Overzicht strikte volgtijdelijkheid
Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Opleidingsonderdeel
waarvoor strikte
volgtijdelijkheid wordt
ingeroepen

MOT

Strikte volgtijdelijkheid
Wil je het opleidingsonderdeel (zoals vermeld in de linker kolom) opnemen in je curriculum, dan moet je reeds een credit behaald hebben voor
het (de) opleidingsonderde(e)l(en) opgesomd in deze kolom.

MOT

Stage

BA3

Inleiding tot stage
Kinesitherapeutisch onderzoek: bovenste lidmaat (3SP) *
Kinesitherapeutisch handelen: bovenste en onderste lidmaat (8SP) *
Kinesitherapeutisch onderzoek: wervelzuil (3SP) *
Kinesitherapeutisch handelen: wervelzuil (3SP) *
Revalidatie en kinesitherapie van het respiratoire stelsel (4 SP) *
Fysische middelen in de revalidatie en de kinesitherapie (3 SP) *
Revalidatie en kinesitherapie van het cardiovasculair stelsel (5SP) *

BA2
BA2

(zie belangrijke opmerkingen
stage)

UITZONDERINGEN*
De curriculumcommissie kan afwijken van de regel van de strikte volgtijdelijkheid voor de stage (BA3) wanneer een student één of meerdere van de vereiste credits (*) niet heeft behaald.
De afwijking kan enkel als doel hebben de studieduurverlenging van de student te beperken.
De gevraagde uitzonderingsmaatregel geldt maximaal voor 2 vakken, met een totaal maximum van 12 studiepunten.
Ze kan enkel in overweging genomen worden door de curriculumcommissie na gemotiveerde aanvraag door de betrokkenen.
Let wel: de uitzonderingsmaatregel geldt in geen geval voor “Inleiding tot stage”.
Indien “Inleiding tot stage” nog moet afgelegd worden, kan in geen geval de stage van BA3 opgenomen worden in het curriculum.
Aanvraagprocedure tot uitzondering
1.
2.
3.
4.

5.

Schets welke uitzondering je aanvraagt en motiveer dit kort.
Let op! Enkel de aanvragen die binnen de uitzonderingsmaatregel vallen, komen in aanmerking.
Het heeft geen zin om een ruimere uitzondering aan te vragen.
Verstuur deze aanvraag per mail naar traject.ge@ugent.be met als onderwerp “Aanvraag tot uitzondering op strikte volgtijdelijkheid stage 3e bachelor REVAKI”.
Deadline: 25 september 2020
In tussentijd maak je je herinschrijving voor AJ 2020-2021 in orde op OASIS en stel je je curriculum samen.
Hierbij zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn om de stage van 3e bachelor toe te voegen aan je curriculum.
Indien de curriculumcommissie je aanvraag goedkeurt, zal dit nadien door de administratie automatisch in orde gebracht worden.
Vervolgens leg je je curriculum voor ter goedkeuring en je vermeldt in het opmerkingenveld dat je een uitzondering op de strikte volgtijdelijkheid hebt aangevraagd.
Je vermeldt hierbij de datum van de aanvraag (= dag waarop je je motivatie per mail verstuurd hebt)

Uiterlijk 16 oktober 2020 zal je op de hoogte gebracht worden van de beslissing door de curriculumcommissie.
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Opleidingsonderdeel
waarvoor strikte
volgtijdelijkheid wordt
ingeroepen
Masterstage in de revalidatie
en kinesitherapie

MOT

Strikte volgtijdelijkheid
Wil je het opleidingsonderdeel (zoals vermeld in de linker kolom) opnemen in je curriculum, dan moet je reeds een credit behaald hebben voor
het (de) opleidingsonderde(e)l(en) opgesomd in deze kolom.

MOT

MA1

Stage
Revalidatie en kinesitherapie van het MSS: onderste lidmaat (9 SP)*
Revalidatie en kinesitherapie van het MSS: bovenste lidmaat (7 SP)*
Revalidatie en kinesitherapie van het MSS: lumbale wervelzuil en bekken (6 SP)*
Revalidatie en kinesitherapie van het neurologisch stelsel (6SP)*
Revalidatie en kinesitherapie bij reumatologische aandoeningen (4 SP) *
Revalidatie en kinesitherapie bij ouderen (5 SP)*
Revalidatie en kinesitherapie bij kinderen 1 (4 SP)*
Revalidatie en kinesitherapie bij kinderen 2 (4 SP)*

BA3

(zie belangrijke opmerkingen
stage)

BA3

UITZONDERINGEN*
De curriculumcommissie kan afwijken van de regel van de strikte volgtijdelijkheid voor de masterstage (MA1) wanneer een student één of meerdere van de vereiste credits (*) niet heeft
behaald.
De afwijking kan enkel als doel hebben de studieduurverlenging van de student te beperken.
De gevraagde uitzonderingsmaatregel geldt maximaal voor 2 vakken, met een totaal maximum van 12 studiepunten.
Ze kan enkel in overweging genomen worden door de curriculumcommissie na gemotiveerde aanvraag door de betrokkenen.
Let wel: de uitzonderingsmaatregel geldt in geen geval voor “Stage”.
Indien stage van BA3 nog moet afgelegd worden, kan in geen geval de masterstage van MA1 opgenomen worden in het curriculum.
Aanvraagprocedure tot uitzondering
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Schets welke uitzondering je aanvraagt en motiveer dit kort.
Let op! Enkel de aanvragen die binnen de uitzonderingsmaatregel vallen, komen in aanmerking. Het heeft geen zin om een ruimere uitzondering aan te vragen.
Verstuur deze aanvraag per mail naar traject.ge@ugent.be met als onderwerp “Aanvraag tot uitzondering op strikte volgtijdelijkheid stage 1 e master REVAKI”. Deadline: 25
september 2020
Gezien de stage zelf al van start gaat op 14 september 2020, is de boodschap: hoe vlugger, hoe beter!
In tussentijd maak je je herinschrijving voor AJ 2020-2021 in orde op OASIS en stel je je curriculum samen.
Hierbij zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn om de stage van 1e master toe te voegen aan je curriculum.
Indien de curriculumcommissie je aanvraag goedkeurt, zal dit nadien door de administratie automatisch in orde gebracht worden.
Vervolgens leg je je curriculum voor ter goedkeuring en je vermeldt in het opmerkingenveld dat je een uitzondering op de strikte volgtijdelijkheid hebt aangevraagd.
Je vermeldt hierbij de datum van de aanvraag (= dag waarop je je motivatie per mail verstuurd hebt naar de curriculumcommissie)
Uiterlijk 16 oktober 2020 zal je op de hoogte gebracht worden van de beslissing door de curriculumcommissie.
In afwachting hiervan volg je je stage van 1e master.
In geval van negatieve uitspraak, zal de stageplaats op de hoogte gebracht worden dat je je stage moet stopzetten en deze ten vroegste pas kan opnemen in AJ 2020-2021.
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Opleidingsonderdeel waarvoor strikte volgtijdelijkheid wordt ingeroepen

MOT

MOT

MA2

Strikte volgtijdelijkheid
Wil je het opleidingsonderdeel uit de linker kolom opnemen in je curriculum, dan moet je reeds
een credit behaald hebben voor het (de) opleidingsonderde(e)l(en) opgesomd in deze kolom.
Masterstage in de revalidatie en de kinesitherapie

Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

MA2

Masterstage in de revalidatie en de kinesitherapie

MA1
MA1

MA1

(zie belangrijke opmerkingen stage)

Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie bij kinderen
(zie belangrijke opmerkingen stage)

Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale
aandoeningen

Vroegtijdige interventies bij kinderen*
MA2

Masterstage in de revalidatie en de kinesitherapie
Revalidatie en kinesitherapie van het MSS: thoracale en cervicale wervelzuil*

MA1

Masterstage in de revalidatie en de kinesitherapie
Revalidatie en kinesitherapie bij ouderen 2*
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van het neurologisch stelsel 2*

MA1

(zie belangrijke opmerkingen stage)

Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie bij ouderen
(zie belangrijke opmerkingen stage)

MA2

MA1

MA1

UITZONDERINGEN*
De curriculumcommissie kan uitzonderlijk afwijken van de regels van strikte volgtijdelijkheid voor de stage van 2e master wanneer een student één of meerdere van de vereiste credits (*)
niet heeft behaald omwille van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden, De afwijking kan enkel als doel hebben de studieduurverlenging van de student te beperken.
Elke uitzondering wordt op dossier bekeken.
Opgelet : Indien de stage 1ste master nog moet worden afgelegd, kan de stage 2de master niet gelijktijdig worden opgenomen in het curriculum. Hierop worden enkel uitzonderingen
gemaakt indien er duidelijke onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden waren (b.v. langdurige ziekte) die deze gelijktijdigheid kunnen verantwoorden. Motiveer de omstandigheden zo
goed mogelijk. Als er geen sprake is van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden heeft het geen zin om deze uitzondering aan te vragen.
Aanvraagprocedure tot uitzondering
1.
2.
3.
4.

Schets welke uitzondering je aanvraagt en motiveer dit kort.
Verstuur deze aanvraag per mail naar traject.ge@ugent.be met als onderwerp “Aanvraag tot uitzondering op strikte volgtijdelijkheid stage 2 e master REVAKI”. Deadline: 25
september 2020
In tussentijd maak je je herinschrijving voor AJ 2020-2021 in orde op OASIS en stel je je curriculum samen. Hierbij zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn om de stage van 2 e master
toe te voegen aan je curriculum. Indien de curriculumcommissie je aanvraag goedkeurt, zal dit nadien door de administratie automatisch in orde gebracht worden.
Vervolgens leg je je curriculum voor ter goedkeuring en je vermeldt in het opmerkingenveld dat je een uitzondering op de strikte volgtijdelijkheid hebt aangevraagd. Je vermeldt
hierbij de datum van de aanvraag (= dag waarop je je motivatie per mail verstuurd hebt naar de curriculumcommissie)

Uiterlijk 16 oktober 2020 zal je op de hoogte gebracht worden van de beslissing door de curriculumcommissie.
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN
•

PERMANENTE EVALUATIE: Bepaalde opleidingsonderdelen maken gebruik van permanente evaluatie. Voor deze opleidingsonderdelen is aanwezigheid tijdens de lessen verplicht.
Bij het samenstellen van uw GIT-dossier kiest u dus best geen twee vakken met permanente evaluatie uit twee verschillende MOT trajecten.
o

•

Zie tabel ‘Overzicht geadviseerde volgtijdelijkheid in het kader van permanente evaluatie’

STAGE: Indien u een stage-vak opneemt, dan wordt u verwacht om de stage-uren te doen in de vastgelegde stageperiodes en stagedagen volgens de stagegids en de
stageplanning. Indien u een stage-vak combineert met praktijkvakken uit een ander MOT jaar, dan is het vaak onmogelijk om tijdens deze stage op de praktijklessen aanwezig te
zijn.
o

Zie ‘Overzicht stageperiodes’
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Overzicht geadviseerde volgtijdelijkheid (in het kader van permanente evaluatie)
Opleidingsonderdeel
In bepaalde vakken van het curriculum is er permanente evaluatie. Dit
betekent dat je de lessen moet bijwonen om te kunnen slagen. In deze
beide kolommen vind je een overzicht van deze vakken per MOT.

MOT

Geadviseerd opleidingsonderdeel
Wil je het opleidingsonderdeel (zoals vermeld in de linker kolom) opnemen in je curriculum,
dan is het ten sterkste aangeraden dat je reeds een credit behaald hebt voor ALLE
opleidingsonderdelen opgesomd in deze rechter kolom.

MOT

Indien je de vakken in onderstaande kolom nog niet gevolgd hebt, is het quasi onmogelijk
om voor het vervolgvak (linker kolom) te slagen, gezien er aanwezigheid wordt verwacht
voor deze vakken.
Bewegen en gezondheid

BA1

/

Bewegen en gezondheid 2
Inleiding tot stage

BA2

Bewegen en gezondheid

BA1

Patiëntenbenadering
Evidence based medicine en statistiek 3
Stage (derde bachelor)

BA3

Bewegen en gezondheid 2
Inleiding tot stage

BA2
BA2

Klinisch redeneren in de revalidatie en kinesitherapie
Interdisciplinair samenwerken in de gezondheidszorg
Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie (eerste master)

MA1

Patiëntenbenadering
Evidence based medicine en statistiek 3
Stage (derde bachelor)

BA3
BA3

Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie bij X (tweede master)

MA2

MA1
MA1

Capita selecta in de revalidatie en kinesitherapie bij (ver)ouderen

MA2

Klinisch redeneren in de revalidatie en kinesitherapie
Interdisciplinair samenwerken in de gezondheidszorg
Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie (eerste master)
Masterstage in de revalidatie en kinesitherapie (eerste master)

MA1
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Overzicht stageperiodes Revaki 2021 – 2021
Periode 1
Periode 2
Periode 3

14/09 – 16/10
19/10 – 20/11
23/11 – 18/12

Periode 4

1 (of 8/02) – 26/02

Periode 5

1/03 – 26/03

Periode 6

29/03 – 23/04

Periode 7

26/04 – 21/05

1e master
1e master
3e bach groep A – start op woensdag!
2e ma MSS groep A
2e ma PED
3e bach groep B
2e ma MSS groep B
2e ma PED
2e ma INW
2e Ma OUD
3e bach groep A
2e ma MSS groep A
2e ma PED
2e ma INW
2e ma OUD
3e bach groep B
2e ma MSS groep B – start op woensdag!
2e ma PED
2e ma INW – start op woensdag!
2e ma OUD
1e master
2e ma INW

21d: 5w di lesdag (wel stage di 15 sep)
17d: 5w di lesdag (gn stage do 22 okt, ma 2 en wo 11 nov)
12d: 4w 3d/w (stage op wo, do, vr)
16d: 4w di lesdag
16d: 4w wo lesdag
12d: 3w wo lesdag, start 8 feb
16d: 4w di lesdag (wel stage op di 2 feb, gn stage ma 8 feb)
*
16d: 4w di lesdag
16d: 4w di lesdag
16d: 4w wo lesdag
16d: 4w di lesdag
*
16d: 4w di lesdag
**
15d: 4w lesdag wo 31 mrt en wo 21 apr (gn stage di 30 mrt, ma 5 en vr
23 apr)
16d: 4w lesdag di 30 mrt en 20 apr (gn stage ma 29 mrt en ma 5 apr)
*
16d: 4w lesdag di 30 mrt en 20 apr (gn stage ma 29 mrt en ma 5 apr)
**
19d: 4w 5d/week (gn stage do 13 mei)
16d: 4w di lesdag (wel stage di 18 mei, gn stage do 13 mei)

2e ma INW : 3 stageperiodes + 1 project
Erasmusstudenten: 4d/w stage, lesdag zoals andere studenten of te bepalen in overleg met de stagementor
*2e ma PED periode 4-6: 24 effectieve stagedagen in onderling overleg, di en wo lesdag
**2e ma OUD periode 5-6: 24d: 8w ma en di lesdag
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