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Getuigschrift
De examencommissie belast met het afnemen van de examens tot het bekomen van het
getuigschrift postgraduaattoegepastdiergedrag,
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 cursussenheeft 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
departementsraadvan het rJepartementSint-Niklaas en de Acaclemischeraad en Raatl van Bestuur
van KaHo Sint-Lieven,
verleent aan

Van Hoey Kristel
het getuigschriÍt van

PostgraduaatToegepastDiergedrag
Sint-Niklaa s, 02 f.ebruarí 201L
De bezitster

De voorzitter
Peter Lambers

De leden van de
Examencommissie
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1.. Wetehschappelijke methodiek
- methodesen krítieken
- praktiiksedeelte
2. Alsemene Etholoeie (inclusief observatietechnieken praktiik))
3. Diersoortspecifiekeetholoeie
4. Leerprincipes en traininsstechnieken
5. Welziin, wetgevins, dier en maatschappii
6. Neuropsychologie,neurofysiologie,voeding en gedrag
DrErB (2DBIAAR)

7. Psvchopatholoeie
8. Gedragstherapie voor gezelschapsdieren
9. Toegepaste qedraqstherapie voor gezelschapsdieren deel 1

10. Toegepastegedragstherapie voor gezelschapsdierendeel 2 (case
studies)
11.Stageopdracht
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Supplementbij het getuigschriftvan PostgraduaatToegepastDiergedrag

Informatieover de identiteitvan de houdervan het qetuiqschrift
a. Naam:Van Hoey
b. Voornaam:
Kristel
c. Geboorteplaatsen datum:Hamme,18110/1973
lnformatieover de aard van het getuiqschrift
a.
b.
c.
d.
e.

Informatieoverde aardvan het getuigschriÍt:
postgraduaat
toegepastdiergedrag
Hetstudiegebied:
biotechniek
Associatiewaarloede instellingvoor hogeronderwijsbehoort:AssociatieK.U.Leuven
Instelling
voorhogeronderwijs:
Katholieke
Hogeschool
Sint-Lieven
Onderwijstaalvan
de opleiding:
Nederlands

lnformatieover het niveauvan het diploma
a. Niveau:postgraduaat
b. De studieomvang
van de opleidinguitgedrukt
in studiepunten:
60
c. Toelatingsvoorwaarden:
diplomavan bachelor-oÍ masterniveau
4

Informatieover de opleidinq en de behaalderesultaten
a. Hetoverzicht
vande opleidingsonderdelen

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

Wetenschappelijkemethodiek
Algemeneethologie
Diersoortspecifiekeethologie
Leerprincipesentrainingstechnieken
Welzijn,wetgeving,dieren maatschappij
Neuropsychologie,
neuroÍysiologie,
voedingen gedrag
Psychopathologie
Gedragstherapie
voorgezelschapsdieren
gedragstherapie
Toegepaste
voorgezelschapsdieren,
deel1
Toegepastegedragstherapie
voorgezelschapsdieren,
deel2
gedragstherapie
Stageopdracht
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b. Onderwijsvorm:
gespreidover2 jaar'1
deeltijdsonderwijs(60 studiepunten
c. Programmakenmerken:
Het postgraduaat
toegepastdiergedragwil mensenvormendie in staatzijn om deskundig
advieste gevenmet betrekkingtot het trainenvan dierenen het behandelenvan
probleemgedrag.
Tijdensdezeopleidingbiedennatíonaleen internationale
expertende
nieuwstekennisaan op hetgebiedvandiergedrag.
Het niveauvan het postgraduaat
toegepastdiergedragis zoalshet hogeschooldecreet
aangeeÍtin artikels16 en 17 hogerdaneen bachelorniveau,
vermitsdit de
toelatingsvoorwaarde
is. In dezecontextis de kwaliteitook gewaarborgd
via het
kwaliteitszorgsysteem
van de hogeschool
zelÍ.
Terzelfdertijd
is in vergelijking
(Europese)
met de buitenlandse
opleídingen
het
postgraduaat
toegepast
diergedrag
een programma
van 60 studiepunten
die aanleiding
kunnengeventot vrijstellingsregelingen
in eeneventueel
masterprogramma
"animal
behaviourand welÍare".
getuigschriÍt
Het postgraduaat
komtdus in aanmerkingals EVK (EldersVerworven
Kwalificatie)
om in andereopleidingen
vrijstellingen
te bekomen(bachelor-en
masteropleidingen).
d. Het examencijfersysteem
De studieomvang
vande opleiding
bedraagtten minste1 500 en ten hoogste1 800 uuronderwijsen
anderestudieactiviteiten.
De studieomvang
van elk opleidingsonderdeel
wordtuitgedrukt
in
studiepunten.
Elkstudiepunt
wordtbegrootop 25 à 30 urenstudietijd.
De studentontvangtvoorelk opleidingsonderdeel
waarvoorhij examenaÍlegteen beoordeling
die
gequoteerd
wordtop maximum20.
Eenstudentkan onderbepaaldevoorwaarden
vrijstelling
van examenkrijgen.In dat gevalkrijgthij op
grondvan eerdermet goedgevolgaÍgelegdeexamensonthefÍingvan bepaaldeopleidingsonderdelen
van een opleidingsprogramma.
Dievr[stellingen,evenalsde opleidingsonderdelen
waarvoorhij wel
examensheeÍtaÍgelegdwordenvermeldop het diplomasupplement.
Informatiêbronnen
a. De websitevanhet Hogeronderwijsregíster
www.hogeronderwiisreoister.
be
b. Hetcontactadres
en de websitevan de instelling
voorhogeronderwijs
Katholíeke
Hogeschool
Sint-Lieven
GebroedersDesmêtstraat
1
9000Gent
tel +32 I 265 86 10
Íax + 32 9 225 62 69
E-mail:info@kahosl.be
website:www.kahosl.be
Athenticiteitvan het diplomasupplement
Dipfomasupplement
opgemaakt
te Gentop 15 Íebruari2011

PeterLambers
DirecteurDienstVoortgezette
Opleidingen

