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Al ruim 50 jaar van betekenis voor én in de praktijk

Een halve eeuw opleiden van ergotherapeuten is een 
feest waard. Omdat samenwerking hoog in het vaandel 
staat voor de opleiding ergotherapie, is het thema van 
de viering van het 50-jarig jubileum dan ook: ‘SAMEN’.
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‘Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie in 
de eigen leefomgeving’. Vanuit deze vooruitstrevende 
visie startte Veroon Snater in 1971 in Hoensbroek de 
opleiding ergotherapie in wat destijds de Lucasklinie-
ken voor Revalidatie heette. Gedurende vele jaren is 
Veroon, bescheiden én daadkrachtig, een bron van 
inspiratie en kennis geweest voor de Hoensbroekse 
ergotherapeuten in opleiding. Zij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de professionalisering van het 
beroep. 
Inmiddels viert de opleiding haar 50-jarig jubileum. De 
opleiding vormt sinds 2019 samen met het lectoraat 
Ondersteunende Technologie in de Zorg de Academie 
voor Ergotherapie van Zuyd Hogeschool. Sinds 1998 
biedt de opleiding de succesvolle Bachelor Studien 
Gang (BSG) aan, waar Duitse ergotherapeuten hun 
bachelor of science-getuigschrift kunnen behalen. 

Samenwerking centraal
Een halve eeuw opleiden van ergotherapeuten is een 
feest waard. Wat zijn er in die vijftig jaar veel ontwik-
kelingen geweest in de ergotherapie, de maatschappij 
en in de didactiek die hun weg hebben gevonden naar 
hoog gewaardeerde onderwijsprogramma’s. Samen-
werking staat daarbij voor de opleiding hoog in het 
vaandel. Het thema van deze jubileumviering is dan 
ook: ‘SAMEN’.  

Samen met de cliënt
Cliëntgericht werken zit in de haarvaten van elke 
ergotherapeut. Het is dan ook een belangrijk funda-
ment van de opleiding. De studenten werken frequent 
samen met ervaringsdeskundigen, ook in het vaardig-
heidsonderwijs en in de performance assessments. 
Hun feedback blijkt voor studenten bijzonder leerzaam. 
Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de 
(door)ontwikkeling van het onderwijs en nemen zij 
deel aan de werkveldcommissies van zowel het 
Nederlandse als het Duitse programma.

Samen krachtig opleiden
De opleiding is van meet af aan partner in projecten 
met de andere Nederlandse opleidingen ergotherapie, 
zoals de beroepscompetenties ergotherapie, het 
opleidingsprofiel en de verschillende edities van 
Ergovaardig en Grondslagen van de Ergotherapie. De 
samenwerking met de vele partners in het werkveld 
draagt voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit van 
de opleiding. Ergotherapeuten en andere professionals 
begeleiden studenten tijdens hun stages, dragen 
authentieke opdrachten aan voor de onderwijsmodules, 
zijn actief als assessoren of denken mee over het 
onderwijsprogramma als lid van de werkveldcommissie.

Daarnaast is er een stevige samenwerking met de 
verschillende lectoraten binnen Zuyd. Resultaten zijn 
onder meer de integratie van kennis over zorgtechnolo-
gie in het curriculum, ontwikkeling en implementatie 
van Partnering for Change (P4C), een veelbelovende 
kinderergotherapie-interventie uit Canada, en Living 
Labs in Heerlen en Meerssen waar studenten middenin 
de maatschappij met het werkveld en onderzoekers 
projecten uitvoeren.

Samen interprofessioneel leren en werken
Dit is een noodzaak voor professionals in zorg en 
welzijn, en dus ook voor toekomstige ergotherapeuten. 
Het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) 
heeft een bijzonder kenmerk toegekend voor de wijze 
waarop de opleiding dat realiseert. Interprofessioneel 
samenwerken gaat ook verder dan alleen het zorgdo-
mein. Zo werken studenten ergotherapie, verpleegkun-
de en built environment samen met bewoners aan 
plannen voor het revitaliseren van een binnenplaats van 
een wooncomplex in Heerlen. 

Samen internationaal
De opleiding kent een lange traditie in internationale 
samenwerking: onder meer met inspirerende docenten, 
zoals Frank Kronenberg (University of Cape Town) over 
politieke ergotherapie, Helene Polatajko (University of 
Toronto) over occupation-based ergotherapie en 
Sandra Schiller (Hochschule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst) over community development. Ook 
zijn docenten actief betrokken bij ENOTHE en verte-
genwoordigen zij de Nederlandse en Duitse beroeps-
vereniging in de WFOT.  

Samen innoveren 
Ooit gestart in de Lukasklinieken werkt de opleiding nu 
met Adelante Revalidatie aan een betere aansluiting 
van onderwijs op de zorgpraktijk. In het zorg-innova-
tie-centrum, naar voorbeeld van Libra Revalidatie, leren 
en werken studenten interprofessioneel.  Doel is ook 
een sterkere integratie van onderzoek in de praktijk, 
zodat cliënten sneller van nieuwe inzichten profiteren. 
In het living lab ALL4RT (Revalidatie Technologie) 
werken Adelante, opleiding en lectoraten aan innova-
ties met revalidatietechnologie. Deze samenwerking 
maakt de cirkel rond met waar het in 1971 allemaal is 
begonnen. 
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