
 
 

Inschrijvingen 
 

1. Is er een minimum/maximum aan cursisten dat toegelaten wordt? 

• De opleiding wordt  ingericht van zodra er zich 10 cursisten hebben ingeschreven. 
Voor elke discipline zijn maximum 20 participanten toegelaten.  
 

2. Toelatingsvoorwaarden 
 

• Hulpverleners die beschikken over onderstaand diploma hebben rechtstreeks toelating 
tot de opleiding: 
 
- Master of Medicine in de geneeskunde 
- Master of science in de ergotherapeutische wetenschappen 
- Master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (alle 

afstudeerrichtingen) 
- Master of science in de logopedische en audiologische wetenschappen (beide 

afstudeerrichtingen) 
- Master of science in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) 
- Master of science in de verpleegkunde en vroedkunde (alle afstudeerrichtingen) 
- Bachelor in de verpleegkunde 
- Bachelor in de logopedie 
- Bachelor in de audiologie 
- Bachelor in de toegepaste psychologie 
- Bachelor in de ergotherapie 
- Graduaat in de kinesitherapie (oude structuur)  

 
 

3. Studietijdverkorting 
 

• Als je reeds de Opleiding Parkinsonzorg bij Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen 
succesvol hebt gevolgd, kom je in aanmerking voor studietijdverkorting via vrijstelling 
van bepaalde onderdelen van de module Parkinson en verwante aandoeningen.  
 
 



4. Inschrijving 
 

• Om een evenwichtige deelname van disciplines te voorzien, werken we met een 
aanmeldsysteem. Na goedkeuring van je voorinschrijving kan je definitief inschrijven 
bij de centrale inschrijvingsdienst van de Universiteit Gent, uiterlijk 20 augustus 
voorafgaand aan het academiejaar van aanvang van de cursus. 
 
4.1.Vanaf 1 april 2021/2023/2025 kan je je aanmelden via ipnr@ugent.be met 

vermelding van: 
! je contactgegevens 
! je basisdiploma 
! een korte beschrijving van je ervaring en werksetting 
! of je specifieke modules dan wel de volledige opleiding wenst te 

volgen. 
 

4.2. Na goedkeuring van jouw voorinschrijving kan je je tussen 9 en 20 augustus van 
hetzelfde jaar definitief inschrijven bij de centrale inschrijvingsdienst van de 
Universiteit Gent: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven. 

 
• Als UGent-cursist krijg je een UGent-account waarmee je toegang hebt tot alle 

diensten van de universiteit en waarmee je kan inloggen op het digitaal leerplatform 
(UFORA) en de online bibliotheekservices.  

• Inschrijvingsgeld 
- Jaar 1 = € 1928 
- Jaar 2 = € 2432 
 
Het vast bedrag en de studiepunten worden jaarlijks aangepast volgens de klassieke 
indexatie. 
 

5. Vlaams Opleidingsverlof (indien u in dienstverband werkt) 

De Vlaamse Opleidingscommissie heeft de opleiding IPNR goedgekeurd. Dit betekent 
dat de opleiding recht heeft op volgende maatregelen:  
Opleidingsverlof en opleidingscheques 

Indien u gebruik wenst te maken van het Vlaams Opleidingsverlof, schrijft u zich in aan 
de UGent en stuurt u een mail naar ipnr@ugent.be met vraag voor een 
inschrijvingsattest.  

Na ontvangst van het inschrijvingsattest met ODB-nummer, contacturen enz. …, 
wendt u zich met dit attest tot uw werkgever. 

Bij het succesvol doorlopen van uw opleiding ontvangt u van de opleiding IPNR een 
aanwezigheidsattest dat u ook aan uw werkgever bezorgt.  

Voor meer info: zie https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-
studeren/werken-studeren/vlaams-opleidingsverlof.htmHoe inschrijven? 



 

6. KMO-portefeuille (indien u als zelfstandige werkt) 
 
Indien u zich aan de UGent ingeschreven heeft is het belangrijk dat u de factuur van 
de UGent NIET betaald. 
Na inschrijving wendt u zich tot de website van de kmo-portefeuille 
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-
en-ontvangen).  
 
Het registratienummer van de UGent is DV.0103193 
 
Na registratie bij het KMO betaalt u een deel van het inschrijvingsgeld aan het KMO. 
Het KMO zal vervolgens het volledige inschrijvingsbedrag aan de UGent overmaken.  
Vergis u dus niet door de factuur van de UGent rechtstreeks te betalen! 
 

7. Accreditatie 
 
Voor de cursisten kinesitherapie wordt accreditatie aangevraagd via Pro-Q-kine. 


