Beschrijving toetsing sportmasseur

Inleiding
Om het door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) uitgegeven diploma
’Sportmasseur’ te halen, moet je de werkprocessen zoals beschreven in het kwalificatieprofiel
kunnen uitvoeren. De toetsing is hierop gericht.
Dit document beschrijft de inhoud en de manier waarop de toetsing wordt uitgevoerd. De toetsing
vindt plaats op grond van de werkprocessen. De toetsing bestaat uit een kennistoets, een portfolioen een praktijkbeoordeling. Bij de praktijkbeoordeling hoort een reflectie-interview.
1. Doelstelling
Het doel van de toetsing is vaststellen of je de acht werkprocessen die een sportmasseur dient uit te
voeren in voldoende mate beheerst.
2. Opdracht
De opdracht is het uitvoeren van de acht werkprocessen. Dat wil zeggen:
 Voer beroepsspecifiek onderzoek uit
 Geef voorlichting en advies
 Stel stappenplan op
 Voer sportmassage uit
 Tape en bandageer
 Registreer en leg gegevens vast
 Evalueer werkwijze en resultaat
 Pas EHBO en reanimatie toe
3. Toelating toetsing
Je wordt toegelaten tot de toetsing als je hebt betaald voor de toetsing.
4. Toets vormen
Werkprocessen
W1
W3
W4
W5
W6
W8
W9
W10

Voert beroepsspecifiek onderzoek
uit
Geeft voorlichting en advies
Stelt stappenplan op
Voert sportmassage uit
Tapet en bandageert
Registreert en legt gegevens vast
Evalueert werkwijze en resultaat
Past EHBO en reanimatie toe

Kennistoets
X

Portfoliobeoordeling
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Praktijkbeoordeling,
reflectie-interview
X

X
X

X

Kennistoets
Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de acht werkprocessen.
De kennistoets bestaat uit 50 vragen. Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten
staan vermeld bij iedere vraag in de toets.
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Portfoliobeoordeling
Voor de samenstelling van het portfolio voer je al de werkprocessen in de praktijk uit.
Het portfolio is het systeem dat authentieke (=resultaten van de uitvoering) en verifieerbare (=
gegevens van en over de praktijkplek) bewijzen van alle werkprocessen bevat.
Je kunt aantonen dat je de werkprocessen van de sportmasseur voldoende beheerst (zie protocol
toetsing portfoliobeoordeling) met:
 minimaal drie volledig en correct ingevulde (NGS) cliëntendossiers van de bovenste
extremiteit, de onderste extremiteit en de romp uitgevoerd bij drie verschillende cliënten;
 feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) in de cliëntendossiers;
 een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden (= 0.5 A4tje);
 een kopie van een geldig reanimatiebewijs.
 Ga voor een overzicht van erkende reanimatiebewijzen naar de site van de NGS
Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling is gericht op de werkprocessen die in bovenstaand schema zijn aangekruist.
De praktijkbeoordeling bestaat uit twee delen.
Deel 1
Dit deel van de praktijkbeoordeling is gericht op de drie werkprocessen bij een voor jou onbekende
cliënt:
W1
Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
W5
Voert sportmassage uit (20 minuten)
W6
Tapet en bandageert (20 minuten)
De praktijkbeoordeling begint met een korte inleiding waarin de beoordelaar de gang van zaken
toelicht. Aansluitend voer je werkproces W1 uit. Afhankelijk van de uitkomst van het
beroepsspecifiek onderzoek (W1) bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd (W5) en welke
tape/bandage wordt aangebracht (W6). Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen
aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage,
dan ontvang je van de beoordelaar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen.
Na het uitvoeren van bovengenoemde drie werkprocessen eindigt dit gedeelte van de
praktijkbeoordeling met een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectieinterview gaat over de werkprocessen waarover nog twijfel bestaat of welke niet zijn waargenomen
in de praktijk. De cliënt is hierbij niet aanwezig.
Deel 2
Tijdens dit gedeelte van de praktijkbeoordeling voer je het volgende werkproces uit bij een voor jou
onbekend persoon:
W10 Past EHBO en reanimatie toe (10 minuten).
Voor het uitvoeren van het werkproces W10 ontvang je van de beoordelaar een opdracht die
betrekking heeft op EHBSO. Reanimatie wordt niet getoetst in de praktijkbeoordeling
Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van
werkproces W10 (=deel2).
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten. Je wordt
beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.
De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk
en het reflectie-interview samen.
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5. Procedure
Inschrijvingsprocedure
Je schrijft je in via de website van het NGS (www.ngsmassage.nl). Na betaling is de inschrijving voor
de toetsing definitief. Namens de NGS toetsingscommissie ontvang je schriftelijk een bevestiging van
de inschrijving en een link waarmee je je kunt aanmelden voor de kennistoets. De kennistoets kan
gedurende het gehele jaar worden afgelegd bij ± 30 toets locaties verspreid over het land.
Een voldoende uitslag op de kennistoets geeft je het recht je portfolio te laten beoordelen. Hiervoor
stuur je, ten minste 25 werkdagen voor de datum van de eerste praktijkbeoordeling in een cyclus, je
portfolio digitaal (als een document) naar het NGS ter attentie van de NGS toetsingscommissie
(info@ngsmassage.nl).
De data voor praktijkbeoordelingen staan op de website van het NGS (www.ngsmassage.nl). Namens
de NGS toetsingscommissie bevestigt het secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en
ontvang je informatie over de praktijkbeoordeling.
Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende
is. Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je
wordt hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS
secretariaat. Je hebt in dit geval recht op herkansing (zie punt 11).
Voorbereiding praktijkbeoordeling
Voor de praktijkbeoordeling neem je een cliënt mee. Zonder het meebrengen van een cliënt kun je
niet deelnemen aan de praktijkbeoordeling. De cliënt wordt ingezet bij een andere kandidaat die op
hetzelfde tijdstip als jij de praktijkbeoordeling doet.
Op locatie zijn aanwezig:
 een massagetafel
 een enkel- en knierol
 een krukje
 materialen voor de opdracht EHBSO
Je dient zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals massageolie, handdoeken, een afdekhoes voor de
massagetafel en verder alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling.
6. Beoordelaar
De kennistoets, het portfolio en de praktijk worden beoordeeld door een beoordelaar die is
aangewezen door de NGS toetsingscommissie.
De beoordelaar van de kennistoets, het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn.
De beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling:
 stelt zichzelf voor
 controleert afnamecondities
 beslist over doorgang
 bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang
 grijpt in als veiligheid in het geding is
 observeert en beoordeelt in de praktijk
 neemt het reflectie-interview af
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7. Beoordeling
De beoordelingen van het portfolio en de praktijk geschieden op grond van de werkprocessen zoals
beschreven in het protocol toetsing portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling.
Een werkproces is onderverdeeld in toetsingscriteria. Deze zijn nader uitgewerkt in het document
‘toelichting toetsingscriteria’.
8. Normering
Om te slagen moeten de kennistoets, de portfoliobeoordeling en de praktijkbeoordeling ieder
afzonderlijk voldoende zijn.
De kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is
behaald.
De beoordeling van het portfolio is voldoende als de in paragraaf 4 aangegeven werkprocessen en de
resultaten daarvan voldoende zijn. Dit wordt vastgesteld op basis van de toetsingscriteria.
De beoordeling van de praktijk is voldoende als de in paragraaf 4 aangegeven werkprocessen en de
resultaten daarvan voldoende zijn. Dit wordt vastgesteld op basis van de toetsingscriteria.
9. Uitslag
De uitslag wordt vastgesteld door de NGS toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de
praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.
10. Diploma
Je ontvangt het diploma Sportmasseur als de uitslagen van de kennistoets, de portfoliobeoordeling
en praktijkbeoordeling voldoende zijn en door de NGS toetsingscommissie zijn vastgesteld.
De protocollen van de portfolio- en de praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de datum
waarop de uitslag bekend is gemaakt door jou opvraagbaar bij het NGS secretariaat.
11. Herkansing
Bij een onvoldoende voor een toetsing (zie paragraaf 8) heb je de volgende mogelijkheden tot
herkansing.
De kennistoets kun je onbeperkt herkansen.
De portfoliobeoordeling kan één keer worden herkanst.
Voor de praktijkbeoordeling heb je twee herkansingen. Voor elke herkansing dien je te betalen.
Hierbij geldt dat er niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen een voldoende uitslag op de kennistoets
en het behalen van een voldoende voor het portfolio. En niet langer mag zitten dan een jaar tussen
het behalen van een voldoende voor het portfolio en het behalen van een voldoende voor de
praktijkbeoordeling.
12. Bezwaar en beroep
Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen
bij de NGS toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de NGS toetsingscommissie of
na een beslissing van de NGS toetsingscommissie over fraude kunt u beroep aantekenen. Informatie
over bezwaar en over beroep staan in het toets reglement NGS.
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