Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde
ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS
wellness-, sport- en sportzorgmasseur te bewaken. Deels gebeurt dit door als
brancheorganisatie de beroepsprofielen vast te stellen, de exameneisen te bepalen,
examens af te nemen en opleidingen te accrediteren. Deels door een licentiebeleid te
voeren zodat de buitenwereld weet en/of ervan op aankan dat de wellness- en
sport(zorg)masseur bevoegd en bekwaam is om zijn vak uit te voeren.
In deze notitie wordt beschreven hoe het NGS het licentiebeleid en het accreditatiebeleid
van opleidingen en bijscholingsactiviteiten de komende jaren vormgeeft.

Visie op licentiebeleid
Binnen het NGS hebben we te maken met een grote diversiteit aan masseurs. Niet alleen
onderscheiden we wellness-, sport- en sportzorgmasseurs maar ook binnen die groepen is
de variëteit groot. Na de opleiding ontwikkelen masseurs zich in verschillende richtingen;
sommige starten een eigen praktijk, andere zijn actief bij een sportvereniging. Sommige
richten zich op de breedtesport, anderen op de topsport. En er is verdieping op verschillende
gebieden mogelijk, denk daarbij aan bindweefselmassage, manuele lymfedrainage, conditieen herstelbevordering.
Het NGS vindt het belangrijk dat iedere masseur zich kan ontwikkelen in de richting en op
die gebieden die het beste bij hem/haar past; wat zijn onderwerpen waarin de masseur zich
wil verdiepen, waar lopen masseurs bij het uitoefenen van hun vak in de praktijk tegenaan
en wil men zich verder in bekwamen of in bijscholen. Daarnaast is het de taak van het NGS
trends en (wetenschappelijke) ontwikkelingen rond het vakgebied en binnen de vakgebieden
van actoren uit en aanverwant aan het vakgebied te volgen. Indien nodig worden hierover
bijscholingen georganiseerd. Op deze manier vindt een verdieping plaats van het vak
wellness- en sport(zorg)massage. Dit betekent ook dat de invulling van de bij- en nascholing
steeds meer individueel bepaald is, omdat de leerweg en eventueel carrièreperspectief van
iedere masseur anders is. Uiteraard moeten de bij- en nascholingsactiviteiten passen binnen
de kaders van de bestaande profielen van de masseurs.
Het NGS wil de masseurs meer ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor hun eigen
ontwikkeling. Masseurs worden niet meer verplicht om bepaalde bijeenkomsten te volgen
maar kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die
passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel. Vanuit beleidsoogpunt kan het van
belang zijn dat masseurs scholing volgen over een bepaald onderwerp. Meer
accreditatiepunten toekennen aan een scholing hierover kan deelname aantrekkelijk(er)
maken en bepaalde kennisoverdracht vanuit de brancheorganisatie stimuleren.
Het huidige licentie- en accreditatiebeleid biedt beperkt ruimte om bovenstaande te
realiseren en daarom heeft het NGS besloten deze te herzien.
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Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs
Eerste verstrekking
Alle masseurs die na het behalen van een NGS erkend wellness- of NGS erkend
sportmassagediploma lid worden van het NGS ontvangen standaard een licentie wellnessrespectievelijk sportmassage. De licentie is 5 jaar geldig.
Licentieverlenging
Na het verstrijken van de geldigheidstermijn kan de licentie worden verlengd voor een
periode van 5 jaar als aan de volgende normen en eisen wordt voldaan:
•

•
•

30 studiepunten. Deze studiepunten zijn te behalen door het volgen van door de NGS
geaccrediteerde nascholingen. Afdelingen, maar ook andere scholingsaanbieders
(zoals opleidingsinstituten) kunnen deze nascholingen organiseren en daarvoor bij
het NGS accreditatie aanvragen. Deze punten worden dus niet alleen behaald door
het volgen van IOS avonden.
Studiepunten dienen behaald te zijn vanuit praktische vaardigheden (50% = 15
studiepunten) en bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel (50% = 15
studiepunten).
Praktische vaardigheden kunnen zijn:
o het bijwonen van door afdelingen georganiseerde NGS praktijkavonden
In de loop van 2017 zullen deze ontwikkeld worden. Wij houden de
afdelingen op de hoogte, zodat u deze kunt gaan aanbieden.
o deelname binnen een massageteam (bij meerdaagse evenementen kunnen
max. 3 studiepunten worden behaald);
o verklaring werkervaring (max. 9 punten per 5 jaar door werkervaring vanuit
eigen praktijk bij (sport)vereniging);
o overige ter beoordeling door de NGS accreditatiecommissie.
Het uitgangspunt is 1 studiepunt = 1 studie uur en voor deelname aan een
massageteam 1 studiepunt = 1 dagdeel. Hier kan, bijvoorbeeld vanuit
beleidsoogpunt, van worden afgeweken.
in het bezit van een geldig reanimatiebewijs
onderschrijven van de NGS gedragscode en klachtenregeling

Extra bepaling wellnessmasseurs
In juni 2014 is het kwalificatieprofiel wellnessmassage herzien. De onderwerpen gezicht-,
buik – en algehele lichaamsmassage, aromatherapie en saunagang zijn toegevoegd aan dit
profiel. In juni 2017 zullen de eerste examens worden afgenomen op basis van dit nieuwe
kwalificatieprofiel. Wellnessmasseurs die zijn opgeleid volgens het oude kwalificatieprofiel
zijn verplicht een scholing te volgen waarin de onderwerpen gezicht-, buik – en algehele
lichaamsmassage, aromatherapie en saunagang worden behandeld. Deze scholing wordt
landelijk aangeboden en de punten die worden behaald voor deze scholing tellen mee voor
de te 30 behalen studiepunten.
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Dispensatie
•

•
•
•

Door medische oorzaken of vanwege tijdelijk verblijf in buitenland voor werk (op
basis van een werkgeversverklaring) kan dispensatie worden verleend voor het
behalen van maximaal 6 studiepunten per 5 jaar. Het dispensatieverzoek wordt
behandeld door het NGS.
BIG geregistreerde fysiotherapeuten ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten
‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’.
Individuele verzoeken voor dispensatie kunnen ter beoordeling worden voorgelegd
aan het NGS.
Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding ontvangen
dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ‘bij- en nascholing passend bij het
kwalificatieprofiel’. Het NGS bepaalt aan de hand van opleidingscurriculum de
dispensatie. Aanwezigheid bij de jaarlijkse NGS docentendag levert maximaal 3 van
de 15 studiepunten ‘praktische vaardigheden’.

Verlopen licentie/geen geldige licentie meer
Masseurs die geen geldige licentie (meer) hebben, kunnen een zogenaamd
herintredersbijeenkomst volgen. Deze bijeenkomst duurt een dag en wordt afgesloten met
een toetsing. Als deze toetsing met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangen de masseurs een
nieuwe licentie.
Overige opmerkingen:
•
•

•

•

De masseur is zelf verantwoordelijk voor het spreiden van de 30 studiepunten over 5
jaar.
Het is de verantwoordelijkheid van de masseur om na 5 jaar te kunnen aantonen dat
30 geaccrediteerde studiepunten zijn behaald. Hiervoor dient de masseur aan de
organisator van gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten een bewijs van deelname te
vragen.
Het is mogelijk om 30 studiepunten in 5 jaar te behalen als alleen wordt
deelgenomen aan door afdelingen georganiseerde (praktijk)avonden en de landelijke
NGS kennisdag. Hiermee komt het NGS tegemoet aan de wens van een deel van haar
leden.
20% van teveel behaalde studiepunten kunnen worden meegenomen naar de
volgende periode van 5 jaar, met een maximum van 3 punten.

Kosten
Aan het verlengen van de licentie zijn administratieve kosten verbonden. Deze staan op de
website van de NGS (www.ngsmassage.nl).
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Licentiebeleid sportzorgmasseurs (SCAS certificering)
De AV van het NGS heeft in mei 2014 akkoord gegeven voor een nieuw kwalificatieprofiel;
de sportzorgmasseur. De sportzorgmasseur is vaak werkzaam bij sportverenigingen waar op
hoog niveau wordt gesport en maakt daar onderdeel uit van een zorgketen.
Vanwege het werk in de keten heeft het NGS gekozen voor een onafhankelijke
kwaliteitsborging van de sportzorgmasseur en deze neergelegd bij de Stichting Certificering
Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Zij voeren de (her)certificering van
sportzorgmasseurs uit. De geloofwaardigheid van een kwaliteitskeurmerk wordt aanzienlijk
vergroot wanneer een externe partij dit kwaliteitskeurmerk afgeeft.
Eerste verstrekking (initiële certificering)
Sport(zorg)masseurs kunnen zich laten certificeren bij de SCAS als aan de volgende normen
en eisen wordt voldaan:
•
•
•
•
•

een diploma sportzorgmasseur van een door de SCAS erkende opleiding
sportzorgmassage
in het bezit van een geldig reanimatiebewijs
ondertekenen van een gedragscode en klachtenregeling
een werkgeversverklaring (of eigen verklaring m.b.t. werkervaring)
eisen wat betreft de fysieke werkruimte.
Een SCAS registratie is 5 jaar geldig

Verlenging registratie / hercertificering
Na het verstrijken van de registratietermijn voor een periode van 5 jaar kan herregistratie
worden aangevraagd als aan de volgende normen en eisen wordt voldaan:
•
•
•
•
•

50 studiepunten
in het bezit van een geldig reanimatiebewijs
ondertekenen van een gedragscode en klachtenregeling
een werkgeversverklaring (of eigen verklaring m.b.t. werkervaring)
eisen wat betreft de fysieke werkruimte

Inpassingsregeling
De certificering van de sportzorgmasseurs bij de SCAS kent een inpassingsregeling.
Sportmasseurs met een NGS erkend diploma BP of sportmasseurs met een CKR registratie
kunnen hiervan gebruik maken. Deze registratie is 3 jaar geldig. Om te kunnen
hercertificeren moet het diploma ‘module ketenzorg’ en 30 studiepunten zijn behaald. Ook
is een geldig reanimatiebewijs nodig, ondertekening van gedragscode en klachtenregeling,
een werkgeversverklaring (of eigen verklaring m.b.t. werkervaring) en moet er worden
voldaan aan een aantal eisen wat betreft de fysieke werkruimte.
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Kosten
Aan het herregistreren zijn administratieve kosten verbonden. Deze staan op de website van
de SCAS (www.scascertificering.com).

Overgangsregelingen
Voor de overgang van het huidige licentiebeleid en accreditatiebeleid scholingsactiviteiten
naar het vernieuwde beleid gelden onderstaande bepalingen:
•

•

Sportmasseurs met CKR registratie
Vanaf 1 januari 2017 vallen sportmasseurs die nog in het bezit zijn van een geldige
kwaliteitspas van het voormalige interne keurmerk CKR en zich niet via de SCAS
hebben laten certificeren als sportzorgmasseur onder het hierboven beschreven
licentiebeleid sportmassage. De geldigheidsduur van hun huidige CKR registratie blijft
behouden. Aan het einde van deze periode moeten 30 studiepunten zijn behaald. De
accreditatiepunten die in de huidige CKR registratieperiode al zijn behaald tellen
hierbij mee.
Sportmasseurs met licentie
Vanaf 1 januari 2017 vallen alle sportmasseurs onder het hierboven beschreven
licentiebeleid sportmassage. Voor sportmasseurs die nog een geldige licentie hebben
betekent dit dat de geldigheidsduur van deze licentie blijft behouden. Aan het einde
van deze periode moeten 30 studiepunten zijn behaald waarbij in de huidige
licentieperiode gevolgde IOS avonden goed zijn voor 10 punten.
Samengevat:
1. Licentie loopt af op 31-12-2016: per 1 januari 2017 valt deze sportmasseur onder
het nieuwe licentiebeleid , zoals hierboven beschreven.
2. Licentie loopt af op 31-12-2017. Er geld een overgangsregeling. Tot 31-12-2017
heeft de sportmasseur de tijd om 30 licentiepunten te behalen, waarbij elke
gevolgde (of nog te volgen) IOS-avond telt voor 10 punten.
Voorbeeld sportmasseur Dennis: de licentie van Dennis loopt af op 31-12-2017. Op
deze datum dient Dennis dus 30 punten te hebben verzameld. Op dit moment
(oktober 2016) heeft Dennis twee IOS-avonden gevolgd. Deze zijn in het nieuwe
licentiebeleid goed voor 20 punten. Dennis hoeft dus nog maar 10 punten te behalen
voor 31-12-2017. Dat kan door het volgen van IOS-bijeenkomst, maar Dennis kan er
ook voor kiezen andere scholingsactiviteiten, waarvoor door het NGS accreditatie
is verleend, te volgen. Zoals de NGS Landelijke Kennisdag in combinatie met
andere scholingen. Per 1 januari 2018 ontvangt Dennis zijn nieuwe licentiepas.
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