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Logopedie in het kort

Als logopedist kun je het verschil maken in het leven van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die  
uitdagingen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slik, gehoor en stem. Communiceren is belangrijk,  
vanaf het moment dat je geboren wordt tot het moment dat het einde komt. Wanneer communicatie niet  
vanzelfsprekend verloopt, komt de logopedist in beeld. Als logopedist onderzoek je, stel je de diagnose en bepaal  
je de behandelmethode. Samen met de cliënt en zijn/haar omgeving zoek je naar passende oplossingen of leer je 
hen er creatief en oplossingsgericht mee om te gaan.  

Logopedie iets voor jou?

Kun jij goed luisteren en begrijp je hoe belangrijk het is om je goed te kunnen uiten en om te kunnen zeggen wat je voelt  

en denkt? Wil jij anderen helpen om zich communicatief zo goed mogelijk te kunnen uiten? Heb je bovendien lef, ben je  

ondernemend en innovatief? Dan is logopedie iets voor jou! Met onze opleiding leg je een hele goede basis om van dit vak  

je beroep te maken. 

Onze opleiding

Tijdens de vierjarige opleiding leggen we in de  

eerste twee jaar een stevige basis op het gebied  

van anatomie, fysiologie, taalverwerving, neuro-

psychologie en gedrag. Je traint vaardigheden en 

behandeltechnieken en past deze toe bij cliënten 

met verschillende hulpvragen. Tijdens een  

oriënterende stage in het eerste jaar en een  

stageweek in het tweede jaar krijg je een inkijkje in 

de praktijk. Ook werk je aan je eigen stem en spraak 

én ontwikkel je presentatie- en gesprekstechnieken.

In het derde en vierde jaar verdiep je je kennis en 

vaardigheden met een aantal inhoudelijke studie-

blokken (minoren) naar keuze én twee of drie  

stages van in totaal 30 weken. Wil je je verdiepen  

in dyslexie, technologie, stemtraining van beroeps-

sprekers of communicatiestoornissen bij volwas- 

senen met een hersenaandoening? Jij maakt de 

keuze. 

Tot slot kies je met één of twee medestudenten het 

thema voor jullie afstudeerscriptie en diep je samen 

het gekozen thema uit. Studeer je succesvol af, dan 

ontvang je het diploma Bachelor of Science en ben je 

klaar om zelfstandig de verschillende beroepsrollen 

van een logopedist uit te voeren. 

Ik koos voor Logopedie Zuyd

“Logopedie is een veel breder vakgebied dan veel mensen  

denken. Bij logopedie wordt vaak gedacht aan hulp bij  

stotteren of slissen. Zelf ontdekte ik tijdens de open dag  

hoe breed het werkveld van de logopedist is.

Tijdens de opleiding komen alle facetten aan bod.  

Docenten zijn heel betrokken en behulpzaam. Het is een  

relatief kleine opleiding waardoor iedereen elkaar kent.  

De sfeer is heel open en er is veel persoonlijke aandacht.

Je krijgt veel theorie die in lessen zoveel mogelijk wordt  

omgezet naar de praktijk. Zo komen er (simulatie)patiënten 

naar school, hebben we moderne praktijklokalen en er is tijd  

en ruimte voor reflectie waardoor theorie en praktijk  

samenkomen.”

Werkdag

“Ik werk als logopedist in een ziekenhuis en ben samen met mijn collega’s verantwoor-

delijk voor de diagnose, het behandelen en het begeleiden van spraak-, taal-, stem- en 

slikstoornissen en voedingsproblemen van patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis. 

En we begeleiden en behandelen patiënten op de polikliniek. De klachten van de patiënten 

zijn heel divers. 

Zo behandelen we bijvoorbeeld:

• spraak- en taalproblemen o.a. ten gevolge van een beroerte;

•  slikproblemen o.a. ten gevolge van neurologische problemen en algehele verzwakking; 

•  aangezichtsverlamming (bijvoorbeeld bij verlamming van Bell);

• kaakproblemen;

• voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen;

•  screening van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen (tot en met twee jaar).

Tijdens mijn werk ben ik dus veel op de verschillende 

verpleegafdelingen aanwezig, waar ik met veel  

collega’s samenwerk (bijvoorbeeld fysiotherapeuten,  

ergotherapeuten en verpleegkundigen). Daarnaast  

ontvang ik patiënten tijdens het spreekuur op de 

polikliniek. Het allermooiste aan mijn baan vind ik de  

afwisselende problematiek en het feit dat ik patiënten 

van geboorte tot de laatste fase mag begeleiden.  

Hierdoor is mijn werk zeer afwisselend.”



Opbouw van de opleiding

    Jaar 1   

    Jaar 2  

    Jaar 3 en 4  Integratie onderwijs, onderzoek en  
werkveld. Ontwerp je eigen studiepad  
en word een logopedist met lef.

Versneld traject  

We bieden de mogelijkheid om middels een versneld traject in vier jaar zowel je hbo- als masterdiploma te halen.  

Het versnelde traject is mogelijk voor zowel Nederlandse studenten als studenten uit het buitenland.  

Check zuyd.nl/logopedie voor de mogelijkheden en opleidingseisen waarmee een versneld traject mogelijk is en meer informatie. 

Wat maakt Zuyd  
Logopedie speciaal?

Bij Zuyd word je opgeleid tot een 

nieuwsgierige professional die bereid  

is om te leren en te ontdekken. 

En die kritische vragen durft te stellen.  

We behoren al jarenlang tot de beste 

opleidingen voor logopedie.  

We verzorgen ons onderwijs vanuit 

zogenaamde Communities  

of Practice (CoP’s). 

 

Dit betekent dat een groep studenten 

en docenten zich organiseren rondom 

het onderwerp van hun belangstelling 

of expertise en wordt er nauw samen-

gewerkt met het werkveld. Docenten 

zijn bovendien ook zelf werkzaam  

in de praktijk of betrokken bij innova-

tieve onderzoeksprojecten waardoor 

ervaring, expertise en nieuwe inzichten 

direct gedeeld worden met studenten. 

Door de nauwe samenwerking met  

het werkveld zijn er veel goede stage-

mogelijkheden in binnen-en buitenland 

en je kunt zowel een Nederlands als 

Belgisch diploma behalen door de  

samenwerking met Artevelde  

Hogeschool in Gent. 

Veilige basis 

“Logopedie is een van de meest uitdagende en veelzijdig beroepen waarmee 

je echt het verschil kunt maken in iemands leven. Bij Zuyd word je gezien 

en gewaardeerd om wie je bent, is er veel ruimte voor persoonlijk contact 

waardoor je elkaar als studenten en docenten goed leert kennen. We creëren 

samen een veilige basis om te leren en om fouten te mogen en te durven 

maken. Dat maakt het mogelijk om te groeien en te ontwikkelen tot een 

professional binnen ons mooie vakgebied.”
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MBO >21 jaar Buitenland

MBO-4 diploma Toelatingsonderzoek: 
-  persoonlijkheids-  

onderzoek
-  capaciteiten- en  

interessetest 

België: ASO (2e of 3e graad), 
TSO KSO BSO

Duitsland: Fachhochschul- 
reife oder eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung (conform 
NLQF / EQF niveau 4)  

Biologie is  
aan te raden, 
niet verpicht

Als je 21 jaar of ouder  
bent en niet het vereiste 
diploma bezit, kun je  
toegelaten worden via 
een toelatingsonderzoek

Beheersing Nederlandse Taal 
(NT2II)

Meer weten? Vraag de 
studentendecaan,  
marjo.dullens@zuyd.nl 

Meer weten? Vraag de  
studentendecaan,  
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Studiekosten

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je  

collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt.  

Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie 

en opleiding. 

Naast het collegegeld moet je rekening houden met  

bijkomende kosten voor boeken en ander studie- 

materiaal.

Kijk voor meer informatie op  
zuyd.nl/studeren-bij/collegeld 

Ontdek Logopedie (open dagen, proefstuderen)

Meer weten over deze studie of ervaren hoe het is om logopedie te studeren?  

Er zijn verschillende mogelijkheden:

•  Chat met een student 

Via de chat heb je contact met één van onze studenten. Zij beantwoorden graag 

jouw vragen over de opleiding en hoe het is om de opleiding te volgen.

•  (Online) Open dagen 

We organiseren regelmatig Open dagen. Tijdens een Open dag kun je online of 

op locatie een goede indruk krijgen van de opleiding en onze opleidingsruimtes.

•  Proefstuderen 

Een eerstejaars student neemt je (online) een dag mee naar alle lessen,  

werkgroepen en koffiebreaks. Of je volgt een (online) programma dat de  

opleiding speciaal voor jou heeft samengesteld.

Neem een kijkje op zuyd.nl/logopedie om te zien welke mogelijkheden er 
zijn en hoe je je kunt aanmelden. 

Na de opleiding
Na het behalen van je diploma en titel kun je aan de slag. Het werkterrein  
is breed en gevarieerd en er zijn interessante vervolgstudies. 

•  Aan het werk 
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 97% van de afgestudeerde logopedisten  
binnen 1,5 jaar een baan op niveau heeft (bron: studiekeuze123.nl).

•  Doorstuderen 
Je kunt na het behalen van je bachelordiploma Logopedie ook verder studeren. 
Mogelijke vervolgstudies zijn: 

  • universitaire master Spraak- en Taalpathologie in Nijmegen.
  • hbo master Special Educational Needs bij Fontys op diverse locaties.
  • universitaire master Teaching and Research Logopedics RWTH Aken.

 

“Tijdens mijn stage heb ik 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 zo behandelen.”

Ruimte voor eigen inbreng 

“De opleiding Logopedie op Zuyd Hogeschool is kleinschalig en wordt gekenmerkt door haar persoonlijke benadering en betrokken, 

gedreven docenten. Er heerst een prettige, ontspannen sfeer waardoor ik mij vanaf dag één thuis voel. De veilige omgeving in combinatie 

met de goede lessen en ruimte voor eigen inbreng van studenten heeft mij in staat gesteld om me zowel op professioneel als persoonlijk 

vlak optimaal te kunnen ontwikkelen. Ik hoop deze groei voort te kunnen zetten, zodat ik me met de hulp van de opleiding mag  

ontplooien tot een goede logopedist.”

Aanmelden

Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding  

via www.studielink.nl. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei. 

Nadat jouw aanmelding is verwerkt, krijg je een uitnodiging 

voor een persoonlijk gesprek.

Meer weten?

Wil je meer weten over de studie, toelatingseisen, kosten, 

aanmelden of het studieprogramma? Kijk op onze website  

of social media voor alle details en actuele informatie:  

www.zuyd.nl/logopedie, of neem contact op met  

secretariaat logopedie via logopedie@zuyd.nl of  

telefoonnummer 045-4006382. 

Beste opleiding van Nederland

Wist je dat Zuyd Logopedie in de Keuzegids hbo al twee jaar op rij vermeld staat 

als beste opleiding van Nederland?

Locatie
Heerlen

Duur
4 jaar, start in september

Afstudeertitel
Bachelor of Science

Eerstejaars studenten
60

Taal
Nederlands

Studenttevredenheid
7,8

http://zuyd.nl/logopedie
http://www.studielink.nl
mailto:secretariaat-logopedie%40zuyd.nl?subject=


Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN  Heerlen
www.zuyd.nl/logopedie

Algemeen kennis- en informatiecentrum
+31 (0)88 989 30 00
info@zuyd.nl

 www.linkedin.com/in/logopedie-zuyd-hogeschool-47062154/

 www.instagram.com/zuydhogeschoollogopedie
 
 www.facebook.com/logopedie.zuyd

Deze brochure is gemaakt in 2021. Het is mogelijk dat daarna 
informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend. Niets van deze uitgave mag  
worden gebruikt of vermenigvuldigd zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van  Zuyd Hogeschool.

http://www.zuyd.nl/logopedie
mailto:info%40zuyd.nl?subject=
http://www.linkedin.com/in/logopedie-zuyd-hogeschool-47062154/
https://www.instagram.com/zuydhogeschoollogopedie/
https://www.facebook.com/logopedie.zuyd
https://www.instagram.com/zuydhogeschoollogopedie/
https://www.facebook.com/logopedie.zuyd
www.linkedin.com/in/logopedie-zuyd-hogeschool-47062154/

