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Aly Waninge werd op 25 juni 1964 geboren in Zuidlaren. Na afronding van het VWO aan de Dr. 

Aletta Jacobsscholengemeenschap in Hoogezand in 1982, studeerde zij fysiotherapie aan de 

Academie voor Fysiotherapie, nu Hanzehogeschool Groningen. Na het afronden hiervan in 1986, 

ging zij als fysiotherapeut deeltijd werken bij De Brink in Vries. Deze deeltijd baan combineerde 

zij tot 1999 met het werken in een particuliere praktijk in Zuidlaren. In 1989 heeft ze de 

Neuro Developmental Treatment cursus voor Kinderen gevolgd, in 1992 heeft ze de opleiding 

Manuele Therapie aan de SOMT in Amersfoort afgerond en daarnaast heeft ze verschillende 

verdiepingscursussen op het gebied van fysiotherapie gedaan. 

Van 2007 tot 2011 had Aly een deeltijdaanstelling als onderzoeker bij De Brink en bij het Lectoraat 

Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen. Haar promotieonderzoek voerde 

ze uit onder begeleiding van prof. dr. C.P. van der Schans, lector Transparante Zorgverlening 

Hanzehogeschool Groningen en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMCG, prof. dr. B. 

Steenbergen, hoogleraar Perception and Action Problems en dr. R. van Wijck, orthopedagoog, 

universitair docent en senior-onderzoeker Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG.

Het is de bedoeling dat Aly na haar promotie actief zal blijven met toegepast wetenschappelijk 

onderzoek binnen Koninklijke Visio, waarbij de samenwerking met de lectoraten Transparante 

Zorgverlening en Rehabilitatie van de Hanzehogeschool wordt geïntensiveerd.
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