
 
NIEUWSFLASH 

7 oktober 2016 
 
          Inleidende opmerking 
                           Dit is een eerste zending via een nieuw verzendsysteem.  
Omwille van IT-problemen kunnen we het oude verzendsysteem van het VE niet 
meer gebruiken. Deze Nieuwsflash wordt jullie verzonden via een nieuw systeem 
dat nog in opbouw is. Wij kunnen je daarom niet garanderen dat deze zending 
foutloos verloopt. Onze excuses hiervoor. 
Bedenkingen en suggesties zijn welkom op het mailadres van onze PR-cel: 
pr@ergotherapie.be 
 
In deze eerste nieuwflash vinden jullie info over een aantal 
vormingsmomenten en een belangrijke vacature in Howest Kortrijk 
 
1. VLEGG Netwerkdag - 20 oktober 2016 - Art. 107 en Ergotherapie: Jouw 
innoverende toekomst start vandaag! 
Wanneer?   Donderdag 20 oktober van 8u30 tot 12u30 
Waar?   PC. Dr. Guislain – De Meander – Fr.Ferrerlaan 88A - Gent 
Prijs:   0€ 
Optie:  Broodjesmaaltijd en rondleiding: 10€ - Ter plaatse betalen! 
Inschrijving en info: http://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst 
 
2. VIVES Hogeschool Brugge - 17 en 18 november 2016 
“Anno 2016 staan onze zorgberoepen (van vandaag en morgen) voor een reeks 
nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Met dit gegeven wil VIVES enkele 
vernieuwingen voorstellen, proactief gebracht en met inbreng van 
meerdereexperten binnen de gezondheidszorg en het onderwijs.” 
 

Deze navormingen richten zich zowel naar studenten, docenten als het werkveld. 
Aangezien we ervan uitgaan dat deze vernieuwingen ook een invloed zullen 
hebben op de ruime gezondheidszorg en het onderwijs, nodigen we u dan ook 
graag uit naar 1 of beide dagen. 
Programma en inschrijvingen dag 1   
Programma en inschrijvingen dag   
 
3. HoGent – Werelddag van de Ergotherapie – 27 oktober 2017 :  ‘Innoverende 
ergotherapie: The future starts today!’ 
Als ergotherapeut is het belangrijk om nieuwe tendensen en 
beleidsveranderingen op de voet te volgen. ‘De internationale dag van de 
ergotherapeut’ is de uitgelezen kans om je samen met collega’s op dit vlak te 
informeren en te laten inspireren door nationale en internationale sprekers die 
hun inzichten en ervaringen met jou delen. 
Op deze dag vullen theorie en praktijk elkaar aan en komen kennis en ervaring 
samen. 
Klik hier voor inschrijving en info 
 
Belangrijke vacature 
De opleiding Ergotherapie Howest zoekt een opleidingscoördinator.  
Klik hier voor deze vacature opleidingscoördinator:    
Klik hier voor andere vacatures van Howest 
 
        Met collegiale groeten, 
        Pierre Seeuws, Voorzitter VE 
        voorzitter@ergotherapie.be  

http://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst
https://www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg/steek-je-licht-op-vernieuwingen-en-uitdagingen-het-zorglandschap
https://www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg/innovatie-de-gezondheids-en-ouderenzorg
http://mens-en-welzijn.fikket.com/event/dag-van-de-ergotherapeut-27-10-2016
http://www.howest.be/documenten/vacatures/2016130%20Opleidingsco%C3%B6rdinator%20Ergotherapie.pdf
http://www.howest.be/Default.aspx?target=&lan=nl&item=19



