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STUDENT
Stefan

''Voordat ik ergotherapie ging studeren 

heb ik MBO Sport en bewegingsagogie 

gedaan. Toen ik de open dag van 

Fysiotherapie bezocht kwam ik toevallig 

Ergotherapie tegen en na de presentatie 

was ik meteen enthousiast. In jaar 1 heb 

ik stage gelopen in de kinderrevalidatie 

en hierna wist ik echt zeker 

dat ergotherapie de juiste keuze voor mij 

is.''

Tijdens de opleiding Ergotherapie leer je hoe je mensen met een 
lichamelijke aandoening of psychische beperking coacht, 
begeleidt en adviseert. Samen met je cliënten bedenk je hoe zij 
dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven 
uitvoeren. Bijvoorbeeld om te zorgen dat een kind na een lange 
ziekenhuisopname weer naar school kan of een dementerende 
meneer veilig thuis kan blijven wonen.

In jaar 1 en 2 volg je lessen over verschillende doelgroepen en 
aandoeningen, zoals kinderen met een spierziekte of 
volwassenen met een angststoornis. Je ontwikkelt zowel 
theoretische kennis als praktische vaardigen. Ook loop je een 
week mee met een ergotherapeut in de praktijk en ga je een 
halve dag per week aan de slag met een project in de praktijk. In 
jaar 3 en 4 loop je twee keer een stage, volg je een minor en doe 
je een afstudeerproject. Voor studenten die extra uitdaging 
willen, is er aanvullend onderwijs (honoursonderwijs).

Je wilt er natuurlijk niet aan denken, maar stel je 
eens voor: je krijgt een ongeluk in het verkeer en 
raakt gedeeltelijk verlamd. Wat dan? Hoe poets je je 
tanden of scroll je door je socials? En kun je nog wel 
zelf je haar doen? Dit is waar de ergotherapeut in 
beeld komt.
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L Voor wie?
► Je wilt medische, psychologische, sociale en 

praktische kennis met elkaar combineren.
► Je bent oprecht geïnteresseerd in mensen.
► Je bent in staat om in mogelijkheden te denken en 

te focussen op wat iemand nog wél kan.
► Je vindt het interessant om vanuit verschillende 

kanten een vraagstuk te bekijken en met creatieve 
oplossingen te komen.

N Beroepsmogelijkheden
Er is op dit moment veel vraag naar ergotherapeuten. 
Bijna alle studenten vinden direct na- of al tijdens 
afstuderen een baan. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag 
in een revalidatiecentrum, ziekenhuis, verpleeghuis, 
school, in de geestelijke gezondheidzorg of bij een 
maatschappelijke organisatie. Als ergotherapeut krijg je 
kansen om een eigen praktijk te starten of je te 
specialiseren in een bepaalde richting. Verder 
studeren? De HvA biedt als enige hogeschool in 
Nederland een internationale master ergotherapie aan: 
European Master of Science in Occupational Therapy.

M Belangrijke vakken
► Ergotherapie
► Vaardigheden
► Neurologie en Orthopedie
► Psychologie en Sociologie

B Studielast
► 42 lesweken per jaar.
► Gemiddeld 40 uur per week.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 16. Dit zijn momenten waarop je 
contact hebt met docenten. Contacturen worden 
berekend in eenheden van 50 minuten. Verder 
besteed je ca. 24 uren alleen of met medestudenten 
aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en 
voorbereiding van lessen en tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de opleiding.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met 
je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal 
drie werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de 
verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies. hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen en proefstuderen: zie hva.nl/ergo voor 

meer informatie.

G Meer informatie
► studiegids.hva.nl
► studiekeuze123.nl

I Contact
WhatsApp: 06 285 335 46 (ma t/m vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma t/m vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: ergotherapiestuderen@hva.nl

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding 
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). FO
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