
 
 

Inschrijvingen 
 

1. Algemene toelichting 

• De opleiding wordt  ingericht van zodra er zich 10 cursisten hebben ingeschreven. 

• Om een evenwichtige deelname van disciplines te voorzien, werken we met een 
aanmeldsysteem (zie voor meer informatie hieronder). 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. 
 

• 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.  
 

• 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.  
 

1. 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) 

• Inschrijvingsgeld 
- Jaar 1 = € 1925  
- Jaar 2 = € 2429 
 
Het vast bedrag en de studiepunten worden jaarlijks aangepast volgens de klassieke 
indexatie. 

• KMO-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

 
2. Hoe inschrijven? 

 
2.1. Vanaf 1 april 2021 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. 
2.2. Na goedkeuring van jouw voorinschrijvin kan je je tussen 9 en 20 augustus 2021 

definitief inschrijven bij de centrale inschrijvingsdienst van de Universiteit Gent:  

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven 


