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Richtlijnen voor VOS-opleidingen voor Sportmassage
1. Accommodatie - inrichting
De lokalen dienen te voldoen aan:
- voldoende ruimte voor het aantal ingeschreven cursisten per groep
- goede verlichting
- voldoende ventilatie
- voldoende verwarming
In de directe omgeving dient stromend water aanwezig te zijn:
- warm en koud stromend water
- dames- en herentoilet
- garderobe
- kleedgelegenheid
2. Lesmateriaal
Theorie:
Er dient voldoende lesmateriaal aanwezig te zijn om redelijkerwijs te mogen verwachten dat
de overdracht van lessen kan plaatsvinden.
Minimaal dient aanwezig te zijn:
- schoolbord/white-board/flip-over
- enige wandplaten
- skelet of gedeelten daarvan
Alle andere hulpmiddelen strekken tot aanbeveling, zoals:
- overheadprojector
- video apparatuur
- beamer
Het boekenpakket voor de cursisten moet op zijn minst een afspiegeling zijn van de vakken
waarin de cursist wordt geëxamineerd.
Onderscheid tussen z.g.n. eigen werk (stencils e.d.) en boeken uit de reguliere boekhandel
wordt niet gemaakt. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de VOS leerboeken.
Praktijk:
De opleiding c.q. de cursist zal over voldoende materialen moeten beschikken om de
praktijklessen verantwoord te laten verlopen (tussenstof, verband- en hulpmiddelen).
3. Eigenaar/Opleider
Deze dient over dusdanige achtergronden te beschikken, dat hij de zekerheid van de
continuïteit in het onderwijs kan verschaffen.
Hij dient te beschikken over:
- een gezond financieel bedrijf
- gezonde bedrijfsvoering
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4. Docenten
Docenten moeten aan één van de volgende eisen voldoen:
Theorie:
Een aantoonbare achtergrond zoals:
- arts
- M.O.P.-er
- fysiotherapeut
- docent aan een verpleegkundige opleiding in de vakken A-F-P
- aantoonbare 4-jarige docentenervaring in het desbetreffende theorievak in de
opleiding sportmassage. zie N.B.*
Praktijk massage:
- fysiotherapeut/sportmasseur
- M.O.P.-er/sportmasseur
- sportmasseur met een 4-jarige ervaring uit het praktijkveld (vereniging, eigen praktijk e.d.).
met cursus Blessurepreventie en minimaal 4 jaar stage bij een ervaren docent heeft
gelopen.
Praktijk verzorging:
- fysiotherapeut met cursus sportfysiotherapie
- fysiotherapeut/sportmasseur
- M.O.P.-er/sportmasseur
- sportmasseur met 4-jarige ervaring uit het praktijkveld met cursus Blessurepreventie en
minimaal 4 jaar stage bij een ervaren docent heeft gelopen.
Algemeen
De opleiding dient medewerking te verlenen aan de door de VOS uitgeschreven korte enquête
voor de cursisten van het instituut.
De opleiding dient medewerking te verlenen aan de door de VOS uitgebrachte standaardformulieren voor aanstaande cursisten, waar op de garantie van de VOS wordt gewezen
en waar men een eventuele klacht kan deponeren.

* N.B. De didactische kwaliteiten van de docenten zullen bij beoordeling door de
introductiecommissie een belangrijke rol spelen.
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Aanvraagformulier VOS aspirant lidmaatschap.
Volledige naam van de opleiding
Naam van de eigenaar

:............................
:............................

Adres van de opleiding
straat
postcode
plaats

:............................
:............................
:............................

telefoon

:............................

aantal lokalen
aantal massagebanken
aantal theoriebanken
aantal theoriestoelen
aantal toiletten

:............................
:............................
:............................
:............................
:............................

wasgelegenheden
vaste wastafel(s)
douche cabine(s)

:..........................
:..........................

welke audiovisuele leermiddelen
zijn aanwezig

:..........................

cursusavond(en) + tijden

:..........................

adres van de opleider (indien ander persoon dan de eigenaar)
straat

:.........................

postcode

:.........................

plaats

:.........................

telefoon

:.........................

Naam docent(en) theorie

:.........................

Naam docent(en) praktijk

:…………………

Curriculum Vitae van elke docent (gebruik s.v.p. blanco vel),
het inschrijfgeld werd voldaan op:.............per bank/giro
naar waarheid ingevuld,
plaats

datum

handtekening

...........

...........

.............
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Procedure ter verkrijging van het VOS aspirant lidmaatschap

1.Storting van het verschuldigde entreegeld € 450,- op
postrekening NL41 INGB 0004 0187 68 t.n.v. penningmeester VOS te Heinkenszand.
Opbouw:
- éénmalig entreegeld € 225,- visitatiekosten € 225,- per vestigingsplaats
Bij afwijzing wordt € 100,- (per betaalde vestiging) gerestitueerd.
2.Na ontvangst van de storting zal een introductiecommissie een bezoek brengen teneinde
een advies aan het VOS bestuur te geven.
Gezien de vele aanvragen kan de procedure enige tijd in beslag nemen. Er wordt in ieder
geval niet eerder dan het volgende cursusjaar na aanvraag gevisiteerd.
3.Na acceptatie als aspirant-lid door het VOS bestuur is het instituut voor minimaal 1 jaar doch
maximaal 2 jaar gerechtigd de ledenvergadering bij te wonen als toehoorder (zonder
stemrecht) en alle informatie te ontvangen.
4.Direct na acceptatie als VOS lid door de algemene ledenvergadering dient u als VOS-lid
jaarlijks € 6,15,- contributie per cursist(e), plus € 160,- (situatie per 1 jan 2015 wijzigingen voorbehouden) te voldoen, deze contributie is geïndexeerd.
5. Toegestuurd dienen te worden:
* adres waar de opleiding(en) wordt(en)
gegeven.
* lesrooster (dagen, uren etc.).
* leerplan
* schoolwerkplan (onderwerpen, hulpmiddelen etc.).
* plattegrond van de lokalen (opgave van maten en outillage).
Tevens een lijst met namen van docenten met:
* volledige Curriculum Vitae
(aantoonbare of vergelijkbare sportmassage ervaring, vooropleiding etc.).
6. Zowel de nodige bescheiden, als een kopie van het betalingsbewijs dienen te worden
gezonden aan het secretariaat.
Secretariaat VOS
Elzenlaan 15
8024 ZE Zwolle
info@vosopleidingen.nl
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Inventarisatielijst

blad 1

Volledige naam van de opleiding

:..........................

correspondentie adres

:..........................

postcode

:..........................

woonplaats

:..........................

telefoon van de opleiding

:..........................

Inschrijving K.v.K

plaats
no

:..........................
:..........................

(indien van toepassing)
Naam eigenaar + voorletters

:..........................

Huisadres

:..........................

Postcode + woonplaats

:..........................

telefoon

:..........................

Algemene vragen
1. Sinds wanneer geeft u de cursus sportmassage

...........................

2. Sinds wanneer bestaat uw instituut?

...........................

3. Hoeveel cursisten sportmassage had u
het laatste cursusjaar?

...........................

4. Hoeveel cursisten sportmassage heeft u dit jaar?

...........................

5. Geeft u de cursus op meerdere plaatsen?
(indien meerdere cursusplaatsen, graag op het
tweede blad volledige adressen vermelden).

ja/nee

6. Hoeveel weken en lesuren geeft u
de cursus sportmassage

......weken
......lesuren

7. Geeft u nog andere, VOS gerelateerde, cursussen ?
(indien ja graag een aparte opgave met docenten)

ja/nee
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Inventarisatielijst

blad 2

Onze opleidingsadres(sen) is/zijn:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................
6........................................................
7........................................................
8........................................................
(indien meerdere adressen geeft dit op een apart blad op)
Op welke avonden geeft u les?
1. ma/di/wo/do/vrij/za
2. ma/di/wo/do/vrij/za
3. ma/di/wo/do/vrij/za
4. ma/di/wo/do/vrij/za

5. ma/di/wo/do/vrij/za
6. ma/di/wo/do/vrij/za
7. ma/di/wo/do/vrij/za
8. ma/di/wo/do/vrij/za
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