Logopedie

Wat doet een
logopedist?
Als logopedist begeleid en coach je volwassenen en
kinderen die problemen ervaren op het gebied van
communiceren of slikken. Het werkterrein van een
logopedist is breed en gevarieerd. Je kunt bijvoorbeeld
werken met kinderen met aangeboren taalstoornissen,
slechthorende mensen, volwassenen met niet-aangeboren
hersenletsel. En wat dacht je van docenten die na vijf uur
lesgeven schor naar huis gaan? Of mensen in het bedrijfsleven die hun presentatietechnieken graag zouden willen
verbeteren? Ook zij kunnen een beroep doen op een
logopedist. Je kunt gaan werken in een gezondheidsinstelling, maar ook in het onderwijs, in het bedrijfsleven of in
een vrijgevestigde praktijk.

Als logopedist ben je expert op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Je helpt kinderen en volwassenen bij het bevorderen van hun communicatie en
gezondheid. Ook werk je veel samen met andere collega’s uit de gezondheidszorg
of uit het onderwijs. Spreekt dit je aan, en heb je bovendien lef en ben je ook nog
ondernemend? Dan heb je een goede basis om van dit vak je beroep te maken.

Hoe ziet de opleiding eruit?
In de eerste twee jaar van de opleiding krijg je een stevige
basis op het gebied van anatomie, fysiologie, taalverwerving,
neuropsychologie en gedrag. Je traint vaardigheden en behandeltechnieken en past deze toe bij cliënten (jong en oud) met
verschillende hulpvragen. Een oriënterende stage in het eerste
jaar en een week stage in het tweede jaar bieden je alvast een
kijkje in het werkveld. Ook werk je aan je eigen stem en spraak
en ontwikkel je presentatietechnieken. De volgende thema’s
staan centraal in het onderwijs van het eerste en tweede jaar:
–– Normale spraak- en taalontwikkeling (blok 1)
–– Spraak- en taalstoornissen (blok 2)
–– Oriënterende stage en stem (blok 3)
–– Gehoor en stotteren (blok 4)
–– Communicatie en interactie bij psychiatrische
problematiek en/of verstandelijke beperking (blok 5)
–– Communicatie- en slikstoornissen bij neurologische
aandoeningen I (blok 6)
–– Communicatie- en slikstoornissen bij neurologische
aandoeningen II (blok 7)
–– Diversiteit: o.a. meertaligheid, oro-myofunctionele
therapie (blok 8)

Enthousiaste en vakbekwame docenten staan klaar om
je te begeleiden. Aan de hand van praktijksituaties, vaak
met inzet van (simulatie)cliënten, werk je individueel of
in kleine groepen aan kennis en vaardigheden. Je
mentor coacht je in je individuele professionele en
persoonlijke ontwikkeling. In het derde en vierde jaar
verdiep je de kennis en vaardigheden met twee stages
van in totaal 30 weken en specifieke keuzeblokken. Wil
je je graag verdiepen in bijvoorbeeld dyslexie, technologie, stemtraining/coaching van beroepssprekers,
communicatiestoornissen bij volwassenen met een
hersenaandoening? Jij maakt de keuze!
Ook voor de afstudeerscriptie kies je zelf welk thema je
met een of twee medestudenten verder wil uitdiepen.
Studeer je succesvol af, dan ontvang je het diploma
Bachelor of Science. Hiermee kun je als volwaardig lid
van een multidisciplinair team zelfstandig de verschillende beroepsrollen van een logopedist uitvoeren.

In je beroep vervul je niet alleen de rol van logopedisch
expert, maar ook die van communicator, samenwerker,
gezondheidscoach, innovator, ondernemer en professional.
Al deze rollen leer je tijdens de opleiding, tegen de achtergrond van een steeds veranderend en complex zorglandschap.

Logopedist | Je leert hoe je methodisch logopedisch moet
handelen, bijvoorbeeld: anamnesegesprekken voeren, tests
afnemen, behandeldoelen opstellen, je behandeling evalueren.
De uitdaging is om daarbij in te spelen op de hulpvraag en
de mogelijkheden van de cliënt en zijn naaste omgeving.
Communicator | Persoonsgericht en zorgvuldig communiceren is een belangrijke vaardigheid als logopedist. Je leert
om samen met de cliënt(omgeving) beslissingen te nemen
en je kunt daarbij communicatie ondersteunende hulpmiddelen inzetten.
Samenwerker | Hoe kom je in een team met collega’s uit
andere beroepen tot gezamenlijke besluitvorming? Dit ga je
leren in de interprofessionele modules die de opleiding
aanbiedt. Samenwerken met anderen om de zorg voor de
cliënt te verbeteren staat hierbij centraal.
Gezondheidscoach | Je leert hoe je cliënten kunt stimuleren
om zich zelfstandig te redden in de maatschappij en om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.
Daarnaast leer je wat je rol is in de preventie van communicatie- en slikproblemen.
Ondernemer | Na de opleiding weet jij hoe je het beroep van
logopedist kunt profileren en hoe je kansen kunt creëren
voor het uitoefenen van je beroep. Je kunt beleid ontwikkelen waarmee je de gezondheidszorg kunt verbeteren.
Innovator | Je leert hoe je een bijdrage kunt leveren aan het
ontwikkelen van het beroep, door bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek te doen of door vernieuwingen aan te
brengen in het werken als logopedist.
Professional | Je wordt uitgedaagd om kwaliteit van zorg
te leveren en evidence based te handelen. Je ontwikkelt
professioneel gedrag, waarvan reflectie een onderdeel is.

Wat maakt
Zuyd Logopedie speciaal?
–– Al jarenlang landelijk een van de beste opleidingen logopedie!
–– Het onderwijs wordt verzorgd vanuit Communities of Practice (CoP’s),
een groep docenten en studenten die zich organiseren rondom het
onderwerp van hun expertise of speciale belangstelling, bijvoorbeeld
op het gebied van spraak en taal, special needs of neurogene communicatiestoornissen. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het
werkveld.
–– Onlangs vernieuwde werk- en leeromgeving, met o.a. professioneel
ingerichte praktijkruimtes.
–– Goede stagemogelijkheden, ook in het buitenland.
–– Dubbele diplomering: door samenwerking met de Artevelde Hogeschool
in Gent kun je zowel een Nederlands als een Belgisch diploma halen.
–– Persoonlijke benadering en laagdrempeligheid in het contact tussen
studenten en docenten.
–– Interprofessionele onderwijsmodules.
–– Bij Zuyd leiden we je op tot een kritische professional: nieuwsgierig en
altijd bereid om te leren.

Praktische informatie
Locatie
Lesdagen
Studiebelasting
Toelatingseisen

Kosten
Startdatum
Meeloopdagen

Nieuw Eyckholt 300, Heerlen
Fulltime onderwijs, contactdagen afhankelijk van het leerjaar
240 EC
Diploma havo, vwo of mbo 4. Biologie in je profiel is aan te
raden, maar geen vereiste. Heb je een vwo-diploma met een
gemiddelde van meer dan 7, dan kun je in drie jaar je bachelordiploma Logopedie bij Zuyd halen en in één jaar je master bij
Maastricht University. Voor de start van de opleiding krijg je
een studiekeuzecheck.
Wettelijk collegegeld
September
Je kunt je aanmelden voor een meeloopdag.
Kijk op www.zuyd.nl voor de exacte data.

Ik heb in mijn stage gezien hoe belangrijk het is
om flexibel en creatief te zijn, je hebt geen
standaard therapie of training, elk mens is uniek
en moet je ook zo behandelen.
Elles

Aanmelden
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding op www.studielink.nl.
Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei. Nadat je aanmelding is verwerkt, krijg je een
uitnodiging voor een studiekeuzecheck.
Open Dagen en Meeloopdagen
De Open Dagen worden twee keer per jaar gehouden. Je kunt je ook aanmelden
voor een Meeloopdag. Kijk op de website www.zuyd.nl/opendag voor de exacte
data.
Meer weten?
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag komen of sfeerproeven tijdens een
Meeloopdag? Kijk dan op onze website voor alle details: www.zuyd.nl/logopedie.
Of neem contact op met het secretariaat logopedie:

Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN Heerlen
www.zuyd.nl
info@zuyd.nl
Algemeen
Kennis- en Informatiecentrum
+31- (0)88 - 989 30 00
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