
 
 

Peer Review Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie – 
publiek rapport 

Belangrijkste conclusies uit de peer review 

Het rapport van het peerreviewteam noemt een aantal sterke punten van de opleiding, en bevat daarnaast ook 
suggesties om de opleiding verder te versterken. Deze suggesties werden inmiddels door de opleiding verwerkt 
in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit de peer 
review verzameld. 
 
Sterke punten van de opleiding 
De bachelor- en masteropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wordt gedragen door een 
gemotiveerd en inhoudelijk sterk team met een duidelijke en ambitieuze toekomstvisie. Deze visie kenmerkt zich 
door competentiegericht onderwijs, een actieve academische vorming waarin de student centraal staat, aandacht 
voor een multidisciplinaire geïntegreerde gezondheidszorg, een internationale dimensie en het belang van 
evidence based practice1. De opleiding slaagt erin om een praktijkgerichte én academische aanpak mooi samen 
te brengen. Er is een uitgebreid, kwalitatief stage-aanbod uitgebouwd en de stages kennen een logische opbouw 
doorheen de bacheloropleiding, wat het peerreviewteam waardeert. Daarnaast heeft de opleiding een duidelijke 
visie op evidence based learning die door vertaald is naar het programma. De leerlijn ‘wetenschappelijk 
onderzoek’ doorloopt de hele opleiding en er is een graduele opbouw wat betreft onderzoekscompetenties van 
Ba1 tot en met Ma2. De samenstelling van de onderwijsteams zorgt voor een constante wisselwerking tussen 
vakspecifieke vaardigheden, klinische input en beschikbare wetenschappelijke evidentie.  
Het peerreviewteam noemt de idee en het opzet van de studieloopbaancoaching een sterkte. Elk bachelorjaar 
heeft een eigen studieloopbaancoach die de student begeleidt in zijn/haar keuzes en ondersteunt bij de 
ontwikkeling van de professionele competenties. De studieloopbaancoaching zit ingebed in het curriculum.  
Na de succesvolle integratie in de UAntwerpen, heeft de opleiding veel inspanningen geleverd op vlak van 
internationalisering. De opleiding blijft inzetten op studentenmobiliteit, o.a. door het aanbieden van buitenlandse 
stages. Vanaf academiejaar 2017-2018 start de opleiding met een Engelstalige master, welke ook door de 
studenten gezien wordt als een meerwaarde.  
 
Verdere versterking van de opleiding 
De opleiding wil de interdisciplinariteit, die nu voornamelijk in de IPSIG-week2 aan bod komt, explicieter laten 
terugkomen in het curriculum. Interdisciplinariteit speelt immers een voorname rol in de opleiding. Hiertoe zal 
de opleiding o.a. ook de kerncompetenties herbekijken, met aandacht voor de visie van de opleiding, de link 
tussen de bachelor- en masteropleiding en de beleidsthema’s van de universiteit. De opleiding wil tevens de 
leerlijnen, waarrond de opleiding is opgebouwd, meer herkenbaarheid geven in het curriculum. Ook de 
studieloopbaancoaching zal meer zichtbaar worden in het programma. De opleiding blijft de studieloopbaan-
coaching opvolgen en evalueren om de implementatie te vervolmaken. 
In overleg met de Antwerpse Studenten Vereniging Revaki zal een communicatieplan uitgewerkt worden om 
een snellere en frequentere communicatie met de studenten te bekomen. Er zal verder gewerkt worden aan een 
duidelijke communicatie van de gedragsindicatoren, gekoppeld aan de bijhorende competenties. Voor een 
betere monitoring van de studielast voor studenten, zal er per modeltraject een overzicht gemaakt worden van 
de deadlines van alle opdrachten en taken in het kader van permanente evaluatie. Daarbij streeft de opleiding 
naar een optimale spreiding van de studielast over het academiejaar heen.  

                                                                 
1 Evidence based practice combineert evidentie uit wetenschappelijk onderzoek met klinische expertise en het 
waardeoordeel van de patiënt.  
2 IPSIG staat voor interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. De IPSIG-week is een project dat streeft naar een 
samenwerking waarbij de patiënt centraal gesteld wordt in de hulpverlening, en waarbij de continuïteit en de kwaliteit van 
de zorg telkens geoptimaliseerd moet worden. Jaarlijks nemen ongeveer 600 toekomstige zorgverleners hieraan deel.  

https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=476&c=HOMENL&n=100839


 
 

 

De voorbije jaren heeft de opleiding verschillende trajecten rond blended learning3 opgestart. Deze trajecten 
zullen verder geïmplementeerd en geëvalueerd worden. Voor de verdere uitbouw van de internationalisering 
gaat de aandacht in de eerste plaats naar het nieuwe Engelstalige schakelprogramma en de Engelse 
masteropleidingen. Tevens zullen de bestaande internationale samenwerkingsovereenkomsten kritisch 
geëvalueerd en ge(re)activeerd worden. Ook zullen de klinische stageplaatsen voor de Engelstalige studenten 
grondig opgevolgd worden.  
 

Recentste Peer Review voor de opleiding Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie 

Tijdstip 
Het bezoek van het peerreviewteam vond plaats op 10 en 11 mei 2017.  

Peerreviewteam 
De opleiding heeft kandidaten voorgedragen als externe en interne expert. Het student-lid werd voorgesteld 
door het Departement Onderwijs, met goedkeuring van de Studentenraad van UAntwerpen. Voorzitter van het 
peerreviewteam was de vicerector Onderwijs. De samenstelling werd op 16 december 2016 gevalideerd door de 
Raad Opleidingsbeoordeling. 
 
Het peerreviewteam Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie was als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter: 

• Ann De Schepper, Voorzitter Onderwijsraad aan de UAntwerpen 

Externe leden: 

• Barbara Cagnie, voorzitter onderwijscommissie Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, UGent 
• Lennard Voogt, hoofddocent Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam 

Intern lid: 

• Cedric Vuye, tenure track docent Bouwkunde (TI), UAntwerpen 

Student-lid: 

• Laura Bessems, studente Ma1 Handelsingenieurswetenschappen (TEW), UAntwerpen 

Resultaat Peer Review 
Het peerreviewteam heeft beslist om het vertrouwen te bevestigen in de opleiding Bachelor en Master 
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. 

Totstandkoming 
Als uitgangspunt van de peer review schreef de opleiding een zelfreflectie met daarin haar visie, good practices, 
uitdagingen en toekomstperspectieven. Om de opleiding goed te kunnen situeren ontwikkelde het Departement 
Onderwijs in overleg met de opleiding een basisfiche. Deze bevat algemene informatie over de opleiding 
(kerncompetenties, programma, personeelsgegevens, organogram,…) en ken- en stuurgetallen inzake in-, door- 
en uitstroom van studenten. 
In overleg met het Departement Onderwijs stelde de opleiding een bezoekschema op voor de peer review waarin 
gesprekken voorzien waren met het kernteam van de opleiding, studenten, docenten en vertegenwoordigers van 
het werkveld. Het peerreviewteam kon zich vinden in het voorgestelde bezoekschema. De 

                                                                 
3 Blended learning is een Engelse term die aangeeft dat de lesgever online leren en contactonderwijs combineert 
in zijn/haar opleidingsonderdeel.  



 
 

 

kwaliteitszorgmedewerker van de faculteit was aanwezig op alle gesprekken en overlegmomenten tijdens de peer 
review. 
Het peerreviewteam heeft haar beslissing inzake het vertrouwen in de opleiding genomen op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie, zoals de gesprekken tijdens de bezoekdag en de voorbereidende 
documenten: het zelfreflectierapport, de basisfiche van de opleiding en het onderwijsportfolio van de opleiding 
(met o.a. beleidsplannen, verslagen van de onderwijscommissie en kwaliteitszorgevaluaties). Het peerreviewteam 
heeft ook enkele masterproeven kunnen inkijken. 
De peer review verloopt in lijn met de European Standards & Guidelines. 

Rapport en opvolging 
Conform het kwaliteitszorgmodel dat door de UAntwerpen wordt gehanteerd, werden alle bevindingen van het 
peerreviewteam na afloop van de bezoeken samengebracht in een rapport. Hierin benoemde het team een aantal 
sterke punten van de opleiding, en formuleerde ze daarnaast ook suggesties om de opleiding verder te versterken. 
Deze suggesties werden inmiddels door de opleiding verwerkt in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. 
Het geïntegreerd rapport met ontwikkelingsplan en de publieke informatie werd gevalideerd door de Raad 
Opleidingsbeoordeling op 22 november 2017 en werd voorgelegd aan de Onderwijsraad op 19 december 2017 
en het Bestuurscollege van de UAntwerpen op 23 januari 2018. 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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