Rotterdam, 22april 2013

De cliënt staat centraal in Rotterdam
Toekomstige ergotherapeuten van Hogeschool Rotterdam ervaren zelf hoe het is om te sporten
met een beperking.
De opleiding Ergotherapie van Hogeschool Rotterdam organiseert op dinsdag 7 mei een
rolstoelbasketbalclinc voor studenten en docenten van de opleiding. Tijdens deze clinic geeft Stichting
Rolstoelbasketbal hen inzicht in de mogelijkheden van sport voor mensen met een beperking. Zo
ervaren de ergotherapeuten in spé hoe het is om te sporten met een lichamelijke beperking.
‘Sport helpt om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten, aldus Jan van Veen,
onderwijsmanager van de opleiding Ergotherapie. ‘Als ergotherapeut begeleid je cliënten bij dagelijkse
handelingen en/of activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, eten,
boodschappen doenof hobby’s. Handelingen die we als heel ‘normaal’ bestempelen, maar die door
omstandigheden niet meer (volledig) lukken. Wij leiden onze studenten op om samen met de cliënt te
bekijken hoe zij deze activiteiten weer zo ‘normaal’ mogelijk kunnen oppakken en zo de kwaliteit van
leven kunnen verbeteren. Deze clinicis voor de studenten erg waardevol, omdat ze zo zelf ervaren
hoe het is om een activiteit te ondernemen met een beperking.’
De studenten kijken enorm uit naar de clinic. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in’, reageert student Merel
van der Sar. ‘Volgens mij is het nog knap lastig om de sportrolstoel te besturen en tegelijkertijd het
balspel te spelen.’
Met ingang van het studiejaar 2013-2014 participeert de opleiding Ergotherapie in de leerlijn Sport,
Bewegen en Talentontwikkeling. Met deze leerlijn kunnen studenten zich specialiseren in sportieve
toepassingen binnen de sociale en gezondheidszorg.
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Over de clinc
De rolstoelbasketbalclinic is in eerste instantie bedoeld voor studenten uit klas 1B en geïnteresseerde
docenten. Ze beginnen met een korte uitleg over het doel van declinic. Daarna start de clinic. Eerst
zullen de studenten moeten wennen aan de rolstoel en vervolgens aan de combinatie met de
basketbal. Daarna gaan ze in teams een kleine competitie of wedstrijd spelen. De clinic wordt
gegeven door twee mensen die zelf veel ervaring hebben en al jaren meedraaien in de competitie.

Leerlijn Sport, Bewegen en Talentontwikkeling
Hogeschool Rotterdam start met ingang van het studiejaar 2013-2014 de leerlijn Sport, Bewegen en
Talentontwikkeling.
Met deze leerlijn kunnen studenten zich specialiseren in sportieve toepassingen binnen de sociale en
gezondheidszorg. De leerlijn is bedoeld voor studenten met een sportieve achtergrond die sport en
bewegen op professionele manier willen inzetten in hun toekomstige beroep.
De deelnemende opleidingen zijn: Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en
Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Fysiotherapie en Ergotherapie.

