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• Nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel 

• Inhoudelijke voeding vanuit onze onderwijsprogramma’s 

• Geaccrediteerd, state of the art cursusaanbod 

Het LifeLong Learning programma is onderverdeeld in cursussen, masterclasses en symposia. De cursus-
sen vergroten de expertise binnen een specifiek domein. Masterclasses zijn specialistische cursussen; 
ze worden verzorgd door topdocenten die bekenheid genieten in het werkveld. Op de symposia wordt 
kennis en kunde op een vakgericht terrein gedeeld met (veelal internationale) experts en vakgenoten. 
Ook bieden wij de mogelijkheid voor incompany trajecten. 

Aanbod

Doelstelling
De cursussen worden ingedeeld op basis van doel-
stelling. Dit kan zijn gericht op vernieuwen (‘op-
frissen’ van eerder verworven kennis), verdiepen 
(nieuwe gespecialiseerde kennis of vaardigheden 
verwerven) of verbreden (bijvoorbeeld inter- of 
multidisciplinaire samenwerking). 

LifeLong Learning

De cursussen zijn per specialisme georganiseerd volgens de inhoudelijke leerlijnen van onze masteropleidin-
gen en de inhoud sluit aan bij het niveau van de deelnemer. Zo wordt gegarandeerd dat inhoud en niveau 
van de leerstof voortdurend wordt gevoed door onze actuele onderwijsprogramma’s. Ons aanbod is geënt op 
de principes van Evidence-Based Practice in combinatie met praktische vaardigheden die zorgen voor de link 
met de dagelijkse praktijk. Alle cursussen zijn competentiegericht en hebben een duidelijke relatie met uw 
eigen beroepspraktijk. Door deze uitgangspunten bewaken wij de kwaliteit van ons aanbod.

Uitgangspunten

Aan fysiotherapeuten worden steeds hogere eisen ge-
steld ten aanzien van kennis van de medische basiswe-
tenschappen, interdisciplinaire samenwerking en com-
municatie evenals academische en wetenschappelijke 
vaardigheden. Deze leerlijn bestaat uit verschillende 
modules die deze onderwerpen behandelen.

Anderhalvelijns zorg
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Waarom LifeLong Learning? 
Door de nog steeds exponentieel toenemende hoe-
veelheid nieuwe wetenschappelijke kennis lopen we 
het risico dat onze, in de basisopleidingen  
verworven kennis, vaardigheden en competenties 
hun houdbaarheid gaan verliezen. Het is daarom 
onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van 
de meest recente ontwikkelingen. LifeLong Learning 
staat voor het systematisch onderhouden en verbe-
teren van de professionele kennis, vaardigheden en 
competenties gedurende het werkende leven. Ons 
programma ondersteunt fysiotherapeuten, masters 
in de fysiotherapie en artsen bij hun persoonlijke en 
vakinhoudelijke groei met een breed, hoogwaardig 
en state of the art aanbod binnen het  
musculoskeletale domein.

Kijk op onze site voor: 

• Werkvormen en stage 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster 

• Studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

Docenten 
Onze docenten hebben ruime didactische en klini-
sche ervaring en zijn naast het docentschap actief in 
de eigen praktijk. Alle onze docenten zijn  
academisch geschoold.

Faciliteiten 
Wij bieden een krachtige competentiegerichte 
leeromgeving met up-to-date ingerichte skills- en 
onderwijsruimten, een digitaal leerplatform en een 
digitale bibliotheek met full-text artikelen.
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