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BACHELOR

ERGOTHERAPIE
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Je legt vlot contact en je kan goed overweg met
heel uiteenlopende persoonlijkheden. Je bent
geboeid door het dagelijks leven van mensen. En
bovenal: je hebt zin om dingen aan te pakken.

De essentie van ergotherapie is je cliënten zo veel
mogelijk zelfredzaam maken bij hun dagelijkse
handelingen. Daar komt heel wat bij kijken en
dus krijg je uiteenlopende vakken als anatomie,
psychologie, sociologie, pathologie, recht ...
Vanaf het eerste jaar staat er naast theorie ook
praktijk en stage op het programma.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

	WAARVOOR KIES JE?

Als ergotherapeut werk je met mensen die het
moeilijk hebben met bepaalde handelingen
omwille van psychische, emotionele, fysieke
of ontwikkelingsproblemen. Je verbetert hun
levenskwaliteit en bedenkt samen met hen
creatieve oplossingen voor alledaagse problemen.

GESPREIDE EVALUATIE
De opleiding is opgebouwd uit modules. Elke module
wordt afgesloten met een evaluatie. - BLZ. 06

INTERNATIONAAL
Stage of een deel van je opleiding in het buitenland?
Een paar vakken in het Engels volgen? Aan jou de
keuze. - BLZ. 09

WERKGELEGENHEID
Onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt
vlot de weg naar de arbeidsmarkt. - BLZ. 10
Bachelor in de ergotherapie 2019-2020
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BACHELOR

ERGOTHERAPIE

620
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

84
DOCENTEN

3
JAAR

180
STUDIEPUNTEN

25%

44%

98%

LOOPT STAGE IN
HET BUITENLAND
OF STUDEERT ER*

STUDEERT VERDER
NA HET
BACHELORDIPLOMA

IS ÉÉN JAAR
NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK*

*minstens 2 maanden
4

*van de afgestudeerden
die een job zochten

denk.

doe.

word.

We integreren alle theorie
in de praktijk, zo weet je als
student meteen waarom
je iets leert. Je krijgt een
wetenschappelijke
basis en leert je cliënten
professioneel coachen naar
zelfstandigheid.

De practica maken
deze opleiding écht.
Ergotherapeut word je
door te doen. Vanaf het
eerste jaar heb je praktijk
en loop je stage.

Als ergotherapeut heb
je een unieke plek in de
gezondheidszorg. Je helpt
mensen door creatief
en oplossingsgericht
te denken en te doen.
Een ergotherapeut werkt
zelfstandig of in een team.

“JE LEERT MENSEN MET
VEEL GEDULD DINGEN
AAN DIE JE ZELF VEEL
SNELLER VOOR HEN
ZOU KUNNEN DOEN.
MAAR DE BEDOELING IS
NET DAT ZE HET OOK
KUNNEN ALS JE ER
NIET BENT”
Emma, tweede jaar Ergotherapie

Bachelor in de ergotherapie 2019-2020
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1

E
JAAR

HOE GROOT ZIJN
DE GROEPEN?
Van 20 tot 240 studenten: dat
hangt af van de onderwijsmethode. Practica heb je in
kleine groepen, de theoretische
hoorcolleges volg je met een
paar groepen samen.

Menselijk
handelen
Enabling
Occupation
Een huis,
een thuis

HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 21 uur les per week.
Maar je moet ook opdrachten
en oefeningen maken, lessen
voorbereiden ... Alles samen
ben je zo’n 40 uur per week
bezig. Hoeveel je per vak moet
werken, hangt af van het aantal
studiepunten. Eén studiepunt
staat voor 25 tot 30 uur inzet
(naar de les gaan, taken maken,
studeren ...).

Samen
naar school

FOCUS
Menselijk handelen bij kinderen,
volwassenen en ouderen. En dat
opnieuw mogelijk maken als het
verstoord is.

MODULE

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP*

Kijken naar het menselijk handelen

6

Participeren met ergotherapie

6

Professionele identiteit & groeien

3

Cliëntgecentreerd werken

6

Menselijk handelen mogelijk maken

6

Professionele identiteit & profileren

3

Het handelen van ouderen

6

Ergotherapie in de wooncontext van ouderen,
inclusief werkplekleren

6

Professionele identiteit & samenwerken

3

Het handelen van kinderen en jongeren

6

Ergotherapie in de schoolcontext

6

Professionele identiteit & evidence based** werken

3

* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je
altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/ergotherapie.
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E
JAAR
Leven op zijn kop
Je bent jong en je
wil wonen
‘Kwali-tijd’:
vernieuwend
werken met
ouderen

Groeien in het
ergotherapeutisch
handelen

FOCUS
–– Leeftijdsgroepen en
leefdomeinen
–– Methodisch werken en klinisch
evidence based** werken

MODULE

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP*

Herstellen in een dynamische samenleving

6

Sociale participatie ondersteunen

6

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Het handelen van de jonge mens

6

Contextgerichte ergotherapie

6

Professionele identiteit & creëren

3

Ergotherapie in de reële beroepscontext

12

Diversiteit en duurzaamheid

3

Op weg met ouderen: van evidentie naar praktijk

6

De ergotherapeut op (onder)zoektocht

6

Professionele identiteit & netwerken

3

** Evidence based = gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek
Bachelor in de ergotherapie 2019-2020
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E
JAAR
Integratie van het
therapeutisch handelen
Professionalisering van het
therapeutisch handelen

Nieuw vooruitstrevend
programma!
Het programma van de opleiding
Ergotherapie is volledig
vernieuwd. De modules van het
eerste en tweede jaar (zie blz.
06 en 07) liggen al vast. Het
programma van het derde jaar
krijgt nog een update. De meest
recente info vind je op
www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/ergotherapie.

Optioneel:
FAB**-semester

FOCUS
–– complexe situaties
–– zelfstandig methodisch
werken
–– interdisciplinair samenwerken
–– keuzevakken

MODULE

OPLEIDINGSONDERDEEL
Klinisch redeneren: integratie van het therapeutisch
handelen
Interdisciplinair (samen)werken in de
gezondheidszorg
–– Basis
–– Differentiatie
Bachelorproef: gezondheidszorg
Klinisch onderwijs: integratie- en
professionaliseringsstage
–– Stage: Integratie van het therapeutisch handelen
–– Stage: Professionalisering van het therapeutisch
handelen
Klinisch redeneren: professionalisering van het
therapeutisch handelen
Professionele ontwikkeling
–– Professionalisering
–– Creativiteit: integratie

SP*
6
(3)
2
1
6
(27)
12
15
3
(3)
2
1

Verdiepend keuzeopleidingsonderdeel

3

Verbredend keuzeopleidingsonderdeel

3

Bachelorproef ergotherapiespecifiek

3

Maatschappelijke tendensen in de ergotherapie

3

Occupational Therapy & Urban Transformation

4

New Areas, Roles & Future for Occupational Therapy

3

Public Health & Health Promotion

3

Wat verandert er? We zetten
nog meer in op blended
learning, de combinatie van
online en contactonderwijs.
Let wel: authentiek contact
tussen studenten en docenten
blijft de basis. Onze aanpak is
ervaringsgericht, motiverend,
kansrijk en gericht op
zelfsturing.
* SP: studiepunten.
** FAB: Finland, Austria, Belgium.
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je altijd
op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/ergotherapie.
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PRAKTIJK
& STAGE

VERKEN
DE WERELD

PRAKTIJK
Specifieke behandelmethodes, testen afnemen,
coachen en gesprekken voeren, advies geven,
meedoen aan onderzoek … bij ons leer je het
allemaal door het te doen. Dat kan in de klas, maar
ook buiten de hogeschool, al dan niet samen met
een cliënt.
EERSTE JAAR
In het eerste jaar ga je een 5-tal dagen op stage
(werkplekleren). Je verkent het werkveld, loopt mee
op een dienst en voert al een paar opdrachten uit.
TWEEDE JAAR
In het tweede jaar staan 6 weken stage op het
programma. Het gaat om ‘ergotherapie in de reële
beroepscontext’: tijd om volop mee te draaien, dus!
DERDE JAAR
In het laatste jaar loop je 2 keer 8 weken stage. Je
combineert alles wat je doorheen de opleiding hebt
opgestoken. Aan het einde ben je een startklare
professional.

“ERGOTHERAPIE IS DE COMBINATIE
VAN WERKEN MET MENSEN EN
CREATIEF DENKEN, DAT MERK JE
VANAF JE EERSTE STAGE”

INTERNATIONALE ERVARING
Zin om een deel van je opleiding
in het buitenland te volgen? Dat kan!
We hebben partneruniversiteiten
en –hogescholen van Finland tot Spanje,
van Zuid-Afrika tot Nepal. Ook voor
internationale stages in het derde
jaar zijn de mogelijkheden letterlijk
onbegrensd.

OOSTENRIJKS EN FINS DIPLOMA
We bieden ook een ‘joint degree’-traject
aan. Het opzet: je studeert en loopt
stage in Gent, maar ook in Wenen en/of
Helsinki. Het resultaat: naast je Vlaams
diploma, krijg je het Oostenrijks en/
of Fins diploma ergotherapie. Voor
dat laatste moet je wel nog een extra
semester volgen in Helsinki.

Michiel, derde jaar Ergotherapie

Bachelor in de ergotherapie 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je diploma ergotherapie op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Sectoren
Algemene en
gespecialiseerde
ziekenhuizen, woonen zorgcentra, revalidatiecentra, medischpedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, buitengewoon onderwijs,
beschut wonen ...

Jobs
Ergotherapeuten zijn
meestal als werknemer aan de slag,
maar je kan ook
zelfstandige worden
met een eigen praktijk.

GOEDE KANSEN
OP WERK

98%
van de afgestudeerden die een job zochten,
is na 1 jaar aan het werk*.

*bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2018
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Doelgroepen
Kinderen, tieners,
volwassenen
en ouderen ...
ergotherapeuten
werken met mensen
van alle leeftijden
én van alle sociale
klassen.

Toekomst
De nood aan ergotherapeuten is groot:
de bevolking veroudert,
de aandacht voor
gezondheid, welzijn en
levenskwaliteit groeit.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

VERDER STUDEREN
Ruim 44% van onze studenten
studeert verder.
Tweede
bachelordiploma
Binnen Arteveldehogeschool kan je via
een verkort programma
een tweede bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld Sociaal werk.

Verkorte educatieve bachelor
voor secundair
onderwijs
Wil je na je bacheloropleiding graag
lesgeven in jouw
vakgebied? Kies
voor de Verkorte
educatieve bachelor
voor secundair
onderwijs.

Banaba, postgraduaat, bijscholing
Verdiep je kennis in
een specifiek domein, bijvoorbeeld
met de Bachelor na
bachelor creatieve
therapie of het Postgraduaat autisme.

Master
Via een schakelprogramma kan je
doorstromen naar een
masteropleiding aan
Universiteit Gent, zoals
Ergotherapeutische
wetenschappen of
Gezondheidsvoorlichting en –bevordering.

VLOT SCHAKELEN
BINNEN DE
ASSOCIATIE UGENT
Arteveldehogeschool
behoort tot de Associatie
Universiteit Gent.
De studieprogramma’s van
de partnerinstellingen zijn
op elkaar afgestemd, zodat
je overal vlot kan verder
studeren.

Bachelor in de ergotherapie 2019-2020 11

BINNEN OF BUITEN

DE LIJNEN
Mijn eerste stage was heel intens: de psychiatrie. Een
wereld die ik niet kende, ik was overweldigd. Toch
overwoog ik meteen om later in dat domein verder te
gaan. Na nog een stage in de geestelijke gezondheidszorg
in het derde jaar, hakte ik de knoop effectief door.

Lymke De Bruyne I 24 jaar I
extra diploma: specifieke
lerarenopleiding I
job: ergotherapeut in een
psychiatrisch centrum

“ERGOTHERAPIE
IS ZORG OP MAAT.
EN JA, DAT VERGT
CREATIVITEIT”

ZORG OP MAAT
Ondertussen ben ik aan de slag in een psychiatrisch
centrum. Ik werk er mee aan de uitbouw van een afdeling
voor ouderen, die was er nog niet. Telkens uitzoeken
welke aanpak best werkt bij een bepaalde persoon, dat is
de essentie. Ergotherapie is zorg op maat. En ja, dat vergt
creativiteit.
OPEN-MINDED
Het beginpunt van ergotherapie is de patiënt een
luisterend oor bieden. Dat leer je tijdens de opleiding
aan de hand van een hele reeks levensechte cases.
Al moet je uiteraard ook de geschikte persoon zijn om
eraan te beginnen: gemotiveerd en open-minded, met
inlevingsvermogen en bereid om de belangen van de
patiënt voorop te zetten.
Lymke De Bruyne

12

Wat wil je doen na je diploma?
Maak je een logische keuze of kleur je
liever buiten de lijntjes?

In mijn ergotherapiepraktijk begeleid ik vooral kinderen,
bijvoorbeeld met ADHD of dyscalculie. Daarnaast
run ik ook een online platform waarmee dokters en
particulieren een ergotherapeut in hun omgeving kunnen
vinden. En met mijn start-up INROL geef ik advies rond
levenslang wonen. De voortdurende zoektocht naar
innovatieve ideeën heeft mij in 2017 de titel ‘Gentse
student-ondernemer van het jaar’ opgeleverd. Daar ben ik
best trots op.
INTENSIEF
De opleiding Ergotherapie is vrij intensief. Gelukkig kom
je terecht in een warme groep waarop je kan terugvallen
van bij je start tot het moment dat je afstudeert.
STAGE IN ZUID-AFRIKA
Tijdens de stages doe je veel meer dan enkel theorie
toepassen. En weet je even niet hoe je een situatie best
aanpakt, dan kan je altijd bij je stagementor terecht.
Ongelooflijk leerrijk! Ik heb ook drie maanden stage
gelopen in Zuid-Afrika. Hoe ze daar samenwerken en met
conflicten omgaan, dat is zo anders dan in het Westen.
Niet dat ik al wat ik er gezien heb klakkeloos kopieer,
maar ik pas er toch nog heel wat van toe in mijn praktijk.

Ellen Bruyninckx I 26 jaar I extra
diploma: master Orthopedagogiek I
Gentse student-ondernemer 2017 I
job: zelfstandig ergotherapeut en
oprichter start-up rond levenslang
wonen

“JE KOMT
TERECHT IN EEN
WARME GROEP
WAAROP JE KAN
TERUGVALLEN”

Ellen Bruyninckx

Bachelor in de ergotherapie 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

ONDERNEMEN BOVEN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf vorm
aan je opleiding en leg je
eigen accenten via een
buitenlandse ervaring, je
bachelorproef en je stage.

Korte modules meteen
gevolgd door een evaluatie,
kleine praktijkgroepen,
toffe sfeer: deze opleiding
is er op jouw maat. Een
duwtje in de rug nodig? We
coachen en begeleiden
je. Combineer je studeren
met werken, topsport, een
bedrijf of een gezin? Ga
voor een traject op maat.

Kick je op nieuwe ideeën?
Weet je van aanpakken?
Heb je een neus voor
kansen? We prikkelen je
ondernemingszin. Heb
je een straf idee? Onze
Idea Factory helpt je om
het uit te werken en om je
eigen bedrijf op te starten.
Iedereen krijgt trouwens een
creativiteitstraining, want
dat komt overal van pas.

KLAAR VOOR MORGEN

DENKEN EN DOEN

Met een diploma van
Arteveldehogeschool neem
je al voorsprong. Je kan vlot
overweg met de nieuwste
methodieken, en de kans
is groot dat jij die straks zal
aanleren aan je collega’s. We
vernieuwen ook constant
onze onderwijsvormen. Zo
kan je op de beste manier
online en offline leren.

Je stapt buiten als een
startklare professional.
Deze opleiding geeft je een
stevige theoretische basis,
maar is doorspekt met
praktijk: cases, stages,
bezoeken in het werkveld,
je bachelorproef … De
docenten hebben tonnen
praktijkervaring; meestal
staan ze zelfs met één been
in het werkveld. Stroop je
mouwen maar op!

“DE PERSOONLIJKE
COACHING,
GETUIGENISSEN EN
WERKCOLLEGES VAN DE
DOCENTEN ONTWIKKELEN
JE CREATIVITEIT.
DAARDOOR DENK JE
BUITEN DE LIJNTJES EN OP
MAAT VAN ELKE PATIËNT”
Charlotte Wanseele, oud-student

Bachelor in de ergotherapie 2019-2020 15

STUDEREN
IN 6 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Een voltijdse inschrijving kost
€ 922,30. Beursstudenten
betalen € 108,80 (bedragen
onder voorbehoud). Voor het
studiemateriaal betaal je
ongeveer € 950 voor het eerste
jaar, € 450 voor het tweede
jaar en € 190 voor het derde
jaar. Kosten voor buitenlandse
studiereizen, stages of
Erasmusprogramma’s hangen
af van jouw keuzes.

WAT IS
EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. 1 studiepunt
staat gelijk aan 25 à 30 uur
‘werk’: lessen bijwonen,
taken maken, studeren …
Een standaard academiejaar
bestaat uit 60 studiepunten;
een bacheloropleiding uit 180
studiepunten.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
23 februari 2019. Dat verbindt
je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief komt
inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld. Let wel:
inschrijven kan pas na het
verplicht instroomgesprek (zie
hieronder).
MEER INFO ?
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven

04
WAT IS HET
INSTROOMGESPREK?
Voor je je inschrijft, nodigen
we je uit voor een persoonlijk
en verplicht instroomgesprek.
Dat is niet bedoeld om je al
dan niet te selecteren, wel
om samen te bepalen of
Ergotherapie echt iets voor jou
is (www.arteveldehogeschool.be/
opleidingen/bachelor/podologie/onzeaanpak/instroomgesprek).

16

BEGELEIDING

OP MAAT

Twijfel je nog welke opleiding je
wil volgen? Kom langs voor een
studiekeuzegesprek
met een studieadviseur

Een duwtje in de rug op het juiste moment maakt
het verschil. Je kan bij ons terecht voor advies rond:

(www.arteveldehogeschool.be/
afspraken).

05
HOE ZIET
HET ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september 2019.
Er zijn twee semesters
(september-januari en februarijuni) met tussen een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020). In het eerste jaar
bestaat elk semester uit 2
modules.

06
HOE KAN JE JE HET BEST
VOORBEREIDEN?
Wil je je voorkennis opfrissen?
Volg dan een instapcursus
in de week voor de start van
het academiejaar.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
www.arteveldehogeschool.be/
instapcursussen

– Studiekeuze en
heroriënteren
– Studiefinanciering
– Sociaal-juridisch statuut
– Psychosociale
begeleiding
– Studiemethode
– Faalangst, uitstelgedrag ...
– Studietraject op maat,
vrijstellingen en
verkorte trajecten
– Studievoortgang

–T
 aal, academische
taalvaardigheid en
taalworkshops
–B
 emiddeling rond
het onderwijs- en
examenreglement
–V
 erder studeren en
solliciteren
MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
begeleiding-op-maat

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Werkstudent of student met een gezin?
Heb je een functiebeperking? Vraag je
bijzonder statuut aan en we maken de
combinatie haalbaar.

ALLES VOOR DE STUDENT
Zoek je een kot, een fiets, sport, cultuur, een
dokter …? Wil je lekker en low budget eten?
Check de dienst studentenvoorzieningen
(Stuvo) via www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen.
Bachelor in de ergotherapie 2019-2020 17
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OP CAMPUS KANTIENBERG VIND JE …
•
•
•
•
•
•

R40

R40

88 leslokalen
5 aula’s
een up-to-date mediatheek
een studentenresto
een overdekte fietsenstalling
een wintertuin

- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het
jonge kind
- Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor voor secundair 		
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1800 m
Overpoort: 200 m
bioscoop Kinepolis: 250 m
de Vooruit: 900 m
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 1100 m

N444

Citadelpark: 1000 m

CAMPUS LEEUWSTRAAT
Je krijg ook les op campus Leeuwstraat,
vlak bij campus Kantienberg.

IN HARTJE GENT
	Vlot bereikbaar met trein,
tram en bus, of met de fiets.
	Cultuur, uitgaan, sport?
Er is altijd iets te doen.
	Gewoonweg de wijste stad
van de wereld!

- Postgraduaten en
- bijscholingen
Bachelor na bachelor
- Creatieve therapie
- Buitengewoon onderwijs
- Oncologie
- Schoolontwikkeling
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Graduaat (HBO5)
- Educatief graduaat
secundair onderwijs
- Accounting
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

Bachelor in de ergotherapie, Arteveldehogeschool,
academiejaar 2019-2020. V.U. Tomas Legrand,
v.11/18

algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw,
Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op campus
Kantienberg, stel al je
vragen aan docenten en
studenten en blader door
cursussen.
ZATERDAG

23
FEBRUARI
10-17u.

ZATERDAG

27
APRIL
10-17u.

ZATERDAG

29
JUNI

10-17u.

WOENSDAG

04
SEPTEMBER
15-20u.

INFOSESSIE

VOOR OUDERS

Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent
DONDERDAG

22
NOVEMBER 2018
19.30-21.30 u.

WOENSDAG

23
JANUARI 2019
19.30-21.30 u.

OPENLESDAGEN
Kom een les meevolgen en
snuif de sfeer op.
KROKUSVAKANTIE 2019
en op woensdagnamiddagen
MEER INFO
www.arteveldehogeschool.be/
openlesdagen

MEER INFO & INSCHRIJVEN? www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

Arteveldehogeschool
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
09 234 71 50
info.ergotherapie@arteveldehs.be

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 28 juni 2019.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/ergotherapie

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

