
 

 

   

 

FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN 
TERVUURSEVEST 101 BUS 1500 

3001 LEUVEN (HEVERLEE), BELGIË 

Bericht bestemd voor nieuwe studenten uit de Bachelor Revalidatiewetenschappen & 

Kinesitherapie (afgekort: “RevaKi”) 

- KU Leuven in Leuven  

- KULAB @ Brugge) 

- verkort programma (enkel voor houders van het bachelor- en/of masterdiploma lichamelijke 

opvoeding en bewegingswetenschappen) 

 

Om de eerste dag van het academiejaar goed te starten, word je verwacht op maandag 22 september 

2014 om 14u aan de trappen van het gebouw Gymnasium (Tervuursevest 101, 3001 Heverlee). Er 

wordt een rondleiding en een aantal informatiesessies voorzien. Het einde van de informatiesessies is 

voorzien rond 17 u. 

 

Verdere praktische informatie: 

Praktijklessen 

- Studenten uit de eerste bachelor RevaKi in Leuven:  

o Vlak voor de start van het academiejaar zal je geïnformeerd worden over de 

praktijkgroep waarin je werd ingedeeld d.m.v. een e-mail naar je KU Leuven mailadres 

en/of Toledo. Praktijklessen starten al in de eerste lesweek. Breng dus zeker 

sportkleding, sportschoenen en zwemgerief (inclusief badmuts) mee naar Leuven! 

- Studenten uit KULAB en het verkorte bachelorprogramma:  

o bij de start van het academiejaar zal je je zelf moeten inschrijven in een praktijkgroep 

die in je uurrooster past. Volg de instructies nauwgezet op. 

Theorielessen 

- Je koopt best geen cursussen of handboeken voor het academiejaar start. De docent zal in de 

eerste les verduidelijken welk materiaal je dient aan te schaffen. 

 

 

Specifieke info voor studenten die overstappen na 2
e
 fase KULAB Brugge naar de 3

e
 fase aan 

KU Leuven in Leuven: 

- Na je inschrijving aan de KU Leuven duid je in je ISP de opleiding Bachelor 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Leuven) aan. Maak vervolgens een ticket op de 

FaBeR Helpdesk
1
 en vermeld hierin dat je je hebt ingeschreven. Vervolgens krijg je nog 

enkele instructies, zodat je ISP opgevolgd kan worden. 

 

We wensen je alvast veel succes met je studie! 

                                                

1
 help.faber.kuleuven.be > NL > student > starten aan FaBeR > al studies aan het hoger onderwijs gedaan  

    > overstap vanuit KULAB 


