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INHOUD
De opleiding Master in de ergotherapeutische wetenschap
situeert zich binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswe
tenschappen. Het uitgangspunt is de eigen finaliteit van het
beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De
opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele
bachelors in de ergotherapie. In de opleiding staan kritisch
oplossingsgericht denken centraal.
De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een
professional die in staat is om:
−− wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context
van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateer
de onderwerpen;
−− leiderschap op te nemen vanuit de principes van manage
ment en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op
beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de
gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal
niveau;
−− een innoverende rol te spelen in een nationaal en internatio
naal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate
wijze te implementeren in het werkdomein van de ergothera
peut.
Wetenschappelijk onderzoek is de kern van de masteropleiding.
De opleiding richt zich op het aanleren van competenties
waardoor je in staat bent om enerzijds wetenschappelijke kennis
correct te interpreteren, te valideren en te vertalen naar de
dagelijkse beroepspraktijk en anderzijds om zelf een actieve rol
op te nemen in het verzamelen, verwerken en evalueren van
onderzoeksgegevens.
Op het vlak van management streeft de opleiding naar een
competentieopbouw en inzichten met betrekking tot manage
ment, leiding geven en motiveren.
De opleiding is zowel verdiepend als verbredend. Het verdiepend
karakter komt aan bod in kennis en kennisvorming in het
ergotherapeutisch domein en reflectie over ergotherapeutisch
handelen. Het verbredende karakter verwijst naar de brede
maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt
en de noodzaak om aan de sterk veranderende maatschappij te
kunnen tegemoetkomen.

OPBOUW
Professionele bachelors in de ergotherapie, gegradueerden in de
ergotherapie en gegradueerden in de arbeidstherapie krijgen
toegang tot de masteropleiding via een schakelprogramma van
60 studiepunten. Het schakelprogramma wordt ingericht door de
KU Leuven (je schrijft je ook daar in) en het masterprogramma
door UGent. De vakken van het schakel- én masterjaar worden
geclusterd in drie competentiegebieden:
−− wetenschap en onderzoeker,
−− beheerder van kwaliteitszorg,
−− beroepsontwikkelaar/innovator.
Het onderwijs bestaat uit een variatie aan diverse werkvormen
zoals hoorcolleges, interactieve discussiecolleges,
‘flipped-classroom’ en blended learning. Die didactische
werkvormen worden gebruikt om het kritisch denken te
stimuleren.
De masterproef vormt het eindpunt van de opleiding en zorgt
ervoor dat je kunt bewijzen dat je een ergotherapeutisch
probleem op kritisch-wetenschappelijk en zelfstandige wijze kunt
bestuderen en de resultaten ervan kunt verspreiden. De lessen
worden zoveel mogelijk geconcentreerd op een beperkt aantal
dagen.
De opleiding hecht veel belang aan een internationale
netwerking en samenwerking en elke student krijgt de kans om
een internationale ervaring mee te maken. Dat kan gaan van
actieve deelname aan internationale congressen tot het
uitwerken van een masterproef in het buitenland en het
samenwerken met internationale partners at home.
ARBEIDSMARKT
Door de groeiende aandacht voor de competenties van ergothera
peuten van ziekenfondsen, arbeidsreïntegratiediensten,
thuiszorgcentra, gevangenissen … is een toenemende weten
schappelijke basis voor de ergotherapie een must.
De doelstelling van de masteropleiding is jou als toekomstig
ergotherapeut de nodige kennis en vaardigheden mee te geven
zodat je binnen die verschillende werkdomeinen onderzoeks- en
managementfuncties kunt opnemen. De opleiding vormt je tot
een master in de ergotherapie die naast de innoverende
competentie over o.a. theorie- en richtlijnontwikkeling ook
functies kan opnemen in het middenkader en in het middenma
nagement in de welzijns- en gezondheidszorginstellingen. Verder
biedt de opleiding ook perspectieven in de onderwijssector.
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor
de educatieve master.
Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Via schakelprogramma: (60 studiepunten)
−− Ba ergotherapie
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde ergotherapie
• gegradueerde arbeidstherapie

2019–20

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Alternatieve trajecten
De opleiding is hoofdzakelijk een dagopleiding. Flexibele trajecten
zijn eveneens mogelijk.
Contacteer de trajectbegeleiding voor meer info.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
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Inschrijving en administratie
Schakelprogramma: KU Leuven
Masterprogramma: UGent

Contact opleiding
KU Leuven: info@faber.kuleuven.be
UGent: liesbeth.lava@ugent.be
Trajectbegeleiding
Evelien Van Waes – Sofie De Bonte
T 09 332 53 69 of 09 332 11 04 – traject.ge@ugent.be
www.ugent.be/ge > monitoraat

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot mei 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

