
 

Informatie instapmogelijkheid februari ERGOTHERAPIE 

Studenten die wensen te heroriënteren binnen één academiejaar kunnen de opleiding ergotherapie starten in februari in een afwijkend 
flexibel traject. Ze starten in de eerste fase, rechtstreeks in het tweede semester van de opleiding. Dit kan omdat in elk semester unieke 
vakken worden georganiseerd die enkel in dat semester plaatsvinden en beoordeeld worden. 

Op deze manier kan je al snel zicht krijgen of de opleiding binnen je interessegebied ligt en hoef je niet te wachten tot september in het 
daaropvolgende academiejaar. 

Een mogelijk nadeel is dat je de bagage van het eerste semester mist binnen bepaalde vakken van het tweede semester. We hebben een 
voorstel van programma waar we rekening houden met deze voorkennis zodat je daar zo min mogelijk tegenaan loopt. Het staat je vrij om 
dit modeltraject te volgen of toch een traject samen te stellen op basis van jouw voorkeur. 

 Verloop traject: 

Je traject wordt, omwille van de latere instap, wel gespreid over 3.5 academiejaren in plaats van 3. Dit omdat de volgtijdelijkheid (= je 
mag pas een bepaald vak zoals stage opnemen als je de daaraan verbonden vakken reeds hebt afgelegd) in het gedrang komt in de tweede 
fase van je opleiding. Je verdeelt fase 1 en 2 over 2.5 jaar, fase 3 kan je in één jaar afwerken. 

 

 

 



Jaar 1: 

Instap in tweede semester van het eerste jaar: je neemt ongeveer 2/3 van de opleidingsonderdelen op legt hiervan examen in juni.  

Jaar 2: 

In semester 1 (september-januari) neem je alle opleidingsonderdelen van semester 1van het eerste jaar op en legt hier examen van af in 
januari.  

In semester 2 (februari juni) leg je het overige 1/3 van fase 1 af en kan je een beperkt aantal opleidingsonderdelen/vakken van de tweede 
fase opnemen. Je kan vrij kiezen op basis van je rooster om te combineren. Enkel Stage kan je omwille van volgtijdelijkheid nog niet 
opnemen. Dit betekent dat je 8 weken voor de Paasvakantie een beperkte lesopdracht hebt en geen stage (enkel nog de vakken van fase 1). 
Deze tijd zal je zelfstandig moeten aanvullen met vrijwilligerswerk, vakantiewerk of vrije tijd. Na de Paasvakantie combineer je vakken van 
fase 1 en fase 2. 

Jaar 3: 

In semester 1 (september-januari) neem je alle opleidingsonderdelen van fase twee op van dat semester en legt hier examen van af in 
januari.  

In semester 2 (februari-juni) neem je alle resterende opleidingsonderdelen van de tweede fase op inclusief de stage en legt hier examen 
van af in juni. Je hebt dan alle 60 studiepunten van het tweede jaar afgewerkt. 

Jaar 4: 

Je neemt het standaardprogramma (60 studiepunten) van het derde jaar op in een normaal traject en studeert af in juni. 

Te volgen procedure  

Je doet een voorinschrijving via de website www.thomasmore.be/inschrijven en komt met de uitprint van deze inschrijving naar de 
studentenadministratie (lokaal G101) voor een officiële inschrijving. Vervolgens word je gekoppeld aan een klasgroep, is je ISP in orde en 
kan je online aan je uurrooster om zo startklaar te zijn voor aanvang van je nieuwe traject. Cursussen kan je bekomen bij Campinia 
bookshop in de Agora van de school of via het digitale leerplatform. 



Voor meer vragen of een afspraak mail naar koen.geenen@thomasmore.be  

MODELPROGRAMMA instap semester 2 Opleiding ERGOTHERAPIE  

 

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 
 
 

Fase 1 
 18 stp 
 

 

Fase 1 
 26 stp 
 

Fase 1 en 2 
 14 stp fase 1 
 6 stp fase 2 
  

Fase 2 
 27 stp 
 

Fase 2 
 27 stp 

Fase 3 
 30 stp 

Fase 3 
 30 stp 

 FASE 1 
 Ergo dienstverlenende 

context 3stp 
 Dienstverlenende 

handelingsvaardigheden 
3stp 

 Algemene- en 
revalidatiepsychologie 
3stp 

 Handelingsproblemen 1 
3 stp 

 Ergotherapie als 
evidence 3stp 

 Ergotherapeutische 
vraagstukken casus 3stp 

 

FASE 1 
 Communiceren met 

cliënten basis 3stp 
 Kerndomein van de 

ergotherapeut 5stp 
 Handelingsvaardigheden 

basis 3stp 
 Professionele kaders 

3stp 
 Mens in ontwikkeling 

3stp 
 Mens in beweging 3stp 
 De Nieuwsgierige ergo 

3stp (jaaropo) 
 Ergotherapeutische 

vraagstukken basis 3stp 

FASE 1 
 Communiceren met 

groepen 3stp 
 Ergo in revaliderende 

context 5stp 
 Revaliderende 

handelingsvaardigheden 
3stp 

 Neurowetenschappen 
3stp 

 De nieuwsgierige ergo  
FASE 2 
 Internationaal project 

3stp 
 Onderzoekende ergo 

3stp 

FASE 2 
 Communiceren met 

cliënten verdieping 
3stp 

 Module dementie  
3stp 

 Module langdurige 
ondersteuning 3stp 

 Module acute GGZ 
3stp 

 Module 
schoolcontext 3stp 

 Module 
neuromotorische 
reva 3stp 

 Handelingsproblemen 
2 3stp 

 De dynamische ergo 
3stp 

 De leergierige ergo 
3stp 
 

FASE 2 
 Bijzondere 

communicatie 3stp 
 Generieke 

interventies 3stp 
 Ethische ene 

levensbeschouwelijke 
vraagstukken 3stp 

 LEFV-lab 3stp 
 Werkplekleren 15stp 
 

FASE 3 
 Specialisatie in de 

dienstverlenende 
sector 5stp 

 Specialisatie in de 
revaliderende 
context 5stp 

 Specialisatie in de 
innoverende 
context 5stp 

 Werkplekleren 
verdieping 15stp 

FASE 3 
 Professionele 

identiteit 3stp 
 Werkplekleren 

vervolmaking 15 
stp 

 Bachelorproject 
12 stp 

 

 

 


