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Getuigschrift

De examencommissie belast met het afnemen van de examens tot het bekomen van het
getuigschrift postgraduaat toegepast diergedrag,

aangezien Van Hoey Kristel, geboren te Hamme op 18/TO/!973 voldoet aan de decretale
toelatingsvoorwaarden zoals vermeld in art.17 van het decreet van 04 april 2003 betrefÍende de
hersh'ucturering van het hoger ondcrwijs, regelmatig de cursussen heeft gevolgd en geslaagd is in
het examen over de inhoud en de competenties van het postgraduaat toegepast diergedrag
waarvan het proglarruna, bestaande uit 60 sfi-rdiepunten, werd goedgekeurd door de
departementsraad van het rJepartement Sint-Niklaas en de Acaclemische raad en Raatl van Bestuur
van KaHo Sint-Lieven,

verleent aan

Van Hoey Kristel

het getuigschriÍt van
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Postgraduaat Toegepast Dierge drag

Sint-Niklaa s, 02 f.ebruar í 201L

De bezitster De leden van de
Examencommissie
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1.. Wetehschappelijke methodiek

- methodes en krítieken

- praktiiksedeelte
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2. Alsemene Etholoeie (inclusief observatietechniek en praktiik)) 3
3. Diersoortspecifieke etholoeie 6
4. Leerprincipes en traininsstechnieken 7
5. Welziin, wetgevins, dier en maatschappii 6
6. Neuropsychologie, neurofysiologie, voeding en gedrag 3
DrErB (2DBIAAR) 30
7. Psvchopatholoeie 4
8. Gedragstherapie voor gezelschapsdieren 9
9. Toegepaste qedraqstherapie voor gezelschapsdieren deel 1

10. Toegepaste gedragstherapie voor gezelschapsdieren deel 2 (case
studies)

11. Stageopdracht 3
ToTAAL 60
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Supplement bij het getuigschrift van Postgraduaat Toegepast Diergedrag

Informatie over de identiteit van de houder van het qetuiqschrift

a. Naam: Van Hoey
b. Voornaam: Kristel
c. Geboorteplaats- en datum: Hamme, 18110/1973

lnformatie over de aard van het getuiqschrift

a. Informatie over de aard van het getuigschriÍt: postgraduaat toegepast diergedrag
b. Het studiegebied: biotechniek
c. Associatie waarloe de instelling voor hoger onderwijs behoort: Associatie K.U. Leuven
d. Instelling voor hoger onderwijs: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
e. Onderwijstaalvan de opleiding: Nederlands

lnformatie over het niveau van het diploma

a. Niveau: postgraduaat
b. De studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten: 60
c. Toelatingsvoorwaarden: diploma van bachelor- oÍ masterniveau

4 Informatie over de opleidinq en de behaalde resultaten

a. Het overzicht van de opleidingsonderdelen

Ooleidinosonderdelen aan de Katholieke Hoqeschool Sint-Lieven aÍoeleqd: 60 studieounten

Naam opleidingsonderdeel

o Wetenschappelijkemethodiek
o Algemene ethologie
o Diersoortspecifiekeethologie
o Leerprincipesentrainingstechnieken
o Welzijn, wetgeving, dier en maatschappij
o Neuropsychologie, neuroÍysiologie,

voeding en gedrag
o Psychopathologie
o Gedragstherapie voor gezelschapsdieren
o Toegepaste gedragstherapie voor gezelschapsdieren,

deel 1
o Toegepaste gedragstherapie voor gezelschapsdieren,

deel 2
o Stageopdracht gedragstherapie
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b. Onderwijsvorm: deeltijds onderwijs (60 studiepunten gespreid over 2 jaar'1

c. Programmakenmerken:

Het postgraduaat toegepast diergedrag wil mensen vormen die in staat zijn om deskundig
advies te geven met betrekking tot het trainen van dieren en het behandelen van
probleemgedrag. Tijdens deze opleiding bieden natíonale en internationale experten de
nieuwste kennis aan op het gebied van diergedrag.
Het niveau van het postgraduaat toegepast diergedrag is zoals het hogeschooldecreet
aangeeÍt in artikels 16 en 17 hoger dan een bachelorniveau, vermits dit de
toelatingsvoorwaarde is. In deze context is de kwaliteit ook gewaarborgd via het
kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool zelÍ.
Terzelfdertijd is in vergelijking met de buitenlandse (Europese) opleídingen het
postgraduaat toegepast diergedrag een programma van 60 studiepunten die aanleiding
kunnen geven tot vrijstellingsregelingen in een eventueel master programma "animal
behaviour and welÍare".
Het postgraduaat getuigschriÍt komt dus in aanmerking als EVK (Elders Verworven
Kwalificatie) om in andere opleidingen vrijstellingen te bekomen (bachelor- en
masteropleidingen).

d. Het examencijfersysteem

De studieomvang van de opleiding bedraagt ten minste 1 500 en ten hoogste 1 800 uur onderwijs- en
andere studieactiviteiten. De studieomvang van elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in
studiepunten. Elk studiepunt wordt begroot op 25 à 30 uren studietijd.
De student ontvangt voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij examen aÍlegt een beoordeling die
gequoteerd wordt op maximum 20.
Een student kan onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van examen krijgen. In dat geval krijgt hij op
grond van eerder met goed gevolg aÍgelegde examens onthefÍing van bepaalde opleidingsonderdelen
van een opleidingsprogramma. Die vr[stellingen, evenals de opleidingsonderdelen waarvoor hij wel
examens heeÍt aÍgelegd worden vermeld op het diplomasupplement.

Informatiêbronnen

a. De website van het Hogeronderwijsregíster
www.hogeronderwiisreoister. be

b. Het contactadres en de website van de instelling voor hoger onderwijs
Katholíeke Hogeschool Sint-Lieven
Gebroeders Desmêtstraat 1
9000 Gent
tel +32 I 265 86 10
Íax + 32 9 225 62 69
E-mail: info@ kahosl.be
website: www.kahosl.be

Athenticiteit van het diplomasupplement

Dipfomasupplement opgemaakt te Gent op 15 Íebruari 2011

Peter Lambers
Directeur Dienst Voortgezette Opleidingen


