ADMINISTRATIE POSTGRADUAAT
MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO-VENEUZE EN
LYMFATISCHE KINESITHERAPIE
Wanneer je geïnteresseerd bent in de opleiding, contacteer je best even de
opleidingsverantwoordelijke Prof. dr. Nele Adriaenssens (nele.adriaenssens@vub.be) voor meer
info over de praktische en inhoudelijke organisatie van de modules.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
1. Je meldt je online aan voor de opleiding. Volg de stappen via vub.be/inschrijven.
DEADLINE: 30 september
Of 15 februari indien je enkel modules volgt die worden georganiseerd in het 2e
semester

Bij “per. toelating” vul je het academiejaar in waarin je wilt inschrijven.
Meer informatie via https://student.vub.be/helpdesk-aanmelden-en-inschrijven
2. Na goedkeuring van de faculteit (op basis van aangeleverde info van Prof. Nele
Adriaenssens), moet je het studentencontract nog digitaal ondertekenen.
3. Wanneer je inschrijving is voltooid, ontvang je een bevestigingsmail en per post een
studentenkaart en inschrijvingsattest.
Activeer zo snel mogelijk jouw netID voor toegang tot je VUB-mail, wifi op de campus en
het leerplatform Canvas. Alle officiële VUB-communicatie zal vanaf nu toekomen op je VUBmail, zorg er dus voor dat je dit opvolgt of laat doorsturen naar jouw persoonlijk adres.

4. Herinschrijven: Indien je het academiejaar voordien was ingeschreven, ontvang je een mail
met een link om te herinschrijven.

VAKKENREGISTRATIE
Als student in dit postgraduaat moet je niet zelf jouw vakken registreren. Het faculteitssecretariaat
regelt dit voor jou op basis van de info die wordt doorgegeven door Prof. Nele Adriaenssens.

INSCHRIJVINGSGELD
Op basis van het aantal studiepunten waarvoor je werd geregistreerd, ontvang je een factuur. Voor
dit postgraduaat is er een kost van €120 per studiepunt.*

MODULE
Module pathologie
Module behandeling
Module oncologie
Module stage
Eindwerk
TOTAAL

STUDIEPUNTEN
4
4
3
5
4
20

KOSTPRIJS
€480
€480
€360
€600
€480
€2400

* De kostprijs per studiepunt wordt per academiejaar vastgelegd en kan dus in de toekomst
wijzigen. De meest up to date tarieven kan je altijd terugvinden op
https://student.vub.be/studentenadministratie#studiegeld
Heb je vóór academiejaar 2018-2019 al modules afgelegd en betaald? Je zal voor deze modules
worden ingeschreven met een vrijstelling – je betaalt hiervoor dan niet opnieuw inschrijvingsgeld.

KMO-PORTEFEUILLE
Via de KMO-portefeuille kan je 30% van het inschrijvingsgeld laten subsidiëren (max. €7500 per
jaar).
Je doet de aanvraag online – meer info en handleiding via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

DEADLINE: TEN LAATSTE 14 KALENDERDAGEN NA INSCHRIJVING

AFSTUDEERGETUIGSCHRIFT
Nadat je de volledige opleiding hebt afgerond, ontvang je per post een voorlopig
afstudeergetuigschrift. Je zal worden uitgenodigd op de diploma-uitreiking (+- begin oktober van
het volgend academiejaar) om je officiële getuigschrift te ontvangen.

