EUROPEAN MSC IN
OCCUPATIONAL THERAPY
Engelstalige masteropleiding deeltijd
DEZE MASTER RICHT ZICH OP ONDERZOEK EN HET
ONTWIKKELEN VAN WETENSCHAPPELIJKE
COMPETENTIES. DIT DOE JE MET EEN INTERNATIONALE
GROEP STUDENTEN, WAARBIJ DIVERSITEIT EN HET
OPBOUWEN VAN EEN NETWERK CENTRAAL STAAN.
Door het bestuderen van theorie en het doen van eigen onderzoek
kan je uitdagingen binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en de

MASTERSTUDENT
Bianca ten Rouwelaar
25, adviseur Wmo
Ik zocht verdieping in het doen van
onderzoek. Bij de master ontwikkel
ik vaardigheden in Evidence-Based
Practice en denk ik na over waarom
mensen handelen zoals ze doen,
wat de begeleiding van cliënten

maatschappij helpen oplossen en kwaliteitsverbeteringen realiseren

verrijkt. Het is natuurlijk ook een

in de praktijk.

cadeautje om in vijf landen te
kunnen studeren!

Het Engelstalige programma bestaat uit zes modules en wordt
aangeboden door vijf universiteiten. Gedurende het eerste jaar volg
je modules in Eastbourne (Engeland), Amsterdam (Nederland),
Winterthur (Zwitserland) en Næstved bij Kopenhagen (Denemarken).
In het tweede jaar volg je nog een module in Stockholm (Zweden).
Je verblijft ongeveer twee weken in elke stad voor lessen, de overige
tijd werk je vanuit je eigen land aan projecten.

OT-EUROMASTER.EU

OPLEIDING IN FEITEN
OT-EUROMASTER
EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN
OCCUPATIONAL THERAPY*

Wil je meer leren over het evalueren, verantwoorden en
innoveren van de huidige praktijk? Ben je geïnteresseerd
in internationale visies op het vakgebied en het verder
ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden? Dan is
deze master wat voor jou!

M MODULES

Deeltijd
D VARIANT
Engelstalige master
O NIVEAU
September
F START
Master of Science
E TITEL
K INTERESSEGEBIED Gezondheid, Mens en Maatschappij

G MEER INFORMATIE
De master heeft in 2019 het predicaat Topopleiding

► Module 1 - Occupation and research

ontvangen van de Keuzegids. Als je niet eerder een

► Module 2 - Qualitative research: diversity and culture

mastergraad hebt behaald, geldt voor deze opleiding het

► Module 3 - Quantitative research: occupational

wettelijke collegegeld.

performance

► ot-euromaster.eu

► Module 4 - Occupation: socio-cultural perspectives

► studiegids.hva.nl

► Module 5 - Planning a research project

► hva.nl/collegegeld

► Module 6 - Conducting a research project

► keuzegids.org

B STUDIEBELASTING

C SOCIAL MEDIA

► Modules 1 tot en met 5 bestaan uit 12 lesweken.

►

www.facebook.com/OTEuroMaster

► Gemiddeld ongeveer 28 uur per week.

►

Twitter: @OTEuroMSc

► Modules 1 tot en met 4 hebben twee weken

contactonderwijs. Module 5 één week.
► De overige tijd studeer je op afstand met

I CONTACT
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)

ondersteuning van een supervisor en medestudenten

Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)

per e-mail, Skype en een online forum.

E-mail: ot-euromaster@hva.nl

A TOELATINGSEISEN
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend

van:

is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

► een bachelordiploma Ergotherapie of gerelateerd

diploma Bachelor of Science.
► een bewijs van Engelse taalvaardigheden (ten minste

6.5 voor de academische IELTS-test of een
vergelijkbare score in een gelijkwaardige test).

J INSCHRIJVEN

No rights may be derived from the information contained in this publication.

L VOOR WIE?

DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie
werkdagen.
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Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je

