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Help, ik ben afgestudeerd als

ergotherapeut(e) !
Wat nu ?
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Binnenkort ben je afgestudeerd als “gegradueerde in de ergotherapie”. Met een
koffer vol kennis en kunde kan je op zoek naar nieuwe horizonten. In onze
huidige kennismaatschappij zijn hogere studies echter geen eindpunt maar
vormen ze de professionele basis binnen de nieuwe visie op “levenslang leren “.
Anders gezegd bestaat “afstuderen” niet meer!
Onze wereld evolueert zo snel, dat je ook na het behalen van een diploma
verplicht bent om te blijven studeren. Levenslang leren dus… .
Zeker in het kader van ons specifiek en gedifferentieerd beroepsveld zijn
specialisatie en verdieping blijvende maar ook noodzakelijke uitdagingen. Aan de
hand van deze wegwijzer willen we jullie een gerichte handleiding aanbieden in
jullie zoektocht naar een verdere beroepsvervolmaking. Deze bundel heeft niet
de pretentie om volledig te zijn maar poogt een overzicht te geven van
verschillende mogelijkheden. In ICT termen kan je dit geheel ook vergelijken
met een zoekrobot op het internet. We vermelden dan ook graag de meest
relevante website-adressen.
Noot : We spreken hier nog van gegradueerde en licentiaat, vanaf 2004-2005
vangt het bachelors-en masterstijdperk aan, wat ook een gelijkschakeling van
opleidingstitels op Europees niveau en een vlottere overgang van de ene graad
naar de andere zou inhouden.

De nieuwe BaMa structuur

Soort opleiding

Doel
Finaliteit

Doorstroom
master

VANROYE Erwin

Professionele
bacheloropleiding 3j

Academische bacheloropleiding 3j

Gericht op het verwerven
van algemene vorming en
professionele kennis en
competenties.

Gericht op algemene vorming,
verwerving van academische kennis
en competenties.
Wetenschappelijk onderzoek is
belangrijk.

Zelfstandig een beroep
kunnen uitoefenen.

Hoofddoel : doorstromen naar een
masteropleiding.
Kan naar de arbeidsmarkt (reactie
beroepswereld is onbekend)

In sommige gevallen
mogelijk en mits het slagen
voor een schakelprogramma

Rechtstreeks
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Van Bachelor naar Master

Rechtstreekse doorstroming

Elke masteropleiding is rechtstreeks
toegankelijk vanuit minstens één academische
bacheloropleiding

Voorbereidingsprogramma
De omvang is afhankelijk van
de vooropleiding en is niet
decretaal vastgelegd

Een masteropleiding kan ook openstaan voor
academische bachelors van een andere
(aanverwante) opleiding, na het slagen in een
voorbereidingsprogramma

Schakelprogramma
Een masteropleiding kan ook openstaan voor
Hier is de omvang decretaal bepaalde professionele bachelors, na het slagen
bepaald : 45 tot 90
voor een schakelprogramma. Het
studiepunten (SP), waarbij 60
schakelprogramma heeft tot doel de
SP overeenkomt met één
professionele bachelor op het instapniveau van
studiejaar
een masteropleiding te brengen.

UNIVERSITAIRE STUDIES

{

In Vlaanderen geldt momenteel de oude regeling van
studieduurverkorting nog tot aan de eerste generatie academische
bachelors (2007).

{

Dwz rechtstreeks toegang tot 2e kandidatuur of 1+2e KAN. in 1 jaar
voor bepaalde acad. studies.

{

Daarna vervolgen met aantal licentiejaren (varieert van 2 tot 3
academiejaren)

{

Vanaf 2007 spreekt men van schakelprogramma’s voor professionele
bachelors >>> masteropleiding.

{

NB : ad hoc beoordeling na invoering BaMa wordt vooropgesteld
afhankelijk van de vooropleiding

{
{

Info www.ond.vlaanderen.be/bolognaproces/
www.vzw-Bachelor.be
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Studieduurverkorting ?

Globaal kan je als ergotherapeut studieduurverkorting bekomen voor de volgende
universitaire opleidingen.
Dit betekent meestal dat je rechtstreeks kan overgaan naar de 2e Kandidatuur :
 LIC/Master in de PSYCHOLOGIE 1 + 3 j
 LIC/Master in de PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 1 + 3
 LIC/Master in de MEDISCH-SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 + 2
 LIC/Master in de CRIMINOLOGIE 1 + 2 j
 LIC/Master LOGOPEDIE en AUDIOLOGIE 1 + 2 j
Deze voorwaarden gelden voor het merendeel van de Vlaamse universiteiten
KUL/VUB/UFSIA/RUG
De VUB legt andere accenten maar in studieduur is er geen verschil , voor :



LIC/Master in de SOCIALE EN CULTURELE AGOGIEK 1 + 2
LIC/Master in de MEDISCH-SOCIALE WETENSCHAPPEN en de
GERONTOLOGIE 1 + 2 j

is er een aangepast programma naargelang de vooropleiding en kan je in 1 jaar
kandidaat worden.
Voor de academische opleidingen tot :




LIC/Master in de LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 + 2 j
LIC/Master in de MOTORISCHE REVALIDATIE EN
KINESITHERAPIE 2 + 2 j
LIC/Master in de REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN
KINESITHERAPIE 2 + 3 j

wordt enkel melding gemaakt van studieduurverkorting voor afgestudeerden
binnen de gezondheidszorg , fysische behandelingen optie kinesitherapie.
Mits een gemotiveerde aanvraag en een individuele dossierstudie door de univ
wordt de indruk gegeven dat er wel vrijstellingen bekomen kunnen worden door
afgestudeerde ergotherapeuten.
“Stoute schoenen aantrekken” lijkt de boodschap.
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De Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht
(UM) start in september 2004 met de volgende wetenschappelijke
masteropleidingen op het terrein van de gezondheidswetenschappen:
• Physical Activity and Health, met 2 specialisaties:
- Physical Activity and Health (Bewegingswetenschappen)
- Metabolism and Nutrition (Metabolisme en Voeding)
• Public Health, met 5 specialisaties:
- Health Policy, Economics and Management (Beleid en Management)
- Health Education and Promotion (Gezondheidsvoorlichting en bevordering)
- Work and Health (Arbeid en Gezondheid)
- Health Care Studies (Zorgwetenschapppen)
- Epidemiology (Epidemiologie)
• Mental Health Sciences (Geestelijke Gezondheidkunde)
Internetadressen:












www.kuleuven.ac.be
www.flok.kuleuven.ac.be (faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie)
www.kubrussel.ac.be
www.luc.ac.be
www.uia.ac.be
www.ua.ac.be
www.ufsia.ac.be
www.rug.ac.be
www.vub.ac.be
www.tul.edu
www.unimaas.nl

Binnen enkele hogescholen worden ook masterdiploma’s uitgereikt :
• Lic/Master in de KINESITHERAPIE
(o.a. binnen de PHL)
 www.phlimburg.be
Er is voorlopig geen vrijstelling voor afgestudeerde ET voorzien. In de nieuwe
Ba/Ma- structuur zou hier werk van gemaakt worden en wordt er meer
flexibiliteit vooropgesteld.
Lic/Master in de ARBEIDSORGANISATIE EN GEZONDHEID +/- 1 + 2 j
Met een volledig uitgewerkt vrijstellingsprogramma voor afgestudeerde
ergotherapeuten.
 www.ehsal.be ( Europese Hogeschool Brussel)


VANROYE Erwin

Pagina 5

19-4-2004

PHL Opleiding Ergotherapie

Wegwijzer Levenslang Leren

(POST)HOGESCHOOL OPLEIDINGEN
Een totaaloverzicht geven van alle mogelijke (post)hogeschool opleidingen is
onbegonnen werk. Een uitstekend vertrekpunt is de website van het Vlaamse
ministerie voor onderwijs :
 www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
Binnen de PHL worden o.a.de volgende voortgezette- of
posthogeschoolopleidingen ingericht :
In principe met start in sept/okt. 2004
• CREATIEVE THERAPIE info Mevr. Peters E.
• AUTISME(SPECTRUMSTOORNISSEN) info Mevr. Heyligen A.
• *LEER- en ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN info Dhr. Vanroye E.
In samenwerking met de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)
• KINDERPSYCHIATRIE vanuit leefgroepwerking info Dhr Vandebriel P.
*Cfr. Het is vaak mogelijk om te betalen via opleidingscheques van de Vlaamse
overheid !!! Voor méér info www.vdab.be >>> opleidingscheques. Vraag ernaar.

Andere “interessante” Posthogeschoolopleidingen
Hogeschool Gent, Departement Sociaal Agogisch werk :
• JOBCOACH – ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER
• HIPPOTHERAPIE
 http://soag.hogent.be/
Een opleiding die ook de nodige aandacht verdient is de

• VOORTGEZETTE OPLEIDING BUITENGEWOON ONDERWIJS (VOBO) :
Katholieke Hogeschool Leuven ( Campus Heilig-Hart, Heverlee)
Tweejarige opleiding voor leerkrachten maar met speciaal programma voor
paramedici. Erkend en extra gehonoreerd door het ministerie van
onderwijs.
Ook de KHLim biedt deze opleiding aan maar zonder vermelding van een
aangepast programma.
 www.khleuven.be
 www.khlim.be
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Een bijzondere vorm van hoger onderwijs is het Hoger Onderwijs voor Sociale
Promotie , hieronder vallen bv. de volgende opleidingen :

• Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid (voorheen D-Cursus)
 www.limburg.be/pvcolerarenopleiding (Diepenbeek)
Verloopt via modulair onderwijs met min 2j. en max. 4j studiespreiding.

• Graduaat Tolk voor doven Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch
Werk – Gent
 www.vspw.be
4 jarige opleiding met erkend diploma

BIJSCHOLING/NAVORMING
Naast de klassieke schoolstructuren zijn er tal van organisaties en
navormingscentra die zich bezig houden met het inrichten van specifieke
bijscholingen en studiedagen. Ook hier kunnen we onmogelijk volledig zijn. We
geven dan ook een overzicht van de belangrijkste en meest gekende verenigingen
en centra, aangegeven door ergotherapeuten uit het beroepsveld :
♦ KERN Centrum voor Psychotherapie & Relatievorming St-Niklaas
Zij bieden een heel gamma aan seminaries , studiedagen , korte maar ook
jaartrainingen, workshops enz… .Hierna volgt een greep uit hun aanbod :
-

Opleidingen in de psychotherapie
De taal van kindertekeningen
Aanpak en preventie bij Post – Traumatische stress-stoornis
Werken met incest slachtoffers
GOLDSTEINTRAINING
Omgaan met veeleisend gedrag van bejaarden
Gestalttherapie
Ontwenning
Speltherapie

U vind hiervan een volledig programma overzicht en duidelijke omschrijving van
elk onderdeel terug op:
 http://users.skynet.be/kern
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♦ SIG Stichting Integratie Gehandicapten Destelbergen (Gent)
Vormingsdienst met een uitgebreid programma in het brede spectrum van de
ontwikkelingsstoornissen. Lidmaatschap van de vereniging is vereist voor
deelname aan de studiedagen, leden ontvangen een kwartaaltijdschrift
“SIGnaal”.
Enkele interessante thema’s zijn :
- Het bewegingsprogramma van Veronica Sherborne
- Schrijfdans
- Ontwikkelingsdyspraxie
- Bobath – concept
- Kinderen met ruimtelijk visuele problemen
- Niet verbale leerstoornissen
- Sensorische Integratie
 http://users.skynet.be/vsig
♦ BALANS Centrum voor agogische vorming en begeleiding Gent
- Creatief agoog
- Training creatieve werkvormen
- Creatief therapeut
 www.vspw.be/balans
♦ AUCTORES Vereniging ter bevordering van onderwijs en hulpverlening aan
mensen
met Autisme. St-Truiden
 www.auctores.be of infocentrum@auctores.be
♦ CREA – ISCAM Centre de recherches et d’études appliquées - Institut
supérieur pour les carrieres auxiliaires de la medecine. Rue du Trône 218 1050 Brussel - Tel:02/649.14.47
♦ www.helb-prigogine.be
♦ Franstalige vereniging met specifieke opleidingen vanuit voornamelijk fysieke
invalshoek rond bv.: - Orthesen voor de bovenste extremitieten /
Woningaanpassingen enz…

VANROYE Erwin

Pagina 8

19-4-2004

PHL Opleiding Ergotherapie

Wegwijzer Levenslang Leren

NUTTIGE LINKS
 www.ergotherapie.be
Met inlognummer via lidmaatschap van het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE).
Het VE richt regelmatig specifieke cursussen in.
info ve.ombudsdienst@planetinternet.be
Contactpersoon in Limburg : Kristien Haenen 011/24 30 18
info vanhelmont@yucom.be
Ook het Belgisch Tijdschrift voor Ergotherapie –
Acta Ergotherapeutica Belgica (AEB) geeft trimesterieel een overzicht van
beroepsrelevante bijscholingen en dergelijke… .
“Lid worden en/of blijven dus !”
♦ EDITH Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg vzw.
Contactpersoon Limburg:
Hilde Beuten, Medaertstraat 5, 3650 Stokkem, 089 79 36 74
Organiseren regelmatig bijscholingen rond hulpmiddelen – rolstoelen enz…
www.ergobel.be N.B.F.E Nationale federatie van Ergotherapeuten
www.ergotherapie.nl inclusief nascholingenoverzicht
www.revalidatiehandicap.nl bv. rond cursus woningaanpassingen Hoensbroek
www.paramedisch.org/npi met o.a. info rond handrevalidatie
www.vorming.net
www.klasse.be maandblad voor onderwijs in vlaanderen met maandelijkse
aankondigingen van specifieke navormingen.
 www.nug.be/ nationale unie der gegradueerden
 www.vacature.com >>> tools en testen >>> bepaal je competentieprofiel !








Om zelf aan te vullen :






………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Ik wens jullie, in naam van het hele opleidingsteam en mezelf, alvast een zeer boeiend en
uitdagend beroepsleven en nog veel LEERRIJKE ERGO-momenten!
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