
Programma proefstuderen 
Ergotherapie 

Adres 

Rochussenstraat 198 

3015 EK Rotterdam 

Wat kun je verwachten? 

Tijdens het proefstuderen maak je kennis met de opleiding Ergotherapie samen met 

anderen geïnteresseerden. De lessen worden gegeven door studenten Ergotherapie van 

verschillende leerjaren. De opleiding is zowel praktisch als theoretisch, waardoor je gaat 

proeven van een aantal lesvormen binnen de opleiding. Je krijgt bijvoorbeeld een 

praktische les in de vaardigheden die je als ergotherapeut tegen komt.  

Let op, tijdens de open dag kun je kijken of het beroep bij je past. Proefstuderen is 

bedoelt om sfeer te proeven bij de opleiding. Heb je geen open dag bezocht? Dan is er 

na afloop van de proefstudeerdag tijd is om 1-op-1 met een student of docent in gesprek 

te gaan over het beroep. 

Voorbereidende opdracht 

Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

Meenemen 

Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

Consumpties 

Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 

consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

Programma 

08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 

09.00 – 09.15 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 

09.15 – 09.45 Informatie over de opleiding 

09.45 – 10.30 Perspectief kritische professional 

10.30 – 10.45 Pauze 

10.45 – 11.30 Perspectief therapeut 

11.30 – 12.15 Perspectief professioneel partner 

12.15 – 12.30 Afsluiting 
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Programma 

13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 

13.30 – 13.45 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 

13.45 – 14.15 Informatie over de opleiding 

14.15 – 15.00 Perspectief kritische professional  

15.00 – 15.15 Pauze 
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16.45 – 16.45 Perspectief professioneel partner 

16.45 – 17.00 Afsluiting 


