
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Ergotherapie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In het eerste jaar analyseer je jezelf 
aan de hand van je talenten en 
verbeterpunten. Daarnaast breng je 
jezelf volledig in kaart: hoe leer je, 
wat heb je nodig om goed te leren, 
wat interesseert je, wat betekent 
je omgeving voor jou en welke 
richting wil je uit? In het tweede 
jaar vertaal je je talenten naar een 
ergotherapeutische context. De 
nadruk ligt onder andere op helder 
communiceren. Tegelijkertijd 
probeer je je aandachtspunten te 
verbeteren. Dankzij de ervaringen 

die je in het eerste en tweede jaar 
opgedaan hebt, kun je in het derde 
jaar keuzes maken volgens je eigen 
interesses en talenten, zowel in je 
stages als in het thema van je ba-
chelorproef. In je eindgesprek boots 
je een sollicitatie na: je verkoopt 
jezelf, stelt jezelf voor als een ergo-
therapeut die klaar is om erin te 
vliegen en zet je talenten in de verf.

Als student Ergotherapie krijg je heel 
wat opdrachten. Daarop krijg je altijd 
eerlijke en individuele feedback. Bij 
Odisee zien we feedback niet als kritiek, 
maar als een leerkans. Is er ruimte voor 
verbetering, dan stimuleren we je om 
je opdracht nog eens onder de loep te 
nemen en van je fouten te leren. Stages 
zijn onmisbaar in je opleiding, het is 
namelijk pas op de werkvloer dat je alle 
technieken onder de knie krijgt. Daarom 
geven we onze studenten veel inspraak 
in de keuze van hun stageplaats.

Verloopt je eerste stage niet zoals 
verwacht, dan stellen we samen een 
plan van aanpak op. Bij Odisee krijg je 
altijd een tweede kans en zoeken we 
actief naar oplossingen. Misschien sluit 
een andere stageplaats beter aan bij je 
talenten. Of het zou kunnen dat er meer 
aan de hand is. Ook in dat geval zoeken 
we samen naar een oplossing die aan-
gepast is aan jouw specifieke situatie.
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Studenten geven op de 
REVA-beurs advies aan 
cliënten met een hulpvraag. 
#meteenergoopstap 
#revabeurs

Studenten geven op de 
REVA-beurs advies aan 
cliënten met een hulpvraag.

Nadat ze eerst hun diploma 
#ergotherapie bij Odisee 
behaalden, schreven deze 
studentes hun verhaal 
verder. Nu hebben ze 
alledrie een masterdiploma 
in de Ergotherapeutische 
wetenschappen op zak. 
#manaba #verderstuderen 
#extratroef
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#ergotherapie
behaalden, schreven deze 

Laatste les ter voorbereiding  
op een internationale 
ervaring. De studenten 
van het derde jaar zijn er 
helemaal klaar voor.
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