
Meest gestelde vragen Voltijd Master Sport- en Beweeginnovatie 
 
 
Praktijkplek 
 

 Aan welke criteria moet de stage (praktijkplek) voldoen? 
Zie Memo Praktijkplekken: https://www.han.nl/opleidingen/master/sport-en-beweeginnovatie/voltijd/dit-is-je-studie/MEMO-
praktijkplekken-240420.pdf 

 

 Zijn er al onderzoeksvragen vastgesteld bij de stages (praktijkplekken) die al bekend zijn? 
Er zijn thema’s vastgesteld waarin een innovatievraagstuk moet worden geformuleerd. Jij als meester bent hier dus aan zet om 
het probleem in kaart te brengen en de oplossing te bedenken.  

 
Lesweek 
 

 Hoeveel lesdagen zijn er gemiddeld per week? Hoe ziet zo'n lesdag er uit? 
Je hebt 2 dagen per week les. Hierin is er afwisseling tussen theorie, groepswerk en uitwerktijd onder begeleiding. Veel wordt in 
kleine groepjes gedaan met begeleiding van een docent. We hanteren daarbij 3 leerlijnen:  
1. Professionele ontwikkeling als innovator 
2. Het gebruiken van innovatietheorieën 
3. Het onderbouwd werken vanuit wetenschappelijk onderzoek.  

 

 Hoe ziet de leslocatie eruit? 
Je krijgt les op Sportcentrum Papendal met het grootste topsporttrainingscentrum van Nederland, en waar belangrijke 
topsportorganisaties zijn gevestigd zoals NOC*NSF, de Atletiekunie en het trainingscomplex van Vitesse. Zie video impressie van 
de leslocatie: https://www.youtube.com/watch?v=XD0K09GTW-8&feature=youtu.be 

 
Verschil met andere studies 
 

 Wat zijn de verschillen tussen de Voltijd en Deeltijd Master Sport- en Beweeginnovatie? 
- Bij de Voltijd Master ben je 40 uur per week bezig met je studie, waarvan 3 dagen bij de stageorganisatie en 2 dagen 

onderwijs.  
- Voor de Deeltijd Master gelden de volgende extra toelatingseisen: 

o Je hebt relevante werkervaring op het gebied van sport en bewegen; 
o Je hebt een relevante functie binnen de sector én een verklaring van je werkgever dat je vanuit je organisatie een 

innovatieproject uit mag voeren. 
 

 Wat is het verschil tussen deze master en de master Health Agency in Groningen? 
De Master Sport- en Beweeginnovatie richt zich op een innovatie in het sport en bewegen domein, met als middel sport en 
bewegen voor gezondheidsbevordering in de breedste vorm. Je wordt innovatieprofessional met een specialisatie in sport en 
bewegen.  
 

 Wat is het verschil tussen een HBO master en WO master?  
Even kort door de bocht: HBO Master gaat er vooral om hoe je onderzoek en theorie kan toepassen in de praktijk, bij een WO 
Master gaat het er meer om hoe je theorie kan toetsen en verbeteren.  
In beide gevallen behaal je de internationaal erkende titel van MA of MSc. De titel is dus gelijk. Alleen de weg er naartoe 
verschilt. Lees hierover meer op: https://www.han.nl/studeren/onderwijs/type-opleidingen/master/het-verschil-tussen-een-
hbo-en-universitaire-master/index.xml 

 
Vooropleiding 
 

 Hebben de meeste studenten recent een HBO vooropleiding gevolgd of zijn ze al een tijd werkzaam? 
Studenten van de Deeltijd Master zijn vaak al enkele jaren werkzaam in het veld. Bij de Voltijd Master komen de studenten van 
bacheloropleidingen zoals Sportkunde, Verpleegkunde, Fysiotherapie en Social Work. 
 

 Wat zijn de toelatingseisen om deze Voltijd Master te kunnen volgen? 
Je kunt met deze Voltijd Master starten als je een bachelor-studie in het domein sport, bewegen of gezondheid hebt afgerond. 
Daarnaast is het advies dat je goed overweg kunt met wetenschappelijke en Engelstalige teksten.  
Voldoe je niet aan deze toelatingadviezen, maar wil je wel aan de Master Sport- en Beweeginnovatie beginnen? Vraag dan een 
adviesgesprek aan. We bekijken dan de mogelijkheden en bespreken of er aanvullende opdrachten nodig zijn. Een adviesgesprek 
aanvragen kan via: https://www.han.nl/opleidingen/master/sport-en-beweeginnovatie/voltijd/praktische-info/#content-
snippetstakeovermasterj_ma_adviesgesprekindex 
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Toekomst 
 

 Waar komen de meeste mensen terecht na deze Voltijd Master? 
Dat is nog niet bekend, want vanaf studiejaar 2020-2021 wordt deze Voltijd Master voor het eerst aangeboden. In principe kun 
je met deze Voltijd Master overal terecht waar er een complex vraagstuk is over sport en bewegen. Maar omdat je leert 
vernieuwende ideeën te bedenken en te implementeren, kun je dit eigenlijk overal toepassen.  

 
Meer weten? 
 

 Meer informatie 
Meer informatie over de Voltijd Master Sport- en Beweeginnovatie vind je op www.han.nl/msbi-voltijd  
Kom langs op een (online) open dag/avond of vraag een adviesgesprek over de voltijd master aan via 
https://www.han.nl/opleidingen/master/sport-en-beweeginnovatie/voltijd/praktische-info/#content-
snippetstakeovermasterj_ma_adviesgesprekindex 
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