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SPECIFIEKE INFORMATIE: FACULTEIT REVALIDATIEWETENSCHAPPEN 
 
 

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE  
 
ORGANISATIE STAGEVERBLIJF IN HET BUITENLAND BINNEN RWK 
 
Studenten RWK kunnen een internationale mobiliteit opnemen in de masteropleiding.  De focus ligt  
vooral in het tweede masterjaar. De bestemmingen in het buitenland verschillen afhankelijk van de 
keuze van de afstudeervariant (neurorevalidatie (Neuro), musculoskeletale revalidatie (MSK), 
geestelijke revalidatie (GZ), pediatrische revalidatie (Ped), inwendige revalidatie (Inw)). De periode 
van uitwisseling dient te gebeuren in samenspraak met de stagecel.  
De internationale stages in het tweede Mastertraject kunnen verschillende dimensies hebben:  
 
- klinische (klin) stage,  
- wetenschappelijk stage (Masterproef),  
- gecombineerde klinische/wetenschappelijke  stage 
- gecombineerde klinische/wetenschappelijke  stage/minor 
 
De minimum duur van de stage periode is doorgaans 10 weken.  
 
Gedurende  het eerste Mastertraject kunnen studenten evenwel kiezen om een omnistage  op te 
nemen binnen de euregio, en ook in India (Ruchikaproject) in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking.   
 
MOGELIJKE OPTIES voor een internationale mobiliteit IN 2019-2020 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het klinisch en wetenschappelijk stagenetwerk voor het 
academiejaar 2019-10:  
 

 
Partner instelling 

Klin 
Omni 

 
1Ms 

Klin 
Neuro 

 
2Ms   

Klin 
MSK 

 
2Ms 

Klin 
Ped 

 
2Ms 

Klin 
Inw 

 
2Ms 

Klin 
GZ 
 

2Ms 

Masterproef 

/Minor 
   

2Ms 

Aantal plaatsen/ 
website info 

CNRF-Fraiture en 

Condroz (BE) 
X 
 

      3 plaatsen 
www.cnrf.be 
 

Centre Hospitalier 

Universitaire de Liège 
Esneux (BE) 
 

 X X    X 2 plaatsen 
www.chuliege.be 
 

Zelfstandige praktijk 

Cécile Dargent Luik 

(BE) 
 

   X    1 plaats 
 cecil.dargent@gmail.com 

Van Zuilichem 

Partners BV - Oud 

Gastel (NL) 
 

  X     2 plaatsen 
www.vanzuilichempartners 
 

Roda JC Kerkrade (Nl)   X     3 plaatsen 
www.sports-rehab.eu 
 

Hogeschool Zuyd –

Heerlen (Nl) 
 

      X 2 plaatsen 
www.zuyd.nl 
 

Adelante Hoensbroek 

(Nl) 
 X      1 plaats 

www.adelante-

zorggroep.nl 
 

Adelante Valkenburg 

(Nl) 
   X    1 plaats 

www.adelante-

zorggroep.nl 
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Ciro-Hornerheide (Nl)     X   2 plaatsen 
www.ciro-horn.nl 
 

Eikenboom Altrecht -  

Utrecht (NL) 
 

     X  1 plaats 
www.altrecht.nl 

Topsupport Eindhoven   X     1 plaats 
www.topsupport-anna.n 
 

Medical Park  (DE) 
(Berlin, Loipl, Bad 

Rodach) 

 X X     6 plaatsen  
www.medicalpark.de 
 

Klinik Valens (CH)  X      1 plaats  
www.klinik-valens.ch 

Berner 

Fachhochschule (CH)  
  X    X 1 plaats 

http://www.altrecht.nl/ 
 

Zürcher 
Fachhochschule (CH) 

 

  X  x   2 plaatsen 

Fachhochschule 

Salzburg (A) 
  X     1 plaats 

www.fh-salzburg.ac.at/ 
 

TAMK Tampere (Fi)   X  X   2 plaatsen  
www.tamk.fi 
 

Palacky University- 
Olomoucs (Cs) 

 X X X    2 plaatsen 
www.upol.cz 
 

Jimma University 
IUCJU2 project 
(Ethiopia) 

  X X   X 6 plaatsen 
www.iucju.ugent.be  
 

Ruchika project -

Bhubaneswar (India) 
X       3 plaatsen 

www.ruchika.org 
   

Opus III project  
Jaipur (India) 

      X 2 plaatsen 
www.opusiii.be 
 

UTN university 

(Ecuador ) 
 

   x    2 plaatsen 

 
De programma’s ter ondersteuning van dergelijke stages kunnen variëren van stage zonder beurs, 
ERASMUS, Swiss European Mobility Programme  of VLIR-UOS afhankelijk van de bestemming 
alsook de lengte van de stageperiode.  Stage zonder beurs betekent dat eventueel de gastinstelling 
zelf faciliteiten voorziet zoals kost en inwoon gratis of een vergoeding waarmee kost en inwoon 

kunnen worden betaald.  
 

Let op! Specifieke informatie door de opleiding zelf zal gegeven worden op maandag 3 
dec 2018 van 17.30 u tot  19u in H2 
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BIJKOMENDE INFO 
 
Bij verdere vragen zijn jij en je ouders steeds welkom bij: 
 
Dienst Internationalisering UHasselt: 

 Laurien Stuvers – Instellingscoördinator Erasmus+ Europe 
(Rectoraatgebouw 2.03 – 011/26.90.09 – laurien.stuvers@uhasselt.be)  

 Liesbeth Oeyen – Instellingscoördinator Erasmus+ e.a. outside Europe 
(Rectoraatgebouw 2.03 – 011/26.80.66 – liesbeth.oeyen@uhasselt.be) 

 Erika Vandersmissen – Administratieve opvolging Erasmus+  

(Studentenadministratie –011/26.81.69 – erika.vandersmissen@uhasselt.be) 

 
Opleiding Biomedische Wetenschappen: 

▪ Prof. dr. Niels Hellings   

   (BMO/C103 – 011/26.92.68 – niels.hellings@uhasselt.be)  

▪ Astrid Waterinckx  

(D56 – 011/26.85.27 – astrid.waterinckx@uhasselt.be) 
 
 
Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (ReKi): 

▪ Prof. dr. Marita Granitzer - Coördinator internationalisering ReKi  
(A0.27 – 011/26.93.44 - marita.granitzer@uhasselt.be) 

▪ Marga Swerts – Stage-organisator 2Ms stagecel  

(marga.swerts@uhasselt.be) 

▪ Prof. dr. Annick Timmermans– Stagecoördinator ReKi  

 (annick.timmermans@uhasselt.be) 
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