IE

We werken samen met de
opleiding Industrieel Productontwerpen in Howest Kortrijk om je
de co-design technieken aan te
leren.

AP

Je maakt hiervoor kennis met
coachingsmethodieken en
complementaire technieken
zoals Aromatherapie, Tai-Chi,
Mindfulness en Yoga.

In co-design creëren jullie samen
een product op maat waardoor
het hulpmiddel makkelijker
aanvaard wordt door de cliënt.
Het hulpmiddel wordt als het ware
een vriend.

ER

Deze minor vertrekt vanuit de
methodiek van het ervaringsleren. Je
leert activiteiten te begeleiden en het
reflecteren, zowel individueel als
in groep, te faciliteren.

Cliënt en therapeut streven
ernaar ‘wellbeing’ te bereiken,
een optimale toestand van
gezondheid.

In de minor Adaptation & Design
leer je samen met de cliënt en zijn
omgeving na te denken over de
beperking en de oplossing.

TH

Cliënten treden uit hun
comfortzone en krijgen zo de kans
om talenten te activeren. De cliënt
komt tot bewustzijn en neemt
hierdoor verantwoorde keuzes in
zijn of haar betekenisvol handelen.

In de minor Wellbeing & Coaching
leer je de cliënt versterken vanuit
zijn eigen kracht.

O

In de minor Experience &
Challenge leer je avontuurlijke
activiteiten in de natuur inzetten
om de cliënt een veilige uitdaging
te bieden.

& COACHING

ADAPTATION
& DESIGN

G

EXPERIENCE
& CHALLENGE

WELLBEING

ER

NEW

ERGOTHERAPIE

BACHELOR - KORTRIJK Campus Graaf Karel de Goedelaan
Een ergotherapeut is een expert in mensen. Soms kan een mens belangrijke activiteiten niet zelfstandig uitvoeren.
Een ergotherapeut biedt dan een oplossing op maat: zowel in wonen, werken als in vrije tijd. Hij of zij begeleidt mensen
met een beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten om zo hun zelfstandigheid en levenskwaliteit te verhogen.
Voor elke mens een betekenisvol bestaan: dat wordt je doel.
Samen met de cliënt zoeken naar een haalbare en uitdagende leef- en werkomgeving: dat wordt je passie.
Voor wie graag actief en creatief aan de slag gaat met mensen.

Je komt terecht in volgende beroepen

Troeven

Een ergotherapeut werkt met kinderen, volwassenen
of ouderen met een mentale, fysieke of psychische
beperking. Dit in zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen,
aan huis of als zelfstandige.

Een persoonlijke aanpak waar je jouw specifieke talenten
meteen kan inzetten. De keuzeminors Experience &
Challenge, Wellbeing & Coaching en Adaptation &
Design leren je innoverend denken en anticiperen op de
toekomstige gezondheidszorg.

Tip: voor onze andere opleidingen binnen
Mens en welzijn neem een kijkje op howest.be
Volg ons op facebook
www.facebook.com/HowestErgo

Meer info:
ergotherapie@howest.be
www.howest.be/ergotherapie
056 24 12 11

Behandelaar

Handelingsdiagnosticus

Gezondheidswerker

Onderzoeker

Manager

Adviseur &
coach

Stage

ERGOTHERAPIE

Aan het eind van de rit ben je een ergotherapeut:
klaar voor je eerste job en breed inzetbaar!

Semester 2

Keuzeminor 1
E&C
of
W&Co
of
A&D

Analyse van
handelen 1

3
Grondslagen 2

6

Pathologie

3

3
Basisvaardigheden 2

3

3

Evidence
based werken
1

Keuzeminor 2
E&C
of
W&Co
of
A&D

Analyse van
handelen 2

Methodisch
handelen
Methodisch
handelen in
de praktijk

(Ergo)therapeutische
basisvaardigheden

3

3
Evidence
based werken
2

Management
1

3

3

6
Interprofessioneel
samenwerken

6

3
Evidence
based werken
3

3

Prof-atelier

Management
2

Bachelorproef 1

6

3
Ondernemerszin 1

6
Bachelorproef 2

MIX THEORIE & PRAKTIJK

6
Stage 2A

3
Innovatieve
casus
E&C
én
W&Co
én
A&D

3
Stage 2B

3

6
Stage 3A

3
Ondernemerszin 2

9
PRAKTIJK

3

3

Stage 1
(als onderdeel
van Basisvaardigheden 2)

Crossover
E&C
én
W&Co
én
A&D

3

6
Interventies
in de praktijk

6

3
Assessments

Interventies

THEORIE

Informatievaardigheden

12
Stage 3B

3

21

In deze semesters kan er gekozen worden voor buitenlandse studie of stage.

Programma onder voorbehoud

De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat
tikkeltje meer en biedt een keuze tussen drie unieke
minors: Experience & Challenge, Wellbeing & Coaching
en Adaptation & Design. Vanuit je talenten en je eigen
voorkeur kan je zo zelf accenten leggen vanaf dag 1.

Biomedische
basiskennis 2

Basisvaardigheden 1

3

3

Semester 3

De opleiding Ergotherapie is inhoudelijk opgebouwd
a.d.h.v. zes beroepsrollen: de Behandelaar, de
Handelingsdiagnosticus, de Gezondheidswerker, de
Onderzoeker, de Manager en de Adviseur & Coach.
Kennis over die verschillende rollen combineer je in de
praktijklessen en tijdens de stages.

Humane
Wetenschappen

Specifieke
pathologie

Semester 4

In de kruin staan de vier belangrijkste doelgroepen van
een ergotherapeut. Je werkt met:
• personen met fysieke beperkingen
• personen met psychische problemen
• personen met ontwikkelingsstoornissen
• personen met ouderdomsgerelateerde aandoeningen
en beperkingen

9

6

Semester 5

De stam van de boom stelt de kernelementen van Ergotherapie voor. De cliënt, zijn of haar handelen en zijn of
haar eigen omgeving staan centraal.

Grondslagen 1

Semester 6

Onze opleiding Ergotherapie stellen we voor a.d.h.v. een boom.

Semester 1

Biomedische
basiskennis 1

