
Ergotherapie



Hoe zit de opleiding in elkaar?

De eerste twee jaar leer je theorie en train je vaardigheden. 
Je past deze toe in praktijkopdrachten, individueel of in 
kleine groepen. Vanaf het derde jaar kies je minors, twee 
stages en een afstudeeronderwerp die jou verder ontwik
kelen in de richting van jouw interesse.

 

Als ergotherapeut bedenk je slimme, creatieve        

ma nieren om mensen met lichamelijke of psychische 

beperkingen te helpen. Je helpt bij het zo zelfstandig               

mo gelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten die zij 

belangrijk vinden. Je traint bijvoorbeeld een man die 

een beroerte heeft gehad om weer voor zichzelf te 

kunnen zorgen. Of je geeft tips aan een kind met 

autisme hoe het mee kan doen in de klas, waarbij je de 

leerkracht en de ouders betrekt. Je richt je op 

mogelijk  heden in plaats van beperkingen. Uitgangs

punt is dus wat de cliënt zelf kan doen.

Als ergotherapeut kun je aan de slag op veel verschillende 
werkplekken. Je kunt onder andere aan de slag in een ziekenhuis, 
verpleeghuis, revalidatiecentrum, gemeente, (eigen) praktijk of in 
het bedrijfsleven. Je kunt werken met kinderen, volwassenen of 
ouderen. 
Elke hulpvraag is uniek en dat doet een flink beroep op jouw 
creativiteit. Je behandelt cliënten op de plek waar de problemen 
zich voordoen; thuis, op het werk, op school of op de plek waar ze 
hun vrije tijd besteden. Je werkt vaak samen met andere zorg
professionals om te komen tot de best mogelijke oplossing voor de 
cliënt. 

De ergotherapeut in het kort: 
 – Bedenkt slimme oplossingen die het dagelijks leven makkelijker 

maken
 – Kijkt samen met de cliënt naar mogelijkheden in plaats van 

beperkingen
 – Heeft veel afwisseling in werkzaamheden en doelgroepen
 – Is een teamspeler die samen met andere zorgprofessionals 

werkt aan de beste oplossing
 – Kan op veel plekken aan de slag
 – Heeft een positieve instelling

Kruip in de huid van de cliënt
De opleiding beschikt over een appartement met een keuken, 
woonkamer, slaapkamer en badkamer, zodat je de theorie in de 
praktijk kunt brengen in een realistische omgeving. Hier oefen je 
met medestudenten en simulatiecliënten. Je ervaart bijvoorbeeld 
wat het betekent om te koken in een rolstoel of naar het toilet of 
douche te gaan als je slecht ter been bent. 
Het appartement beschikt over nieuwe technologieën. Je leert hoe 
technologie mensen met een beperking kan ondersteunen bij 
uitvoeren van activiteiten. 

Jouw toekomst 

Ben jij...
 – Sociaal betrokken en zorgzaam?
 – Een originele denker?
 – Een goede luisteraar?
 – In voor nieuwe ontwikkelingen?
 – Geïnteresseerd in mensen helpen?
 – Een teamspeler?
 – Niet bang voor een uitdaging?

Dan is de opleiding Ergotherapie vast iets voor jou! 

Jaar 1 en 2: Denken én doen
Jaar 1 en 2 staan in het teken van theorie en praktijk. Elk jaar 
bestaat uit 4 blokken van elk 10 weken. In elk blok komt 
een andere doelgroep aan bod. Je leert observeren, 
mogelijkheden en beperkingen van een persoon in kaart 
brengen en passende oplossingen bedenken.
Je leert hoe het menselijk lichaam werkt, welke ziekte
beelden er zijn, maar ook over psychologie, sociologie, 
technologie en relevante wetgeving.

Wat betekent dit in de praktijk: je traint vaardigheden zoals 
observeren, overtuigend adviseren en geeft praktische tips 
bij dagelijkse handelingen.

Jaar 3 en 4: Eigen keuzes maken 
Vanaf het derde jaar kun je door middel van minors en 
stages jezelf verdiepen of verbreden in een doelgroep of 
werkveld. Je loopt twee keer twintig weken stage om alles 
wat je geleerd hebt in de praktijk te brengen en werk
ervaring op te doen. Je behandelt onder begeleiding  en 
later zelfstandig  cliënten.

Afstuderen
In het vierde jaar werk je in teamverband aan een 
afstudeer project. Je doet een onderzoek in opdracht van 
een opdrachtgever uit de praktijk. Je doet bijvoorbeeld 
onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van stress bij 
studenten of onderzoekt de problemen rondom het 
toenemend scootmobiel gebruik in wooncomplexen. Een 
docent en de opdrachtgever begeleiden jou en je team bij 
het onderzoek. Je sluit je afstudeerproject af met een 
scriptie en een presentatie. Je bent nu klaar om als ergo
therapeut aan de slag te gaan!
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Rik, student: 
“Ik vind het mooie aan ergotherapie dat je écht iets kunt betekenen voor 
mensen. Met je creativiteit bedenk je oplossingen die soms simpel, maar 
altijd belangrijk zijn voor je cliënt. En je werkt ook veel samen met 
andere disciplines zoals logopedie, fysiotherapie en verpleegkunde om 
een cliënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Als ergotherapeut kijk 

je naar wat nog wél kan in plaats van te focussen op beperkingen.” 

Toelatingseisen
Met een mbo4 of een havo of vwodiploma kun je met 
elk profiel worden toegelaten op de opleiding. Heb je niet 
het juiste diploma maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je 
een toelatingstoets afleggen. Dit bestaat uit een persoon
lijk heidsonderzoek, capaciteiten en interessetest.

Wil je alvast een kijkje 

binnen nemen? 

Scan de QR code!

Meer weten over 

de verschillende 

werkvelden? 

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden naar de opleiding Ergo
therapie? Loop een dag mee en ontdek of het iets voor jou 
is! We brengen je in contact met een student Ergotherapie 
die jou alles wat je wilt weten vertelt over het beroep en 
de opleiding, die jouw vragen beantwoordt en samen met 
jou bespreekt welke lessen je kunt bijwonen. Zo krijg je 
een goed beeld van de opleiding. 

Kom je een dag meelopen?  



In het kort

Locatie: 
Heerlen 

Studievorm: 
Voltijd 

Startmoment: 
September 

Taal: 
Nederlands

Titel: 
Bachelor of Science

Studiebelasting: 
3240 per week. Je besteedt deze uren aan het volgen 
van lessen, zelfstudie en het uitvoeren van opdrach
ten individueel of in teamverband. 

Kosten: 
Wettelijk collegegeld

Klasgrootte: 
1214 studenten. De klassen worden elk blok opnieuw 
ingedeeld zodat je alle studenten leert kennen. Door 
in wisselende teams samen te werken aan praktijk
opdrachten heb je veel contact met je medestuden
ten.

Zuyd Hogeschool

Bezoekadres 
Nieuw Eyckholt 300 
6419 DJ Heerlen

Algemeen 
Kennis en Informatiecentrum:  
088  989 30 00
info@zuyd.nl
www.zuyd.nl

Contact
Opleiding Ergotherapie
045  400 63 74
ergotherapie@zuyd.nl
www.zuyd.nl/ergotherapie 

Waarom Zuyd 
Hogeschool? 
De beste opleiding van Nederland
Wist je dat Ergotherapie Zuyd al vele jaren op rij de beste 
Ergotherapie opleiding van Nederland is? Daar zijn we 
natuurlijk erg trots op! Studenten waarderen vooral de fijne 
sfeer, het werken in kleine groepen en de betrokkenheid 
van docenten.

Persoonlijke ontwikkeling
Je bespreekt jouw studievoortgang, ontwikkeldoelen en 
persoonlijke situatie regelmatig met je docentcoach. De 
docentcoach volgt je tijdens de gehele studie en begeleidt 
je in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Naast 
de begeleiding van docenten en je coach krijg je hulp van 
studenten. Dit zijn ouderejaars studenten ergotherapie die 
je helpen bij het leren van vaardigheden en het uitvoeren 
van praktijkopdrachten.

Je ontwikkelt een brede blik
Als ergotherapeut is samenwerken met andere zorg
professionals belangrijk. Daarom komt dit uitgebreid aan 
bod in de opleiding. Samen met andere zorgprofessionals, 
zoals bijvoorbeeld studenten Verpleegkunde, Logopedie of 
Fysiotherapie bespreek je regelmatig casussen van een 
cliënt. Zo ontdek je wat andere vakgebieden voor de cliënt 
kunnen betekenen en ontwikkel je een brede blik.


