
Interuniversitaire master Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie 
In het tweede masterjaar van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie worden in 
de afstudeerrichtingen Neurologische aandoeningen en Inwendige aandoeningen enkele 
opleidingsonderdelen georganiseerd in samenwerking met de andere Vlaamse universiteiten.  

Voor die opleidingsonderdelen kan het zijn dat je je moet inschrijven als gaststudent aan een 
andere universiteit dan je thuisinstelling. 

Een inschrijving als gaststudent heeft geen invloed op je studiegeld of leerkrediet. De inschrijving 
aan je thuisinstelling is de enige die invloed heeft op je studiegeld of leerkrediet, en is de enige 
die meetelt voor je diploma. 
 

Lessenrooster en gezamenlijk leerplatform interuniversitaire vakken 

Voor de vakken in je programma die niet op het overzicht hieronder staan, volg je het 
lessenrooster en het leerplatform (Canvas/Toledo/…) van jouw thuisinstelling.  
 
Voor de interuniversitaire vakken worden de lessenroosters en cursusinformatie verzameld op 
1 plaats per afstudeerrichting. Je kan de instructies voor het registreren op het leerplatform 
terugvinden op de overzichten hieronder. 
 
De lessen kunnen doorgaan op campussen van alle organiserende instellingen. 
 

Inschrijven als gaststudent van UA, KUL, UGent of UHasselt voor VUB-vakken 

Je volgt de procedure op deze site. 
 
Aan de VUB moet je je NIET inschrijven voor de 2e zittijd, dat gebeurt automatisch indien je niet 
geslaagd was in de 1e zittijd. 
 

Inschrijven als VUB-student aan UGent, UA, KUL, of UHasselt 

• UGent: Volg de procedure op deze site. 

• UA: Volg de procedure "interuniversitaire opleiding" op deze site. 

• KUL: Volg de procedure voor "interuniversitaire opleiding" op deze site. 

• UHasselt: Je vindt een handleiding om je in te schrijven in dit document. 

 
Opgelet, de deadlines om in te schrijven aan de andere instellingen kunnen vroeger vallen dan 
aan de VUB! Het kan zijn dat je aan deze instellingen ook moet inschrijven om deel te nemen aan 
de 2e zittijd.  

 
Overzicht interuniversitaire vakken 

Hier vind je een overzicht van de vakken en aan welke instelling je je hiervoor moet inschrijven. 

MARE BIJ 
NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN 

 

MARE BIJ 
INWENDIGE 

AANDOENINGEN 

 

VERKORTE MASTER 
REVAKI (TRAJECT DE 

BEREKUYL) 

 

 
Bij vragen of problemen contacteer je faclk@vub.be. 

 

 

https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/inschrijven-aan-de-vub/aanmelden-en-inschrijven/info-voor-gaststudenten#studentenadministratie
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/gaststudentugent/categorie3.htm
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/inschrijven/nu-inschrijven/extra-inschrijvingsprocedures/
https://faber.kuleuven.be/nl/studeren/toekomstige-student/opleidingen/master/MAREVAKI/interuniv
https://www.vub.be/nl/media/4660


 

 

 

Overzicht interuniversitaire vakken 

MARE BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN 
 

De lessenroosters worden verzameld op de website van KUL. Duid bij “maak je keuze” de 
afstudeerrichting aan en klik dan op “uurrooster” en “2e fase”. 
 
Om je te registeren voor het gezamenlijk leerplatform “Master 2 NEURO” op Teams, volg je 
de stappen in deze handleiding. 

 
 

Naam opleidingsonderdeel Instelling en code van het oo aan die 
instelling 

Clinical Neuropsychology  in Neurological 
Rehabilitation 

Inschrijven aan KUL / L06F5A 
én aan VUB / 4023005FNR 
 

Rehabilitation Technology Inschrijven aan KUL / L06F7A 
én aan UHasselt / 2556 
 

Neuroscientific Aspects of Neurological 
Rehabilitation 

Inschrijven aan KUL / L06F4A 
 
 
 

Physiotherapeutic theory and practice for 
neurological rehabilitation 

Inschrijven aan KUL / L06F6B 
 
 

Evidence-based practice report Inschrijven aan UA / 2609GENRVK 
 

Jr 
 

Voor deze opleidingsonderdelen moet je ingeschreven zijn in de instelling(en) van de rechtse 
kolom. Indien deze instelling niet jouw thuisinstelling is, moet je je aan jouw thuisinstelling voor dit 
vak inschrijven én als gaststudent aan de andere instelling. 

jr 

  

 

 
Wie zich niet tijdig inschrijft als gaststudent, kan mogelijk niet deelnemen  
aan het examen! 

 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51017035.htm#cgs=50715796&fasen=2&bl=
https://www.vub.be/nl/media/4650


 

 

 

Overzicht interuniversitaire vakken 

MARE BIJ INWENDIGE AANDOENINGEN 

 

De lessenroosters worden verzameld op het gezamenlijk leerplatform VICE. Om je 
aanmeldgegevens te ontvangen, registreer je je via dit formulier.  

 

 

Naam opleidingsonderdeel Instelling en code van het oo 
aan die instelling 

Advanced Methods for Rehabilitation of Cardiovascular 
Disorders  
 

Inschrijven aan KUL / L08F5B 

Advanced Methods for Rehabilitation of Respiratory 
Disorders  
 

Inschrijven aan KUL / L08F6A 

Rehabilitation in Critically Ill Patients 
 

Inschrijven aan KUL / L08F9A 

Rehabilitation of Metabolic Disorders 
 

Inschrijven aan UHasselt / 3925 
 

Rehabilitation of Oncological Disorders Inschrijven aan VUB / 
4021649FNR 
 

Rehabilitation of Respiratory-Cardiovascular and Metabolic 
Disorders in Children 
 

Inschrijven aan UGent / D013233 

Capita Selecta in Rehabilitation of Internal Disorders Inschrijven aan UA / 2516GENRVK 
 

 

jr 

Voor deze opleidingsonderdelen moet je ingeschreven zijn in de instelling van de rechtse kolom. 
Indien deze instelling niet jouw thuisinstelling is, moet je je aan jouw thuisinstelling voor dit vak 
inschrijven én als gaststudent aan de andere instelling. 

jr 

 

 

 
Wie zich niet tijdig inschrijft als gaststudent, kan mogelijk niet deelnemen  
aan het examen! 

 

 

  

https://forms.gle/YJEo34K6MztKNG9y9


 

 

 

Overzicht interuniversitaire vakken 

MARE VERKORT (TRAJECT BEREKUYL) 

 

Je vindt de lessenroosters en de cursusinformatie voor onderstaande vakken terug op  
 
de roosters en gedeeld leerplatform van MARE bij Neurologische aandoeningen voor Optie 1 
 
de roosters en gedeeld leerplatform van MARE bij Inwendige aandoeningen voor Optie 2. 

 

Naam opleidingsonderdeel Instelling en code van het oo 
aan die instelling 

KEUZE: OPTIE 1 
Physiotherapeutic theory and practice for neurological 
rehabilitation 

Inschrijven aan KUL / L06F6B 
 
 

KEUZE: OPTIE 2 
Advanced Methods for Rehabilitation of Cardiovascular 
Disorders  
 

Inschrijven aan KUL / L08F5A 

Advanced Methods for Rehabilitation of Respiratory 
Disorders  
 

Inschrijven aan KUL / L08F6A 

Rehabilitation of Metabolic Disorders 
 

Inschrijven aan UHasselt / 3925 
 

Rehabilitation of Respiratory-Cardiovascular and Metabolic 
Disorders in Children 
 

Inschrijven aan UGent / D013233 

KEUZE : OPTIE 3 
/ 
 

 

jr 

Voor deze opleidingsonderdelen moet je ingeschreven zijn aan de VUB én als gaststudent in de 
instelling van de rechtse kolom. 
 

jr 

 

 

 
Wie zich niet tijdig inschrijft als gaststudent, kan mogelijk niet deelnemen  
aan het examen! 

 

 


