Aanvraag bacheloropleiding Ergotherapie
Basisgegevens
Naam instelling

Hanzehogeschool Groningen

Naam opleiding

Ergotherapie

Internationale naam opleiding

Occupational Therapy

Taal

Nederlands

Opleidingsniveau

Hbo-bachelor

Inhoud

Ergotherapie is paramedische discipline gericht op het
mogelijk maken van het handelen, zodat participatie - het
deelnem en van mensen aan het dagelijks en
maatschappelijk leven - gerealiseerd w ordt ten behoeve
van gezondheid en welzijn. Dit w ordt bereikt door de
mogelijkheden van personen, organisaties o f populaties
m et betrekking to t het handelen te benutten en te
vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen e n /o f
te gebruiken.
Al jarenlang is de vraag naar ergotherapeuten in NoordNederland hoog en kan er door verschillende
zorgorganisaties niet aan de vraagbehoefte w orden
voldaan. Een vraag die onder invloed van de
ontwikkelingen in zorg en welzijn, w aar vergrijzing,
zelfredzaam heid en toenem ende zelfstandigheid van
ouderen en mensen m et een chronische ziekte of
handicap centraal staan, alleen maar lijkt toe te nem en en
ook landelijke voelbaar wordt. De opleiding Ergotherapie
aan de Hanzehogeschool zal bijdragen aan het
terugdringen van het tekort aan ergotherapeuten in
Noord-Nederland en hiermee de landelijke en daarm ee
doelm atige dekking van ergotherapieopleidingen
vergroten.
De opleiding Ergotherapie aan de Hanzehogeschool in
Groningen wil professionals opleiden die in staat zijn om
vanuit interprofessionele samenwerking te komen to t
nieuwe zorgconcepten waarin zorgtechnologie een grote
rol speelt. Hierm ee wil zij een bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling van het beroep van ergotherapeut;
zowel regionaal als landelijk.

Inrichting van de opleiding

De bacheloropleiding Ergotherapie is een bestaande
vierjarige, paramedische hbo-opleiding m et een omvang
van 240 EC.
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Het curriculum van de te ontwikkelen opleiding
Ergotherapie zal aansluiten bij het landelijk
opleidingsprofiel Ergotherapie en het landelijke
beroepsprofiel Ergotherapeut als uitgangspunt hebben.
De Groningse opleiding wil hierbij, in nauwe
samenwerking m et het werkveld, ook eigen accenten
aan de opleiding geven. Hiermee w o rd t een opleiding
ontwikkeld die tegem oet kom t aan de specifieke
regionale context en recht doen aan de signatuur van de
HG, waarin het speerpunt Healthy Ageing een
belangrijke rol zal spelen.
Studielast

240 ECTS

Vorm van de opleiding

Voltijd

Gem eente w aar de opleiding wordt

Groningen

gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Scholieren m et havo-, vwo- o f mbo4-diploma

Croho (sub)onderdeel en motivering

Gezondheidszorg

Geplande startdatum opleiding

1 septem ber 2020

ISAT-code van de opleiding

34574

BRIN-code van de instelling

25BE
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