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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
ERGOTHERAPIE 
 

1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 

Havo 
Met een havodiploma kun je je aanmelden voor Ergotherapie. Een diploma in biologie is niet verplicht. 
Maar voldoende kennis hiervan is wel belangrijk tijdens de opleiding. De volgende havo 
profielen sluiten het beste aan:  

• Natuur & Gezondheid (NG)  

• Natuur & Techniek (NT) Biologie aanbevolen  

• Economie & Maatschappij (EM) Biologie aanbevolen  

• Cultuur & Maatschappij (CM) Biologie aanbevolen  

 
Vwo 
Met een vwo-diploma kun je je aanmelden voor Ergotherapie. Een diploma in biologie is niet verplicht. 
Maar voldoende kennis hiervan is wel belangrijk tijdens de opleiding. De volgende vwo-profielen sluiten 
het beste aan:  

• Natuur & Gezondheid (NG) 

• Natuur & Techniek (NT) Biologie aanbevolen  

• Economie & Maatschappij (EM) Biologie aanbevolen  

• Cultuur & Maatschappij (CM) Biologie aanbevolen  

 

Mbo 
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je je aanmelden voor Ergotherapie. Een diploma in biologie is niet 
verplicht. Maar voldoende kennis hiervan is wel belangrijk tijdens de opleiding.  
 

Hbo/wo 
Met een hbo- of wo-diploma kun je je aanmelden voor Ergotherapie. Voldoende kennis van biologie is 
belangrijk tijdens de opleiding.  

 

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 

nee 

 

 

3. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 
Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? In dat geval kun je meedoen aan het 21+ 
Toelatingsonderzoek. Hierin wordt jouw kennis getoetst van:   

• Nederlands op niveau 3F 

• Engels op niveau B1-B2 

Slaag je hiervoor, dan heb je een vrijstelling voor de eisen die gelden voor je vooropleiding. De 
vrijstelling is 1 jaar geldig vanaf het moment dat je het onderzoek hebt gedaan. 

Meedoen aan het Toelatingsonderzoek 21+ kost € 50,- per toets. Dit is inclusief één herkansing per 
toets. 

 

 



 

 

4. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 
Voor de studiekeuzecheck moet je een aantal dingen doen, waaronder de online vragenlijst invullen. 
Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. 
Zo checken we of Ergotherapie bij jou past. Na het invullen van de online vragenlijsten krijg je zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand een e-mail met je studiekeuzeadvies. 

 

Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: xx-xx-2020 met advies van de 

studentengeleding van de academieraad op: xx-xx-2020 
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