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Ergotherapie in de fysieke revalidatie 3
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Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2
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Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 3

3

Psychopathologie/ Psychologie 2

6

Ergotherapie in de geriatrie 3

3

Ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen 3

3

Stage 3
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Neurologie

3

Gedragsneurologie en neuropsychologie

3

Professioneel redeneren 2

3

Pathologie van het bewegingsapparaat

3
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Ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen 2
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Professioneel redeneren 3

3

Stage 2
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Ergotherapie en maatschappelijke thema’s

3
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Openlesdagen
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AFSTUDEREN

- Beroepsontwikkeling geriatrie

3

- Beroepsontwikkeling fysieke revalidatie

3

- Beroepsontwikkeling ontwikkelingsstoornissen

3

- Beroepsontwikkeling geestelijke
gezondheidszorg

3

Eindwerk

Afstuderen doe je na een geslaagde stage en
een eindwerk over een specifiek vraagstuk
uit de beroepspraktijk dat je tijdens de stage
onderzocht hebt. De opleiding houdt interessante vacatures voor je in de gaten en geeft
je de kans om snel te solliciteren.
12

Keuzeopleidingsonderdelen:
- Ergotherapie in de thuiszorg

3

- Ergotherapie in de forensische hulpverlening

3

- Ergotherapie in internationale context

3

- Ergotherapie en arbeid

3

- Studium generale

3

- Changing society

6

Stage 4

15

InterProfessioneel Samenwerken in de
Gezondheidszorg

3

TOTAAL

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.
Heb je reeds een bachelordiploma op zak en
zou je graag een bachelordiploma in de Ergotherapie behalen? Dat kan verkort afhankelijk van het diploma dat je hebt behaald. Kijk
op www.ap.be/ergotherapie.

Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Aan het einde van elk
semester leg je examens af. In de loop van
elk semester kan je jezelf regelmatig toetsen
via permanente evaluaties.

Keuzeopleidingsonderdelen:

Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2

INFOMOMENTEN

2

OPLEIDINGSONDERDELEN

Ergotherapie in de geriatrie 2

TOELATINGSVOORWAARDEN

30

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen.
Op deze toplocatie vind je ultramoderne
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een
bibliotheek met een uitgebreide collectie
vakliteratuur, handboeken en didactisch
materiaal.

Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer informatie en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen en infoavonden
Tussen februari en september organiseren we twee
infodagen en twee infoavonden zodat je écht alles
over ons te weten komt: Vuur al je vragen af op onze
lectoren en studenten, neem een kijkje in de lokalen,
snuif de sfeer op en blader al eens door het cursusmateriaal. Natuurlijk hebben we het ook uitgebreid
over alle praktische dingen die bij het verder studeren
komen kijken: studiegeld, diploma’s, het kotleven en
inschrijvingen.
Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je
dossier.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W www.ap.be/ergotherapie
E GW@ap.be
T +32 3 220 54 70
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Functionele anatomie en fysiologie 2
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Schoenmarkt

Wapper

Algemene pathologie

shopping
Groenplaats boerentoren

Huidevettersstraat

Wil je verder studeren? Dat kan! De master in de ergotherapeutische wetenschap aan de universiteit is een
slimme keuze. Je kunt ook een van de banaba’s kiezen
om je verder te specialiseren.

Bewegingswetenschappen

Rooseveltplaats
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Omdat je meteen werk vindt. Je diploma leidt tot de
titel van ergotherapeut en dat is een erkend beroep.
Je kunt heel snel aan de slag in ziekenhuizen, woon- en
zorgcentra, psychiatrische instellingen, scholen, revalidatiecentra, ... . Ook als zelfstandig ergotherapeut.
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Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling
staan centraal. Als mens en als ergotherapeut blijven
groeien en ontwikkelen vinden we belangrijk. Een persoonlijke coach helpt je hierbij. Wanneer je afstudeert
zal je geleerd hebben regelmatig te reflecteren over
waar je reeds staat en waar je naartoe wil en hoe je er
kan geraken. Zelf keuzes maken en ervoor gaan zal je
ook in het werkveld blijven doen.
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SEMESTER

OPLEIDINGSONDERDELEN

Je loopt zo vaak mogelijk stage. Al in het eerste jaar
sturen we je het werkveld in. Je doet ervaring op in de
geestelijke gezondheidszorg, bij ontwikkelingsstoornissen, in de fysieke revalidatie en in de geriatrie. Zo kom
je in contact met alle aspecten van het beroepsleven
van een ergotherapeut.
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We besteden veel aandacht aan communicatieve
vaardigheden. Jij maakt straks deel uit van een team
ergotherapeuten en werkt samen met psychologen,
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, ...
In zo’n team is efficiënte communicatie cruciaal. Ook
met je patiënten en hun familie moet je vlot kunnen
praten om vanuit hun hulpvraag en jouw adviezen
samen tot oplossingen te komen.
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ERGOTHERAPIE

Beroepsgericht en wetenschappelijk handelen vormt
de basis van je opleiding. We reiken je heel wat ergotherapeutische methodieken aan om concrete problemen in het dagelijkse leven van mensen aan te pakken.
Uiteraard moet je daarvoor ook de nodige kennis van
psychologie, anatomie, wetenschappelijk redeneren,
pathologie, … opdoen. Deze theorie is altijd gekoppeld
aan concrete cases of oefeningen.
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Omdat jij mensen wilt helpen hun dagelijkse handelingen vlotter en naar wens te laten verlopen. Je wilt
met kleine, creatieve ingrepen een groot verschil
maken voor mensen met een depressie, voor kinderen die op school zwak presteren, voor mensen met
een lichamelijke beperking of voor ouderen die plots
geconfronteerd worden met praktische problemen
thuis. Je wordt gelukkig als je ziet dat deze mensen
hun hindernissen overwinnen en weer meer kunnen
dan vóór jouw tussenkomst.

Omdat je opleiding veelzijdig is. Ergotherapie is een
doe-richting en we verwachten dat je jezelf voor tweehonderd procent inzet. Dat verwachten je patiënten
straks tenslotte ook van jou. Uiteraard laten we je niet
aan je lot over. Je kunt op elk moment met je vragen
en twijfels aankloppen bij je persoonlijke coach en ook
ons docententeam staat heel dicht bij jou.

kan je
ook met de tram naar
campus Spoor Noord.
Godefriduskaai
Kijk op
www.Noorderlijn.be
voor meer info.
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ERGOTHERAPIE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU . .
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Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar GW@ap.be.

Omdat wij onze ruime praktijkervaring met je delen.
Al je docenten kennen de problemen van hulpvragers
door en door omdat ze zélf ruime ervaring hebben
opgedaan in het werkveld. Je krijgt hier dus uitsluitend
échte voorbeelden op je bord. Zo bereiden we je heel
goed voor op een boeiende carrière als ergotherapeut
waarin geen twee dagen dezelfde zijn!
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Je ideale opleiding kiezen uit
het ruime aanbod aan onze
hogeschool is niet gemakkelijk.
Waarop moet je letten? De
cursussen? De lectoren? De
beroepswegen? Deze brochure
helpt je alvast om juist te kiezen.

Park Spoor Noord
Ellermanstraat
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