
De wereld is een dorp geworden, het dagelijks leven is internationaal en 
divers. In het bedrijfsleven, de culturele sector, de gezondheidszorg en vele 
andere sectoren, wordt in internationaal verband gewerkt, verzorgd, geleerd.

Je vlot aan nieuwe situaties kunnen aanpassen, een open geest hebben, 
kunnen omgaan met andere culturen en verschillen, zijn competenties die 
je als afgestudeerde kinesitherapeut nodig zal hebben om professioneel en 
adequaat te functioneren in een internationale en diverse maatschappelijke 
context. Daarom biedt de opleiding revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie jou verschillende mogelijkheden om tijdens je studies 
internationale ervaringen op te doen. Zowel in het buitenland als op de 
campus.   

  Erasmus is een unieke ervaring voor iedereen. Je leert er zoveel   

over je vak, je interesses en jezelf op een speciale plaats. 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Een internationale ervaring 
tijdens je studies

Heb je vragen? 

Voor meer info over een internationale ervaring tijdens je studies 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan je terecht bij: 

Academische coördinatoren internationalisering
 • prof. Ulrike Van Daele / prof. Dirk Vissers 

stagerevaki@uantwerpen.be

Facultaire medewerkers internationalisering
 • mevr. Chris Van Noten 

stagerevaki@uantwerpen.be 

 • dhr. Dimitri Geelhand de Merxem  
dimitri.geelhanddemerxem@uantwerpen.be 

www.uantwerpen.be/naar-het-buitenland-revaki

Voor vragen over de aanvraagprocedure, beurzen, de praktische 
voorbereiding van een verblijf in het buitenland kan je terecht bij:

Dienst Internationale Samenwerking 
Stadscampus - Gratiekapelstraat 10 - 2000 Antwerpen

Openingsuren:  
maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur (woensdag gesloten)

outgoingstudents@uantwerpen.be

www.uantwerpen.be/naarhetbuitenland

Wat zijn de mogelijkheden binnen je opleiding ?

 • Een klinische stage binnen of buiten Europa 
 • tijdens je eerste masterjaar: één of twee stageperiodes (= 6 of 12 weken) en/of
 • tijdens je tweede masterjaar: duur van de stageperiode is afhankelijk van je 

afstudeerrichting

 •  Thesisonderzoek binnen of buiten Europa tijdens je eerste masterjaar.

 •  Internationalisation@home: volg lessen in het Engels, schrijf je in voor internationale 
zomerscholen op de campus, word buddy voor Erasmusstudenten, krijg les van 
internationale gastdocenten, zetel in de Commissie Internationalisering, enzovoort. 
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De opleiding
REVAKI heeft  

akkoorden met  
33 partners waarvan  

14 buiten Europa.

“Ik heb vier maanden stage gedaan in Basel. Op mijn 
stageplaats heb ik enorm veel  bijgeleerd. Het beroep 
wordt daar anders benaderd. Andere inzichten en andere 
technieken hebben van mij een betere kinesist gemaakt. Bij 
terugkeer was het toch even afkicken van deze geweldige 
periode. Afscheid nemen van nieuwe vrienden is altijd zwaar. 
Ik sta al te popelen om terug te gaan!”

Michiel • student revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie  • buitenlandse stage

MICHIEL NAAR  
ZWITSERLAND

mailto:dimitri.geelhanddemerxem@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be/naar-het-buitenland-revaki
http://www.uantwerpen.be/naarhetbuitenland
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 • Anderstalig onderwijs
Volg je master volledig in het 
Engels, de huidige internationale en 
wetenschappelijke lingua franca, en krijg 
nieuwe inzichten door samen te werken 
met internationale studiegenoten van over 
de hele wereld. 

 • Korf verbredende vakken
Verruim je denkwerkeld en kies in je 
tweede en derde bachelorjaar vakken 
als ‘Migratie, integratie en diversiteit’ 
en ‘Global justice’ uit een ruime korf 
verbredende vakken. 

 •  Zomerscholen
Volg een van de talrijke, internationale zomerscholen aan onze faculteit binnen het 
kader van de Antwerp Summer University. 
www.uantwerpen.be/asu 

 • IGOG
Volg een lessenreeks over internationale gezondheidszorg en leer de belangrijkste 
actoren kennen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
www.uantwerpen.be/igog 

 • Commissie Internationalisering
Engageer je als lid van de Commissie Internationalisering en stippel het 
internationaliseringsbeleid van de faculteit mee uit. 

 • Word buddy 
Vang een buitenlandse (uitwisselings)student op en maak vrienden voor het leven. 
www.esnantwerp.org; www.usos.be

EMILIE, ANKE & ELISSA 
NAAR MADAGASKAR

Ook zonder je naar het buitenland te 
verplaatsen kan je internationale en 
interculturele competenties verwerven. Dit 
wordt internationalisation@home genoemd. 
Deze competenties zorgen voor een rijke 
persoonlijke vorming en tot een snelle 
inzetbaarheid in onze geglobaliseerde en 
cultureel diverse samenleving waarin je als 
kinesitherapeut bij uitstek werkzaam zal zijn. 

De UAntwerpen en de opleiding 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
bieden hiervoor verschillende mogelijkheden:

“We kregen veel verantwoordelijkheid en 
behandelden voornamelijk neurologische 
patiënten. Uiteraard in een volledig andere 
situatie dan bij ons: vaak hadden zij nog nooit 
een dokter gezien en namen ze bijgevolg dus 
ook geen medicatie. Ondanks de taalbarrière 
merkten we wel dat de patiënten en hun 
familie ons zeer dankbaar waren.”

Emilie, Anke & Elissa    
studenten REVAKI  • buitenlandse studie

“Ons verblijf in Toledo heeft ons een 
unieke inkijk gegeven in de gezondheidszorg 
in Spanje en de manier waarop er aan 
kinesitherapie wordt gedaan. We hebben 
veel bijgeleerd van onze Spaanse collega’s. 
En zij ook van ons!”

Lucas & Liestbeth  
studenten REVAKI  • buitenlandse stage

LUCAS & LIESBETH NAAR 
SPANJE       

Populairste bestemmingen  
binnen je opleiding

Finland
Italië
Spanje en UK
Peru
Madagaskar

 Gewoon doen!  
Vertrek en geniet.
Maak nieuwe vrienden, 
ontdek andere culturen, 
reis het land rond  
indien je kan. 

Wist je dat elk academiejaar ongeveer 20 internationale 
studenten van over de hele wereld starten in de Engelstalige 
master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie?  

Foto: Leemans Nele

Kom je in aanmerking?

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een stageverblijf in het buitenland moet je aan enkele 
voorwaarden voldoen. Zo moet je slagen voor de nodige examens zodat je volgend academiejaar 
de stages van de eerste master of tweede master kan opnemen in je traject. Daarnaast moet je 
zelfredzaamheid tonen bij het opstellen van je dossier, dit dossier tijdig indienen, je talenkennis 
kunnen aantonen en de keuze voor je bestemming goed kunnen motiveren. Voor een verblijf 
buiten Europa wordt ook een mondeling interview voorzien (enkel eerste master stage). 

Als je naar een ontwikkelingsland wil, dien je minimum met twee studenten naar dezelfde 
bestemming te gaan.

Procedure
De aanvraagprocedure voor een stageverblijf in het buitenland is voor de opleiding 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie uitgetekend in een stappenplan. De academische 
en administratieve coördinatoren internationalisering staan steeds klaar om je te helpen. Zij 
lichten de specifieke voorwaarden en procedures toe tijdens opleidingsspecifieke infosessies.

Hoe financier je je buitenlands verblijf? 

Zowel voor verblijven binnen als buiten Europa zijn er beurzen beschikbaar: UAntwerpen 
mobiliteitsbeurzen, VLIR-UOS, Erasmus+, Vlaamse overheid,…

Daarnaast is er binnen sommige programma’s ook extra financiële ondersteuning mogelijk voor 
specifieke doelgroepen: studenten met een functiebeperking, beursstudenten,...

www.uantwerpen.be/naarhetbuitenland > beurzen

Waar kan je naartoe ?

Klinische stage
Tijdens je eerste masterjaar kan je er voor kiezen om één (6 weken) of twee 
(12 weken) stageperiodes in het buitenland te doen. Dit kan bij Europese 
partners van de opleiding in Duitsland, Finland, Italië, Portugal, Slovenië  
en Spanje. 

Je kan ook terecht bij partners in Europa waar er geen formeel samen-
werkingsakkoord bestaat maar eerder een informele overeenkomst.  
Veel studenten gaan bijvoorbeeld naar Nederland, maar ook Curaçao is  
een mogelijkheid.

Is Europa voor jou te klein? Of ben je iets avontuurlijker aangelegd en droom 
je van een stage in een ontwikkelingsland? Dan kan je ook in Ecuador, China, 
India, Madagaskar, Malawi, Marokko, Oeganda en Zuid-Afrika terecht. Je 
kan ook zelf een bestemming kiezen. Deze dient dan wel goedgekeurd te 
worden door de Stagecommissie. 

Tijdens je tweede masterjaar kan je ook naar het buitenland, zowel binnen 
als buiten Europa. Je dient dan zelf een stageplaats te zoeken in de lijn van 
je afstudeerrichting. Goedkeuring gebeurt door de Stagecommissie.

www.uantwerpen.be/naar-het-buitenland-revaki
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