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de slikfunctie. Je leert hoe je omgaat met cliënten 
van verschillende leeftijden in diverse situaties.  
En hoe je onderzoek doet, een probleem vaststelt 
en de meest geschikte behandelmethode kiest.  

Als deeltijd student ga je met een praktijkinstelling 
een leerwerkplaats aan. Je krijgt een eigen 
leercoach van de opleiding en een praktijk-
begeleider, op deze manier kun je de kennis en 
ervaring die je hebt optimaal te benutten. 
Via zelfstudie, online onderwijs aangevuld met 
werkgroepen, practica en praktijkopdrachten leer 
je alles over het beroep van de logopedist. 
Je maakt je eigen opleiding die rekening houdt 
met de balans werk, privé en studie. Zo word je 
opgeleid om multidisciplinair te werken en te 
denken. Dit maakt jou de logopedist van de 
toekomst.

Wat verwachten wij van jou
Je hebt een grote interesse in het functioneren 
van het menselijk lichaam. Jij wil mensen helpen 
om zo goed mogelijk te communiceren. Dit door 
middel van techniek én creativiteit. Je bent ook 
graag in contact met mensen en niet bang om 
advies te geven. Je zoekt in je toekomstige baan 
zelfstandigheid, maar wilt ook leren van andere 
disciplines. Je werkt samen met (huis) artsen of 
andere (para-)medici, zodat jouw cliënt 
uiteindelijk de beste individuele zorg krijgt.

In het kort
Je kunt goed luisteren en begrijpt hoe belangrijk 
het is om te kunnen zeggen wat je voelt en denkt? 
Je wilt een bijdrage leveren aan de 
communicatieve mogelijkheden van iedereen in 
de maatschappij? Dan is de hbo-opleiding 
logopedie iets voor jou!

Als logopedist help je kinderen, jongeren, 
volwassenen én ouderen die problemen hebben 
met hun spraak, taal, gehoor, stem of bij het 
slikken. Tijdens de opleiding staan samenwerken, 
innovatie en zelfregie binnen de gezondheidszorg 
centraal. Zodat jij als toekomstig logopedist een 
streepje voor hebt op de arbeidsmarkt!

Tijdens je opleiding
De deeltijd opleiding logopedie duurt, net als de 
voltijd variant, vier jaar. Afhankelijk van de 
competenties die je al bezit, kun je de route 
versneld doorlopen. Je krijgt onderwijs in 
verschillende vormen, bijv. door coaching, 
praktijkopdrachten en kennisclips. Het onderwijs 
gaat uit van vraagstukken uit de praktijk en je 
oefent wat je leert meteen in de praktijk!

Wat kun je van ons verwachten?
Tijdens de opleiding logopedie word je opgeleid 
tot specialist op het gebied van het vaststellen, 
behandelen en trainen van de communicatie en
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* Het opleidingstraject start bij minimaal 8 
inschrijvingen.

Startmoment

September 2021
Opleidingstype

Hbo-bachelor

Studievorm
Deeltijd
Studieduur
Variabel
Lesplaats(en)
Eindhoven & leerwerkplaats

http://fontys.nl/podotherapie


Toelatingseisen 

Studiekosten 
Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld  fontys.nl/collegegeldmeter

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop  et cetera.

Open dagen en zo... 
Online bijeenkomsten
Eindhoven

Algemene vragen over 
Fontysopleidingen?

T: 08850 80000

Aanmelden 
Na contact met de opleiding 
ontvang je informatie over het 
aanmelden. 
Let op: de deeltijd variant kan 
alleen gevolgd worden als je 
een leerwerkplaats hebt!

Studiekeuze 
Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

02 - 03 -2021
16.00 - 17.00 uur

03 - 03 -2021
19.00 tot 20.00

Opbouw van de opleiding
Je werkt in drie niveaus aan je beroeps-
competenties waarbij je steeds meer 
verantwoordelijkheid krijgt en leert en werkt aan 
meer complexe behandelsituaties.

Op alle niveaus werk je aan de beroepsrollen van 
de logopedist, te weten: logopedist als expert, 
gezondheidscoach, communicator, samenwerker, 
professional, innovator en ondernemer.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

    

1 dag in de 2 weken les  
10 uur per week zelfstudie
20 uur per week praktijk, minder kan   
ook maar zal de opleiding langer duren. 

Theorie

Projecten

Praktijk 50%

Na de opleiding

Als logopedist kan je op verschillende plekken 
werken. Dat kan in een multidisciplinair team of 
samen met andere logopedisten, als specialist 
binnen een instelling of je start je eigen praktijk.

Doorstuderen
Het is mogelijk om na het behalen van je bachelor 
door te studeren aan de universiteit. Je kunt 
hierbij bijvoorbeeld denken aan een master in 
Gezondheidswetenschappen.
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Hoe is de studie ingedeeld?

• Studenten die een HBO- of WO-getuigschrift hebben in zorg, welzijn, onderwijs,
taal of communicatie.

• Alle studenten/professionals dienen voor aanvang van de opleiding een
leerwerkplaats in de logopedische context te hebben. De opleiding kan
desgewenst ondersteunen bij het vinden van een geschikte plek

• Aanvullende informatie: Alle studenten/professionals moeten voor toelating een
entreeportfolio schrijven, waarmee inschatting wordt gemaakt van het startniveau
(eerder verworven kennis en vaardigheden).

Wil je graag deelnemen, maar twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen,
neem contact met ons op dan kunnen we nagaan of je toelaatbaar bent.
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