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1 Het ontwerpproces

1.1 Aan le id ing

Rond het verschijnen van het Beroepsprofiel Ergotherapeut (1999) hebben ver-
tegenwoordigers van de opleidingen ergotherapie in het Studie Richtingen
Overleg Ergotherapie (SRO-E) de wens geuit om de destijds geldende eindter-
men (Jozefzoon, 1997) om te zetten in beroepscompetenties. In het voorjaar
2001 is de Werkgroep Competenties Ergotherapie (WCE) ingesteld, met daarin
vertegenwoordigers van de vier opleidingen ergotherapie in Nederland. 

Dit initiatief is ontstaan om een aantal redenen. Allereerst dienden de eindter-
men te worden aangepast aan het beroepsprofiel, dat twee jaar na vaststelling
van de eindtermen verscheen. Daarnaast was het besef gegroeid dat de curricu-
lumvernieuwing in de richting van competentiegericht onderwijs ook binnen
alle ergotherapieopleidingen logischerwijs moest leiden tot bezinning op de
eindtermen. Veranderende opvattingen over leren en leerprocessen hebben
immers ook consequenties voor de eisen die aan afgestudeerden worden
gesteld. Het begrip competenties leek een vruchtbare ingang te vormen voor
het formuleren van het eindniveau van de opleiding. 

Het verschijnen van een visitatierapport in mei 2000 benadrukte destijds de
noodzaak van meer samenwerking tussen de opleidingen. Het gezamenlijk
formuleren van beroepscompetenties sloot aan op het advies van de visitatie-
commissie. 
Ook speelde een rol dat de HBO-raad stimuleerde aan te geven wat het (landelijk)
gemeenschappelijke en wat het eigene van de verschillende opleidingen ergothe-
rapie was. Elke hbo-opleiding is gefundeerd op een opleidingsprofiel. Voor elke
afgestudeerde van de opleiding geeft dat opleidingsprofiel zo helder mogelijk aan
welke kwalificaties hij in termen van kennis, vaardigheden, inzicht en houding in
ieder geval dient te bezitten. Van die zogenoemde opleidingskwalificaties is een
deel landelijk gemeenschappelijk; ze gelden voor alle hogescholen die de betref-

9



fende opleiding aanbieden (en dus ook voor alle studenten die de opleiding vol-
gen). Het overige deel is ter profilering van de hogeschool, de opleiding en vervol-
gens van de betrokken student (minoren, keuzevakken en dergelijke). Met het
gezamenlijk formuleren van beroepscompetenties voldeden de opleidingen ergo-
therapie aan dit verzoek van de HBO-raad. 

1 .2 De opdracht formuler ing

Voor het ontwerpen van beroepscompetenties ergotherapie is in 2001 een
Werkgroep Competenties Ergotherapie (WCE) ingesteld, met daarin twee docen-
ten van elke opleiding. De werkgroep heeft de volgende projectopdracht uitge-
voerd: 

Het beschrijven van beroepscompetenties voor ergotherapeuten, gevalideerd

door de beroepsvereniging, gelegitimeerd door het werkveld en geaccordeerd

door de (vier) opleidingen in Nederland, zodanig dat deze competenties 

sturend zijn voor het curriculum en dynamisch zijn en blijven.

Aan de te formuleren beroepscompetenties werd een aantal eisen gesteld:
– ze zijn toekomstgericht en toekomstvast;
– ze bieden de mogelijkheid tot eenvormigheid én tot ‘een eigen kleur’ per

opleiding;
– ze zijn georiënteerd op de beroepspraktijk en te vertalen naar onderwijsaan-

bod;
– ze zijn gebruiksvriendelijk voor onderwijs en werkveld;
– ze specificeren het hbo-niveau.

Deze eisen betekenden onder meer dat bestaande activiteiten van de opleidin-
gen op dit terrein  werden erkend en waar mogelijk werden ingepast in het ont-
wikkelproces. Het wettelijk kader van de HBO-raad was het vertrekpunt.

1 . 3 Beroepscompetent ies :  he t  ontwerpproces

Bij het ontwerpen van de beroepscompetenties ergotherapie is gekozen voor de
‘critical incidentsmethode’ (Zemke & Kramlinger, 1991). Deze methode onder-
steunt de analyse van het functioneren van beroepsbeoefenaars in de praktijk,
door de (vaak impliciete) kennis en ervaring die bij hen aanwezig is te systema-
tiseren.

Beroepscompetenties ergotherapie
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De eerste stap bij deze methode is het formuleren van concrete situaties uit de
werkpraktijk, waarbij sprake is van (heel) goed functioneren (effectief incident)
of (heel) slecht functioneren (ineffectief incident). Het categoriseren van deze
incidenten levert uiteindelijk competenties op die voor het functioneren van de
professional binnen die werksituatie noodzakelijk en wenselijk zijn.

Het ontwerpproces is schematisch weergegeven in figuur 1.1. De fasen van dit
ontwerpmodel zijn bij het formuleren van de beroepscompetenties doorlopen. 

Figuur 1.1 Het ontwerpproces

In de eerste fase is binnen de beroepspraktijk een aantal beroepscontexten geselec-
teerd dat representatief is voor de (toekomstige) werksituatie van ergotherapeu-
ten. Bij de keuze voor de beroepscontexten is onder meer rekening gehouden
met een spreiding van sectoren, werkvelden en taakgebieden waarin ergothera-
peuten werkzaam zijn. Ook minder voorkomende en meer innovatieve werk-
velden zijn erbij betrokken.

In de volgende fase zijn binnen de onderscheiden beroepscontexten beroepsbe-
oefenaars geselecteerd bij wie interviews zijn afgenomen (de namen van de
ergotherapeuten die hebben meegewerkt aan de interviews zijn opgenomen in
bijlage 1).
In deze interviews stonden de kritische situaties centraal die de geïnterviewden
als kenmerkend voor hun professioneel functioneren beschouwden.
Uiteindelijk zijn met elf ergotherapeuten zo’n dertig critical incidents verza-
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meld, verspreid over de meest relevante werkomgevingen en doelgroepen, te
weten:
– verpleeghuis; 
– revalidatiecentrum voor volwassenen;
– ziekenhuis; 
– adviesorganisatie voor de Wet voorzieningen gehandicapten;
– vrijgevestigde ergotherapeut (werkzaam met kinderen en mensen met een

verstandelijke beperking);
– psychiatrie binnen (academisch) ziekenhuis;
– eerstelijnspraktijk volwassenen; 
– instelling voor verstandelijk gehandicapten;
– instelling voor visueel gehandicapten;
– eerstelijnspraktijk GGZ.

De derde fase bestond uit het bewerken van de kritische situaties tot een aantal
grove competentiesets. In eerste instantie werden 29 sets omschreven, waarin
met elkaar samenhangende aspecten van de effectieve en ineffectieve inciden-
ten werden geclusterd. Deze competentiesets op hun beurt werden in drie seg-
menten ondergebracht, te weten:
– het werken met en voor cliënten en cliëntsystemen;
– het werken in en vanuit een (arbeids)organisatie;
– het werken aan professionalisering.

In een aantal vervolgstappen, waarbij externe deskundigen werden betrokken,
heeft een verdere analyse en reductie plaatsgevonden. Op deze wijze bleven
alleen de essentiële aspecten over, die werden geherformuleerd in een defini-
tief competentieprofiel bestaande uit tien beroepscompetenties. 

De laatste fase in het ontwerpmodel is het herformuleren van de critical inci-
dents die aan het competentieprofiel ten grondslag liggen tot beroepsopdrachten.
De studenten voeren deze opdrachten binnen het onderwijs uit en worden
hierop in het licht van hun competentieontwikkeling beoordeeld. 
Als de student/beginnend ergotherapeut de beroepscompetenties beheerst,
voldoet hij ook aan de generieke kwalificaties hbo-bachelor (zie bijlage 2) en
aan de Dublin descriptoren (zie bijlage 3). Beide zijn contextonafhankelijk
geformuleerd, waardoor een precieze vergelijking met de beroepsspecifieke
competenties niet mogelijk is. De kwalificaties hebben betrekking op de eisen
die de beroepsgroep zelf en de samenleving aan professioneel handelen van de
ergotherapeut stellen, en gaan vooral over de wijze waarop de ergotherapeut
dient te handelen.

Beroepscompetenties ergotherapie
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1 .4 T i jdpad

Voor het ontwerpproces heeft de werkgroep het volgende tijdpad afgelegd:
– Begin 2001 is de Werkgroep Competenties Ergotherapie met haar werk-

zaamheden gestart.
– Op de gezamenlijke docentendag van de vier opleidingen ergotherapie in

oktober 2001 is draagvlak gecreëerd voor de ontwikkeling van de beroeps-
competenties.

– Van december 2001 tot april 2002 zijn, met ondersteuning van mevrouw 
E. ter Wee (STOAS), de critical incidents verzameld en geanalyseerd.

– Vervolgens zijn de aldus geformuleerde beroepscompetenties voorgelegd
aan externe deskundigen, onder andere aan de beroepenveldcommissies
van de opleidingen. Daarna zijn ze in bijgestelde vorm in januari 2003 aan
de docenten van de vier opleidingen gepresenteerd.

– Tot juni 2003 is gewerkt aan de definitieve omschrijvingen van de beroeps-
competenties en heeft een laatste toetsing aan actuele nationale en interna-
tionale ontwikkelingen binnen de ergotherapie en het hbo plaatsgevonden.

– In juni 2003 was het eindrapport van de werkgroep gereed en is het aange-
boden aan de opleidingsmanagers (het SRO-E).

Vervolgens zijn de beroepscompetenties voorgelegd aan de Nederlandse
Vereniging voor Ergotherapie (NVE). Zij heeft een panel deskundigen op ergo-
therapie-inhoudelijk gebied en/of op het gebied van competenties, onder wie
werknemers en werkgevers, geraadpleegd. Hierna heeft de NVE een aantal voor-
waarden en adviezen ten behoeve van de validering gegeven. Deze adviezen
hadden onder andere betrekking op het nadrukkelijker benoemen van het
cliëntsysteem. Twee leden van de WCE (Verhoef en Zalmstra) hebben deze
adviezen verwerkt in de beroepscompetenties, waarop de NVE in mei 2005 de
beroepscompetenties heeft gevalideerd. 

Een laatste stap was het voorleggen van de beroepscompetenties aan de HBO-
raad. In het najaar van 2005 zijn de beroepscompetenties aangeboden aan de
HBO-raad, die om aanvulling van de internationale aspecten ervan vroeg. Deze
aanvulling hebben Verhoef en Zalmstra opgenomen in de omschrijving van de
beroepscompetenties. In april 2006 hebben het SRO-E en de NVE deze aangevul-
de versie van de beroepscompetenties geaccordeerd en aangeboden aan de
HBO-raad, die ze in juli 2006 heeft vastgesteld.



1 . 5  Inde l ing  en  opbouw van  segmenten

Er zijn tien beroepscompetenties ergotherapie geformuleerd, waarin het
gewenste niveau van de student aan het eind van zijn opleiding is weergegeven.

Competenties zijn bekwaamheden; in dit geval de bekwaamheden die de ergo-
therapeut bezit. Ze bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden, hou-
ding (ook wel attitude genoemd) en persoonlijke eigenschappen en leiden tot
succesvol, effectief gedrag in een werksituatie. Een competentie komt tot uiting
in het waarneembare gedrag van de ergotherapeut. Het gaat om concrete werk-
resultaten en tijdens de opleiding om aantoonbare opleidingsresultaten. 

De beroepscompetenties ergotherapie zijn ingedeeld in drie competentiegebie-
den, segmenten genoemd:
– Segment 1: werken met en voor cliënten

– diagnosticeren;
– behandelen en begeleiden;
– adviseren.

– Segment 2: werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
– samenwerken;
– beheren en beleid maken;
– begeleiden;
– ondernemen;
– kwaliteit borgen.

– Segment 3: werken aan de ontwikkeling van het beroep
– innoveren;
– deskundigheid bevorderen.

De beschrijving van iedere competentie is als volgt opgebouwd (naar Pool et al.,
2001):
– Naam van de competentie.
– Kernzin: dit is de definitie van de competentie. Gestart wordt met het

beoogde doel (‘om ….’), vervolgens worden de ergotherapeutische interven-
ties benoemd en wordt het resultaat beschreven (‘zodat ...’).

– Hierbij gaat het om het: de onderdelen van de competentie worden hier
gedefinieerd. De volgorde van deze onderdelen is enerzijds bepaald door de
mate van complexiteit (van minder naar meer complex), anderzijds door de
chronologie waarin de onderdelen voorkomen in de praktijk van de ergo-
therapeut.

Beroepscompetenties ergotherapie
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– Contextbeschrijving: ter verduidelijking worden bij elke competentie twee
praktijkvoorbeelden beschreven.

Ten behoeve van deze uitgave van de beroepscompetenties in boekvorm zijn de
contextbeschrijvingen uit de versie 2003 grotendeels vervangen door meer
actuele beschrijvingen, die recht doen aan de ontwikkelingen van de ergothera-
pie in de afgelopen jaren. Een lijst van ergotherapeuten die aan deze geactuali-
seerde beschrijvingen hebben meegewerkt is opgenomen in bijlage 1.

De beroepscompetenties zijn allesbehalve een statisch geheel. De ontwikkelin-
gen binnen de praktijk van de ergotherapie en binnen het onderwijs vragen om
een regelmatige toetsing en zo nodige bijstelling ervan. De WCE beveelt de
opleidingen aan om de beroepscompetenties bij studenten, recent afgestudeer-
den en vertegenwoordigers van het werkveld binnen en buiten de ergotherapie
te toetsen op gebruiks- en actualiteitswaarde. In de beroepscompetenties en de
contextbeschrijvingen zijn de actuele ontwikkelingen van het beroep verwerkt.
Een actualisering van het Beroepsprofiel Ergotherapeut is een daaropvolgende
noodzakelijke en logische stap.


