
Master of Arts 
Therapies



Voor wie?
Studenten van deze opleiding zijn 
afgestudeerde bachelors beeldende 
therapie, danstherapie, dramatherapie, 
muziektherapie en aanverwante 
opleidingen. In toenemende mate zien 
we kunstzinnig therapeuten en 
speltherapeuten. Deze Nederlands
talige opleiding wordt ook bezocht 
door Belgische en Duitse studenten.

Inschrijving
Stuur vóór 15 juni je CV en een 
motivatiebrief naar 
master.arts-therapies@zuyd.nl.
Daarna nemen we persoonlijk 
contact met je op.

Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: observatie en diagnostiek, 
indicatiestelling, werkwijzen, 
methoden, behandelproducten en 
technieken, theorieën en rationales, 
richtlijnen, ontwikkelingsonderzoek, 
effectevaluaties, kwantitatief en 
kwalitatief praktijkgericht onderzoek.

Je neemt je eigen praktijk mee naar 
de opleiding en ontwikkelt indicaties, 
producten en richtlijnen voor je 
cliënten. Tevens bestudeer je 
internationale vakliteratuur en doe je  
praktijkgericht onderzoek. Zo draag 
je bij aan de ontwikkeling van de 
kennis over vaktherapieën en sluit je  
aan bij actuele ontwikkelingen in het 
vakgebied en de eisen die het beroep 
stelt. 

Wil je je verder verdiepen in drama, muziek, beeldende of dans 
en bewegingstherapie? Wil je je eigen vak innoveren en 
profileren en onderbouwen met onderzoek? Dan is de Master of 
Arts Therapies iets voor jou. Met deze tweejarige, deeltijd master
opleiding bereik je een verdere professionalisering en verweten
schappelijking van je competenties. Het beroep van vaktherapeut 
kan hiermee in de praktijk en binnen de wetenschap verder groeien 
en beter onderbouwd worden.

In de opleiding “Master of Arts Therapies” heb ik 
op een hele gestructureerde wijze kennis 
gemaakt met het uitvoeren, interpreteren en 
analyseren van (wetenschappelijk) onderzoek. 
De Masteropleiding bleek een zeer goede basis 
voor mijn promotietraject. 

Monique van Bruggen–Rufi

Kwaliteit
De Master of Arts Therapies is geaccrediteerd door 
de SRVB. De opleiding is door de NVAO geaccredi
teerd en bestempeld als ‘leidend’ in Europa. De 
opleiding wordt vormgegeven binnen een samen
werkingsverband van Zuyd Hogeschool, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht en 
Stenden Hogeschool. Tevens wordt er nauw 
samengewerkt met ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten. De opleiding wordt vormgegeven vanuit 
en met het lectoraat Kennisontwikkeling Vakthera
pieën. Door deze samenwerkingen is het mogelijk 
de nationale en internationale experts in het 
onderwijsprogramma en de ontwikkeling ervan te 
betrekken.

De opleiding 



Praktisch
Studieduur: Twee jaar, startend in september.   
  Definitieve start van de opleiding is   
  afhankelijk van het aantal startende   
  studenten.

Leslocatie:  De lessen worden zoveel mogelijk in   
  het midden van het land gegeven.

Vakspecifieke module
De masteropleiding kent een vakverdiepende module die 
ook los als posthbo onderwijs te volgen is. Deze module 
is ontwikkeld voor therapeuten die hun methodische 
kennis en therapeutisch handelen willen verdiepen, 
uitbreiden en onderbouwen, maar (nog) niet een 
tweejarige opleiding willen volgen. Kijk voor meer 
informatie hierover op www.zuyd.nl/loopbaan-en-scholing/ 
scholingsaanbod/vaktherapie-verdieping. Contact

Meer informatie over de master
opleiding vind je op 
www.zuyd.nl/studeren/masters/
arts-therapies of neem contact op met 
het secretariaat.

Secretariaat Master of Arts Therapies
Nieuw Eyckholt 300 
6419 DJ Heerlen

T  +31 (0)45 400 64 84 
E  master.artstherapies@zuyd.nl

Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN Heerlen
www.zuyd.nl
info@zuyd.nl

Deze opleiding heeft deuren 
geopend voor mij waarvan ik 
voorheen niet eens durfde te 
dromen: ik ben reeds twee 
maal spreker geweest op 
congressen en het laatste 
onderzoek zal gepubliceerd 
worden in het tijdschrift voor 
Vaktherapie.  Niek Ghekiere


