WAT ALS …
ERGOTHERAPIE ZOU
BESTAAN IN ELKE SCHOOL ?
Ergotherapie is een erkend beroep en ergotherapeuten ontvangen een visum van de Fod
Volksgezondheid. En toch is ergotherapie niet toegankelijk voor een aantal kinderen en jongeren in
een onderwijscontext.
In 2015 stelde de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen het Vlaams ministerie van
onderwijs naar aanleiding van het M-decreet tevergeefs de vraag om het statuut voor
ergotherapeuten in het inclusief onderwijs gelijkwaardig te maken aan andere beroepsgroepen.

Ergotherapie effent het leerpad
Vandaag bewijzen ergotherapeuten en studenten ergotherapie binnen het onderwijs dat hun
expertise essentieel is. Ergotherapie zoekt naar oplossingen voor onderwijsnoden en dit tot grote
tevredenheid van de betrokken partners.

De kracht van ergotherapie
Ergotherapeuten analyseren de vaardigheden van het kind in zijn context. Samen met leerling,
onderwijspartners en ouders wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen op maat van de
leerling. Hiervoor gebruiken zij hun kennis en expertise over leer- en ontwikkelingsuitdagingen
en begeleiden kinderen vanuit hun mogelijkheden.
De unieke combinatie van (para)medische en (ortho)pedagogische kennis leidt tot kwalitatief
onderbouwde interventies.
”Ik was verbaasd dat ik een onderwijspartner enerzijds moest toelichten wat ergotherapie is
en anderzijds waarom het doorverwijzen van Jarne zo belangrijk was voor zijn schoolgerichte
ontwikkeling. Ergotherapeuten zijn voor mij essentiële partners.” Collega psycholoog.

Wij willen
Ergotherapeuten willen, als gelijkwaardige partners, hun jarenlange expertise inzetten om
alle kinderen en jongeren kansen te geven in de schoolcontext. Hiervoor vragen we een
volwaardige erkenning en het opheffen van de ongelijkheden tussen de verschillende
beroepsgroepen. Door die gelijkschakeling kunnen meer leerlingen ten volle
participeren aan het onderwijs.
“Mijn directie heeft me al meermaals gevraagd om een bijkomend
lerarendiploma te behalen, alleen maar om mij te kunnen inschrijven als
leraar in plaats van ergotherapeut (leerkracht kost 3 punten, paramedicus
kost 4 punten). Ze wil wel dat ik ergotherapie blijf aanbieden.”

BESLUIT
Ergotherapeuten staan klaar om hun
expertise structureel in te zetten binnen
het onderwijs en kijken met volle goesting
uit naar een volwaardig partnerschap!
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