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VERKORT TRAJECT - Campus Kortrijk Weide - The Penta
Heb je al een bachelordiploma met biopsychosociale bagage op zak (Sociaal Werk, Toegepast Psychologie, Logopedie,
Onderwijs of Orthopedagogie)? Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar oplossingen
op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? Dan is het verkort traject naar de Bachelor Ergotherapie iets
voor jou!
In deze opleiding word je klaargestoomd om kinderen, volwassenen en ouderen met fysieke, psychische en cognitieve
problemen te begeleiden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten om zo hun zelfstandigheid en levenskwaliteit te
verhogen.

Voor wie?

Troeven

Je bent in het bezit van een bachelordiploma Sociaal Werk,
Toegepaste Psychologie, Logopedie, Onderwijs of Orthopedagogie.

Dit traject biedt je de kans om je in 2 jaar tot
ergotherapeut te ontwikkelen. Kennis en vaardigheden
worden aangereikt om je op te leiden tot expert in
het mogelijk maken van het handelen van de cliënt.
Practica, werkveldgerelateerde opdrachten, drie
stageperiodes, reële werkomstandigheden, … Al
doende leer je! Tenslotte staat een persoonlijke aanpak
centraal. Dat doen we met kleine groepen en een
laagdrempelige relatie met de lectoren.

Meer weten?
• Aantal studiepunten: 110 SP in vier semesters (dagonderwijs)
• Kostprijs conform het aantal studiepunten
• Je ontvangt het Bachelordiploma Ergotherapie

www.howest.be/ergotherapie
Volg ons op facebook www.facebook.com/HowestErgo
of op instagram www.instagram.com/howest_ergotherapie

Meer info:
Opleidingscoördinator: Eveline Van Cauwenberghe
eveline.van.cauwenberghe@howest.be
+32 56 23 98 79 of +32 470 20 99 72
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In dit verkort traject stomen we je klaar tot een breed inzetbare ergotherapeut. Vanaf dag één word je opgeleid in zo reëel mogelijke beroepscontexten. Zo maak je kennis met ergotherapie in al zijn vormen. Je werkt doorheen de opleiding met de vier belangrijkste doelgroepen van een ergotherapeut: personen met fysieke beperkingen, psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen en
ouderdomsgerelateerde beperkingen. Daarnaast krijg je via een mix van theorie, praktijklessen, projecten en stages de beroepsrollen onder de knie. De brede doelgroep en de beroepsrollen vertalen zich in de talrijke beroepsmogelijkheden binnen het ruime
werkveld van de gezondheidszorg.
Handelingsdiagnosticus

Innovator

Biomedische basiskennis 1

9

Analyse van handelen 1

3

Gerontologie

2

Grondslagen 1

3

Pathologie 2

3

Assesments

3

Methodisch handelen

3

Methodisch handelen in
de praktijk

3

Biomedische basiskennis 2

6

Analyse van handelen 2

3

Pathologie 1

3

Grondslagen 2

3

Interventies

6

Interventies in de praktijk

6

Ergotherapeutische case

6

THEORIE

Assistive Technology for
(every)one 1

Stage

Stage 2B

6

3

Stage 3A

15

3

Stage 3B

18

UNIEKeren

in Vlaand

Assistive Technology for
(every)one 2

Semester 4

Semester 3

Semester 2

Semester 1

Behandelaar

UNIEKeren

in Vlaand

PRAKTIJK

MIX THEORIE & PRAKTIJK

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

Programma onder voorbehoud

