
 

 

Vrijstellingen in academiejaar 2023-2024 

Overstap van Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie naar 

Logopedische en Audiologische Wetenschappen  aan de UGent 

Overzicht vrijstellingen  

1. Ik heb credits behaald in eerste bachelor Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie aan de UGent* 

2. Ik heb credits behaald voor opleidingsonderdelen van de opleiding 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan een andere onderwijsinstelling 

3. Ik behaalde een masterdiploma in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

aan een Vlaamse onderwijsinstelling 

*Ben je bovenop de opleidingsonderdelen van eerste bachelor Revalidatiewetenschappen 

en Kinesitherapie geslaagd voor opleidingsonderdelen van een hoger modeltrajectjaar van 

de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de UGent? Deze extra 

vrijstellingen worden niet automatisch goedgekeurd. Deze vrijstellingen kan je aanvragen 

via deze procedure als je van oordeel bent dat de vakken dezelfde inhoud hebben. 
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Ik heb credits behaald in eerste bachelor Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie aan de UGent 

Overzicht vrijstellingen  

Op basis van behaalde credits in 1ste bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 
kan je onderstaande vrijstellingen aanvragen in 1ste bachelor Logopedische en 
Audiologische Wetenschappen. Deze informatie is uiteraard onder voorbehoud van het 
kunnen voorleggen van de noodzakelijke creditbewijzen en is geldig voor academiejaar 
2023-2024. Voor academiejaar 2024-2025 is deze informatie louter informatief en onder 
voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 

Vrijstellingen in 1ste bachelor Logopedische en Audiologische Wetenschappen 

Logopedische en Audiologische 
Wetenschappen  

Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie 

Ik vraag een vrijstelling aan voor… SP Op basis van (een) credit(s) voor… MOT 

Chemie en inleiding tot de biochemie 4 Chemie en inleding tot de biochemische 
processen 

BA1 

Wijsbegeerte, ethiek en geschiedenis van 
de zorgenverstrekking 

4 Filosofische en ethische vraagstukken in 
de gezondheidszorg 

BA1 

Basisbegrippen van psychologie 3 Psychologie  BA1 

Fysica 1 6 Biomechanica met inbegrip van fysica  BA1 

Basisbegrippen van menselijke anatomie, 
weefselleer en celleer 

5 Functionele anatomie: extremiteiten en 
romp 

BA1 

Cytologie en histologie BA1 

Capita Selecta  in de fysiologie 6 Algemene menselijke fysiologie BA1 

 

Aanvraagprocedure vrijstellingen 

1. Inschrijven  

Schrijf je in voor de bachelor Logopedische en Audiologische Wetenschappen  

o Je was vorig jaar ingeschreven aan de UGent? Schrijf je in via Oasis. 

o Je was ooit (niet vorig jaar) ingeschreven aan de UGent? Schrijf je hier in.  

 

2. Vrijstellingen aanvragen  

Stuur een e-mail naar vrijstellingen.ge@ugent.be  

o Onderwerp: Aanvraag vrijstellingen bij overstap van 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie naar Logopedische en 

Audiologische Wetenschappen 

o Inhoud: 

 Voornaam + naam 

https://www.ugent.be/student/nl/ict/oasis
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijving-of-registratie/inschrijven.htm
mailto:vrijstellingen.ge@ugent.be


 

 

 Studentennummer 

 Een opsomming van de vrijstellingen die je wenst aan te vragen (zie 

bovenstaande tabellen) 

o Bijlage: Je puntenlijst (als pdf !) waaruit blijkt dat je de nodige credits behaald 

hebt. 

 

3. Curriculum vastleggen  

Leg je curriculum vast in Oasis. Voeg ook de vakken waarvoor je vrijstelling 

aangevraagd hebt, toe aan jouw curriculum. Als je nog geen antwoord ontvangen 

zou hebben op jouw vrijstellingsaanvraag, noteer dit dan in het opmerkingenveld 

zodat de curriculumcommissie hier rekening mee kan houden.   

 

4. Voorleggen ter goedkeuring 

Leg je curriculum voor ter goedkeuring. Doe dit ten laatste op 1 oktober, ook 

wanneer je vrijstellingen nog niet in je curriculum werden geregistreerd. Dit is onder 

meer belangrijk voor een correcte groepsindeling.  
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