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I. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

A.   STUDIEGEBIED: ARCHEOLOGIE EN KUNSTWETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUATE CURATORIAL STUDIES
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Hogeschool Gent)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus

B.   STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE TAALKUNDE

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING COMPLEMENTAIRE INTERNATIONALE STUDIES TOEGEPASTE
TAALKUNDE (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Master in de Afrikaanse talen en culturen
1  •  Master in de historische taal- en letterkunde
1  •  Master in de meertalige communicatie
1  •  Master in de Oost-Europese talen en culturen
1  •  Master in de Oosterse talen en culturen
1  •  Master in de taal- en letterkunde
1  •  Master in de taalkunde
1  •  Master in de vergelijkende moderne letterkunde
1  •  Master in het tolken
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen
1  •  Master in het vertalen
1  •  Master in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Geïnteresseerde studenten nemen in de loop van de maand december contact op met de opleiding.
De kandidaten worden geselecteerd op basis van een motivatiebrief en de examenresultaten in
overleg met de vakgroepvoorzitter.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS,
ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks:
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1  •  Italiaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef
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-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS,
RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks:
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1  •  Russisch
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS,
SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1  •  Spaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, DUITS,
TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Duits,
1  •  Turks
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
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1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Duits
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
FRANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Frans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
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1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Italiaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Russisch
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
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1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Spaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, ENGELS,
TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels,
1  •  Turks
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS,
DUITS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1  •  Duits
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting

p.8



1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS,
ITALIAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1  •  Italiaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS,
RUSSISCH (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1  •  Russisch
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef
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-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS,
SPAANS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1  •  Spaans
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING CONFERENTIETOLKEN, AFSTUDEERRICHTING: NEDERLANDS, FRANS,
TURKS (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Frans,
1  •  Turks
2  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de
1  a  •  afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  a  •  Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde
1  a  •  talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting
1  a  •  van de postgraduaatsopleiding
3  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen
1  a  •  voor een toelatingsproef
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een
1  a  •  toelatingsproef

-  POSTGRADUATE CERTIFICATE COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE MEDIATION (CAMPUS
SCHOONMEERSEN)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
In het geschiktheidsonderzoek wordt gepeild naar competenties inzake vertaalkunde en inzake
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computervaardigheden. Ook wordt nagekeken of kandidaten over voldoende kennis van ten minste
één brontaal (Nederlands, Duits of Frans) beschikken. Aan elke kandidaat wordt bovendien gevraagd
om aan hun dossier een motivering toe te voegen die aangeeft welke meerwaarde het volgen van
deze postgraduaatsopleiding hen zal bieden voor hun verdere beroepsloopbaan of leven.
 
De opleiding is gericht op geïnteresseerden die een carrière beogen in de taal-, vertaal- en
communicatie-industrie en hiervoor hun technologische competenties wensen te ontwikkelen. Het
programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen.
 
Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde
kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC), kunnen eveneens voor toelating in
aanmerking komen.

-  POSTGRADUATE CERTIFICATE DUTCH AND TRANSLATION (CAMPUS SCHOONMEERSEN)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijsenkel toegankelijk met
1  •  positief advies van de vakgroep
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleidingenkel toegankelijk
1  •  met positief advies van de vakgroep
1  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleidingenkel toegankelijk
1  •  met positief advies van de vakgroep

C.   STUDIEGEBIED: WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING PRAKTISCH HUMANISME
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Vrije Universiteit Brussel)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
1  a  •  Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
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II. Faculteit Wetenschappen

A.   STUDIEGEBIED: NAUTISCHE WETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUATE HYDROGRAPHY B
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Hogere Zeevaartschool)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Opmerking: Ook kandidaten zonder bachelordiploma die op basis van een relevante lange
beroepservaring menen in aanmerking te komen, kunnen een aanvraag indienen.
 
De studenten schrijven zich voor deze opleiding in aan de Hogere Zeevaartschool.

B.   STUDIEGEBIED: WETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUATE STUDIES IN BLUE RESOURCES FOR THE BLUE ECONOMY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Atlantic Technological University)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus

-  POSTGRADUATE STUDIES IN WEATHER AND CLIMATE MODELING
1  Rechtstreeks:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering' leidend tot de titel van 'bio-
1  a  •  ingenieur'
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1  a  •  tot de titel van 'bio-ingenieur'
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
1  a  •  de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
1  a  •  'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
1  a  •  Master in de aardobservatie
1  a  •  Master in de chemie
1  a  •  Master in de fysica
1  a  •  Master in de fysica en de sterrenkunde
1  a  •  Master in de geografie
1  a  •  Master in de geografie en de geomatica
1  a  •  Master in de geologie
1  a  •  Master in de geomatica en de landmeetkunde
1  a  •  Master in de informatica
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
1  a  •  Master in de statistiek
1  a  •  Master in de sterrenkunde
1  a  •  Master in de wiskunde
1  a  •  Master in de wiskundige informatica
1  a  •  Master of Architectural Engineering
1  a  •  Master of Chemistry
1  a  •  Master of Statistical Data Analysis
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Burgerlijk ingenieur-architect
1  a  •  Een diploma van 'Bio-ingenieur'
1  a  •  Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
1  a  •  Licentiaat in de geografie
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1  a  •  Licentiaat in de geologie
1  a  •  Licentiaat in de informatica
1  a  •  Licentiaat in de natuurkunde
1  a  •  Licentiaat in de scheikunde
1  a  •  Licentiaat in de wiskunde

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Houders van een hierboven niet vermeld diploma van een masteropleiding aansluitend op een
bacheloropleiding, en houders van een ander diploma van een academische opleiding van de tweede
cyclus of van een ander diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli,
kunnen eveneens in aanmerking komen voor toelating tot deze opleiding na beoordeling van de
geschiktheid en de bekwaamheid van de kandidaat om de opleiding te volgen.
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III. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

A. GEEN STUDIEGEBIED

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING PARTNERRELATIE-, GEZINS- EN SYSTEEMPSYCHOTHERAPIE
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de geneeskunde
1  a  •  Master in de geneeskunde
1  a  •  Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek en
1  a  •  Disability Studies
1  a  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek
1  a  •  Licentiaat in de psychologie, optie klinische psychologie

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit:
Een eerste selectie op dossier (vereiste diploma, motivatie én werkzaam met een klinisch
therapeutisch mandaat). Nadien volgt voor een aantal kandidaten een uitnodiging voor een
persoonlijk gesprek waar een aantal elementen verder worden uitgediept. Dit toelatingsgesprek met
de organisatoren aan UGent is een tweede selectie.
De selectie is dus gebaseerd op factoren als diploma, klinisch therapeutisch mandaat, motivering en
de inhoud van het toelatingsgesprek, waarin de eerder genoemde factoren worden uitgediept. Deze
selectieprocedure verloopt van februari tot juli.
Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde vakken dienen voor de aanvang van de opleiding schriftelijk
aan de opleidingscoördinator te worden gericht. De coördinator vraagt advies bij de
opleidingsverantwoordelijken, met name Prof. dr. L. Verhofstadt en
Prof. dr. G. Lemmens. Vrijstellingen voor vakken van bepaalde opleidingsjaren kunnen jaarlijks voor
aanvang van het betreffende opleidingsjaar aangevraagd worden via dezelfde procedure.
Een klinisch therapeutisch mandaat is verplicht voor de deelnemers tijdens het volgen van de
opleiding. Dit is essentieel vermits de theorie en zeker de competenties uitgebouwd worden aan de
hand van casussen uit de (eigen) klinische praktijk. De opleiding zal bij elke jaarlijkse herinschrijving
navraag doen naar het klinisch therapeutisch mandaat en een overeenkomstig attest van
tewerkstelling opvragen. Zolang dit attest er niet is, zal het curriculum niet worden goedgekeurd. Er
wordt binnen de opleiding ook sterk ingezet op het communiceren van wijzigingen in het klinisch
therapeutisch mandaat en de onderlinge afstemming hieromtrent.
Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt (min. 15 - max.
20).

B.   STUDIEGEBIED: BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING MANUELE THERAPIE
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de gespecialiseerde revalidatiewetenschappen en de kinesitherapiemet als
1  a  •  afstudeerrichting: musculoskeletale kinesitherapie
1  a  •  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, afstudeerrichting:
1  a  •  revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapiemet als optie 'orthopedische
1  a  •  revalidatie' of 'musculoskeletale revalidatie'

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Opmerking: twee trajecten – beperking aantal deelnemers:
 
Voor deze opleiding zijn er twee studietrajecten mogelijk:
 
1.        Een voltijds studietraject dat loopt over één academiejaar: het aantal deelnemers is
jaarlijks beperkt tot 120 studenten;
 
2.        Een deeltijds en modulair georganiseerd studietraject gespreid over twee
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academiejaren. De lessen worden aangeboden in 5 modules van in totaal 5 lesweken van 6
dagen. Deze lesweken zijn verspreid over twee academiejaren, maar niet aaneensluitend. Het aantal
deelnemers is voor dit traject beperkt tot een jaarlijkse instroom van 30 studenten.
 
Afgestudeerden op basis van eerdere studies (EVK) of kandidaten met eerdere werkervaring (EVC)
kunnen eventueel in aanmerking komen voor toelating; zij nemen daartoe contact op met de
faculteit.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING PEDIATRISCHE REVALIDATIE BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Bachelor in de ergotherapie
1  a  •  Bachelor in de logopedie en audiologie
1  a  •  Master in de kinesitherapie
1  a  •  Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
1  a  •  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
1  a  •  Master of Science in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Gegradueerde in audiologie
1  a  •  Gegradueerde in de kinesitherapie
1  a  •  Gegradueerde in ergotherapie
1  a  •  Gegradueerde in kinesitherapie
1  a  •  Gegradueerde in logopedie
1  a  •  Licentiaat in de kinesitherapie
1  a  •  Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie
1  a  •  Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Toegang enkel op dossier. Het maximaal toegelaten aantal is 24 studenten. De selectie gebeurt op
basis van een inhoudelijke dossierbeoordeling (bv. diploma, behaalde graden, specialisaties,
werkervaring, motivatie …). De opleiding vindt enkel plaats zodra minimaal 20 studenten zijn
ingeschreven.

C.   STUDIEGEBIED: GENEESKUNDE

-  INTERDISCIPLINAIRE POSTGRADUAATSOPLEIDING NEUROREVALIDATIE

1  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Bachelor in de ergotherapie
1  a  •  Bachelor in de geneeskunde
1  a  •  Bachelor in de logopedie en audiologie
1  a  •  Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
1  a  •  Bachelor in de psychologie
1  a  •  Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
1  a  •  Bachelor in de toegepaste psychologie
1  a  •  Bachelor in de verpleegkunde
1  a  •  Master in de ergotherapeutische wetenschap
1  a  •  Master in de geneeskunde
1  a  •  Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
1  a  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
1  a  •  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
1  a  •  Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Gegradueerde assistent in de psychologie
1  a  •  Gegradueerde in audiologie
1  a  •  Gegradueerde in kinesitherapie
1  a  •  Gegradueerde in logopedie
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
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Elke opleidingscyclus loopt over twee academiejaren; alle opleidingsonderdelen worden alternerend
aangeboden. Instroom in de opleiding is enkel mogelijk in de oneven academiejaren, nl. in de
academiejaren 2023-2024, 2025-2026, enz.
Een opleidingscyclus gaat niet van start bij minder dan 10 inschrijvingen. 
De deadline voor inschrijving is 20 augustus voorafgaand aan het jaar van aanvang van de cursus.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING DESKUNDIGE IN DE MEDISCHE STRALINGSFYSICA
1  Rechtstreeks:
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
1  •  Master in de medische stralingsfysica
1  •  Master of Biomedical Engineering
2  Rechtstreeks: (de student kan zich reeds inschrijven voordat het diploma behaald is, op
1  voorwaarde van gelijktijdige inschrijving voor de masteropleiding en/of de eraan
1  voorafgaande bacheloropleiding)
1  •  Master in de biomedische wetenschappen, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de major
1  •  ‘medische stralingswetenschappen’ omvat
1  •  Master of Biomedical Sciences, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum de major 'medische
1  •  stralingswetenschappen' omvat

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING GENETIC COUNSELING
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Bachelor in de verpleegkunde
1  a  •  Bachelor in de vroedkunde
1  a  •  Master in de biomedische wetenschappen
1  a  •  Master in de psychologie
1  a  •  Master of Biomedical Sciences
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie geriatrische verpleegkunde
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie kinderverpleegkunde
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie psychiatrische verpleegkunde
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie sociale verpleegkunde
1  a  •  Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie ziekenhuisverpleegkunde
1  a  •  Licentiaat in de biomedische wetenschappen
1  a  •  Licentiaat in de psychologie
1  a  •  Vroedvrouw

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voor deze opleiding kunnen zich maximaal 10 studenten inschrijven. De selectie gebeurt op basis van
een inhoudelijke dossierbeoordeling (bv. behaalde graden, specialisaties, werkervaring, motivatie, …)
Elke opleidingscyclus loopt over twee academiejaren; alle opleidingsonderdelen worden alternerend
aangeboden. Instroom in de opleiding is enkel mogelijk in de even academiejaren, nl. in de
academiejaren 2024-2025, 2026-2027, enz.
Opmerking: Kandidaten die beschikken over een ander bachelor- of masterdiploma dan degene die
hierboven genoemd worden, kunnen toegelaten worden op basis van behaalde kwalificaties (EVK) of
voldoende beroepservaring (EVC).
Op vraag werden de diplomavoorwaarden voor het postgraduaat in het verleden uitgebreid naar
Biomedische Wetenschappen/Biomedical Sciences. Dat diploma geeft echter geen toegang tot een
gezondheidszorgberoep zoals vermeld in de Gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Voor tewerkstelling in de patiëntenzorg als genetic
counselor is dat (samen met het beschikken over het vereiste visum) vaak een belangrijke
voorwaarde. Hierdoor is het postgraduaat voor masters in de Biomedische
Wetenschappen/Biomedical Sciences mogelijk minder relevant voor tewerkstelling; uiteraard kunnen
zij om andere redenen het postgraduaat volgen. In de selectie wordt evenwel voorrang gegeven aan
kandidaten voor wie dit postgraduaat belangrijk is vanuit carrièreperspectief.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Hasselt)

1  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
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1  a  •  Master Revaki - geestelijke gezondheidszorg
1  a  •  Master Revaki - kinderen
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Licentiaat in de kinesitherapie en licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de
1  a  •  kinesitherapie
2  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Bachelor in de ergotherapie
1  •  Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting: logopedie
1  •  Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs
1  •  Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren
1  •  Master in de ergotherapeutische wetenschap
1  •  Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
1  •  Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting: logopedie
1  •  Master in de pedagogische wetenschappen
1  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische en gezondheidspsychologie
1  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
1  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie kinderen en jongeren
1  •  Master in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie volwassenen en ouderen
1  •  Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, alle andere afstudeerrichtingen
1  •  dan de afstudeerrichting 'revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke
1  •  gezondheidszorg' en afstudeerrichting 'revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen'

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
De opleiding start bij voorkeur bij 25 geselecteerde kandidaten; indien dit aantal niet bereikt wordt,
beslist de stuurgroep of de betrokken editie van de opleiding al dan niet zal doorgaan; studenten
krijgen pas een definitieve toelating tot inschrijving wanneer hierover zekerheid is. Er worden jaarlijks
maximaal 30 geselecteerde kandidaten tot de opleiding toegelaten.
De gediplomeerden die na onderzoek van de bekwaamheid worden toegelaten, komen enkel in
aanmerking indien ze (in de nabije toekomst) werkzaam zijn in het domein van de pediatrie. Het
bekwaamheidsonderzoek gebeurt door de interuniversitaire stuurgroep van de opleiding. Voor
gediplomeerden die rechtstreeks toegang hebben tot de opleiding, heeft de check door de
interuniversitaire stuurgroep enkel betrekking op het respecteren van het maximaal aantal
toegelaten studenten.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING RADIOPROTECTIE
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel -
KU Leuven)
1  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de arbeidsgeneeskunde en het getuigschrift van de Permanente vorming
1  a  •  Arbeidsgeneeskunde of van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde deel 2
1  a  •  Opmerking:
1  a  •  Studenten die nog niet over deze beide certificeringsdocumenten beschikken, maar houder
1  a  •  zijn van het diploma van Arts en die kunnen aantonen dat zij ingeschreven zijn voor de
1  a  •  interuniversitaire opleiding Permanente vorming in de arbeidsgeneeskunde, kunnen zich op
1  a  •  vertoon van dit diploma en op voorwaarde dat in OASIS een toelating is ingegeven door de
1  a  •  faculteit, tevens inschrijven voor de postgraduaatsopleiding. Deze studenten zijn als het ware
1  a  •  ingeschreven via een ‘geïndividualiseerd traject’; zij kunnen het getuigschrift voor de
1  a  •  postgraduaatsopleiding pas behalen als ze beschikken over beide bovengenoemde
1  a  •  certificeringsdocumenten.
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van arbeidsgeneeskunde en het getuigschrift
1  a  •  van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde of van de Permanente vorming
1  a  •  Arbeidsgeneeskunde deel 2
1  a  •  Opmerking:
1  a  •  Studenten die nog niet over deze beide certificeringsdocumenten beschikken, maar houder
1  a  •  zijn van het diploma van Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van
1  a  •  arbeidsgeneeskunde en die kunnen aantonen dat zij ingeschreven zijn voor de
1  a  •  interuniversitaire opleiding Permanente vorming in de arbeidsgeneeskunde, kunnen zich op
1  a  •  vertoon van dit diploma en op voorwaarde dat in OASIS een toelating is ingegeven door de
1  a  •  faculteit, tevens inschrijven voor de postgraduaatsopleiding. Deze studenten zijn als het ware
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1  a  •  ingeschreven in een ‘geïndividualiseerd traject’; zij kunnen het getuigschrift voor de
1  a  •  postgraduaatsopleiding pas behalen als ze beschikken over beide bovengenoemde
1  a  •  certificeringsdocumenten.
2  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Enkel voor inschrijving voor afzonderlijke opleidingsonderdelen via creditcontract:
Andere houders van een diploma van master kunnen, op voorwaarde van gunstige beoordeling na
onderzoek van hun geschiktheid en bekwaamheid, de toestemming krijgen om bepaalde
opleidingsonderdelen uit deze postgraduaatsopleiding te volgen via creditcontract, maar met
uitsluiting van de mogelijkheid tot het later eventueel behalen van het postgraduaatsgetuigschrift.
Om die reden zullen zij dan ook niet de toelating krijgen om alle opleidingsonderdelen van de
postgraduaatsopleiding af te leggen. Mochten zij toch alle creditbewijzen verzamelen, dan kunnen zij
het getuigschrift enkel behalen als ze ondertussen ook houder zijn van het diploma van Master of
Science in de arbeidsgeneeskunde en van het getuigschrift van de Permanente vorming
arbeidsgeneeskunde of van de Permanente vorming Arbeidsgeneeskunde deel 2.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING RAMPENMANAGEMENT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Koninklijke Militaire School / Ecole royale militaire -
Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel - KU Leuven)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kan je enkel worden toegelaten na een toelatingsproef en
een gunstig advies.
Voor inschrijvingen: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/pavo-
rampenmanagement/profiel/.

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING STOMATHERAPIE EN WONDZORG
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Arteveldehogeschool - Hogeschool West-
Vlaanderen - Hogeschool Gent)
1  Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
1  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs op voorwaarde dat het
1  •  diploma erkenning verleent tot het uitvoeren van wondzorg
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding op voorwaarde dat
1  •  het diploma erkenning verleent tot het uitvoeren van wondzorg
1  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding op voorwaarde
1  •  dat het diploma erkenning verleent tot het uitvoeren van wondzorg

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Deze opleiding kan enkel gevolgd worden gespreid over 3 academiejaren (3-delig modeltraject).
 
Opmerking: geïnteresseerden die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen zich, na
gunstige beoordeling via het bekwaamheidsonderzoek georganiseerd door de stuurgroep, inschrijven
voor één of meer opleidingsonderdelen.

-  POSTGRADUATE STUDIES IN ALGOLOGY
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Université catholique de
Louvain - Université libre de Bruxelles - Université de Liège - Vrije Universiteit Brussel - KU Leuven)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Master en médecine
1  •  Master in de geneeskunde

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Deze opleiding moet verplicht gespreid worden over twee academiejaren.
 
Voor deze opleiding geldt een minimum van 20 en een maximum van 40 studenten. De screening
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van de kandidaat-studenten gebeurt door KU Leuven (coördinerende instelling), die de toelatingen
verleent. Bij specialisten-in-opleiding wordt voorrang gegeven aan assistenten die op het moment
van kandidaatsstelling voor de postgraduaatsopleiding in het laatste of voorlaatste jaar van hun
specialisatie zitten. Pas wanneer het zeker is dat er voldoende studenten zijn om de opleiding in het
betrokken academiejaar in te richten, kunnen de studenten die een toelating hebben bekomen zich
gaan inschrijven aan één van de inrichtende universiteiten. Aan UGent worden de toelatingen als
goedgekeurde inschrijvingsaanvraag ingegeven in het OASIS-systeem; de betrokken studenten
bieden zich aan met hun diploma en/of inschrijvingsbewijs zoals vermeld in de
toelatingsvoorwaarden.
 
Het getuigschrift van de postgraduaatsopleiding kan reeds behaald worden voordat de student het
diploma van Master of Medicine in de specialistische geneeskunde of het Diplôme de spécialiste (sauf
médecine générale) behaalt.
 
Voor deze postgraduaatsopleiding gelden afwijkende taalvoorwaarden:
•  Niveau Engels = 0
•  Niveau Nederlands = 0
De student moet een goede kennis hebben van het Engels, dat de officiële voertaal is voor de
opleiding. Er wordt echter geen taalbewijs gevraagd: de student oordeelt zelf of hij aan deze vereiste
meen te voldoen.

D.   STUDIEGEBIED: TANDHEELKUNDE

-  POSTGRADUAATSOPLEIDING BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN ALGEMEEN TANDARTS
1  Rechtstreeks:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de tandheelkunde
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Tandarts

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Om het stagejaar te kunnen starten moeten kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:
•  Houder zijn van het wettelijk diploma van Master in de Tandheelkunde of een erkenning bezitten
•  van gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma met het Vlaams diploma van Master in de
•  Tandheelkunde uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
•  Ingeschreven zijn aan een Vlaamse Universiteit in de Postgraduaat Opleiding Algemeen Tandarts;
•  In het bezit zijn van een visum geleverd door de Provinciaal Geneeskundige Commissie. Dit visum
•  wordt u door FOD Volksgezondheid aangetekend opgestuurd en houdt in dat uw diploma dan
•  automatisch geviseerd is.
•  In het bezit zijn van een identificatiecode als stagiair Algemeen Tandarts bij het RIZIV (= RIZIV-
•  nummer als stagiair). Dit nummer wordt automatisch verkregen na goedkeuring van het stageplan
•  Algemeen Tandarts door de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts van de FOD
•  Volksgezondheid.
•  In het bezit zijn van een ondernemingsnummer. Dit kan u aanvragen bij KBO (Kruispuntbank voor
•  Ondernemingen). Alle info is beschikbaar op http://www.eunomia.be/nl/starter/vrij-beroep-tandarts.
•  aspx
•  In het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige
•  diagnose (aan te vragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; FANC). De procedure
•  hiervoor is voorgeschreven in de artikelen 50 en 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001
•  houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
•  leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralen. Alle tandheelkundigen die gebruik maken van
•  ioniserende straling voor tandheelkundige diagnose moeten vergund zijn, en dit vanaf ze als
•  Master in de Tandheelkunde zijn gediplomeerd. Deze verplichting geldt dus ongeacht de
•  specialisaties die men erna wilt volgen. Alle vergunningen worden kosteloos afgeleverd, en zijn dus
•  niet meer onderhevig aan een retributie. Meer info op www.fanc.fgov.be (Tandheelkunde -
•  Verbruikersvergunning) of rechtstreekse site http://www.fanc.fgov.be/nl/page/tandheelkunde/946.
•  aspx.
Inschrijven kan aan elke partneruniversiteit.
Voor deze postgraduaatsopleiding kunnen studenten zich enkel voltijds inschrijven, tenzij de
bevoegde erkenningscommissie uitzonderlijk en op grond van een met redenen omkleed advies een
gedeeltelijke afwijking van deze regel toestaat, waarbij echter de totale duur van de opleiding niet
mag ingekort worden.
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-  POSTGRADUATE STUDIES IN ORAL HEALTH SCIENCES
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de tandheelkunde
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Tandarts

-  POSTGRADUATE STUDIES IN ORAL IMPLANTOLOGY
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de tandheelkunde
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Tandarts
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IV. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

A.   STUDIEGEBIED: INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

-  POSTGRADUATE CERTIFICATE SMART OPERATIONS AND MAINTENANCE IN INDUSTRY (CAMPUS
KORTRIJK)
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - KU Leuven)
1  Rechtstreeks:
1  •  Joint Master's degree in Sustainable Automotive Engineering
1  •  Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
1  •  Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1  •  Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek
1  •  Master in de industriële wetenschappen: energie
1  •  Master in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel
1  •  onderzoek
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: energie
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: mobiliteit en supply chain
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
1  •  Master in Energy (EIT-KIC)
1  •  Master of Electrical Engineering
1  •  Master of Electromechanical Engineering
1  •  Master of Electronics and ICT Engineering Technology
1  •  Master of Engineering: Energy
1  •  Master of Industrial Engineering and Operations Research
1  •  Master of Mechanical Engineering
1  •  Master of Mobility and Supply Chain Engineering
2  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
De houders van een masterdiploma dat niet in bovenstaande rij staat, moeten een toelatingsdossier
indienen waarmee zij aantonen dat zij over voldoende technische en wetenschappelijke voorkennis
beschikken om de opleiding aan te vatten, en waarin ze hun kandidaatsstelling voor het programma
motiveren. De verwachte begincompetenties zullen per vak op voorhand duidelijk zijn, waardoor geen
valse verwachtingen ontstaan. De opleidingscommissie beoordeelt of een kandidaat al dan niet
geschikt is om aan het programma deel te nemen. 
Houders van een buitenlands masterdiploma zullen de daartoe bestemde toelatingsprocedure (een
bevoegdheid van de interuniversitaire opleidingscommissie) doorlopen. Daarbij wordt nagegaan in
hoeverre de betrokken diploma’s inzake begincompetenties overeenstemmen met deze vermeld in
de toelatingsvoorwaarden. 
De inschrijvingsperiode loopt van maart tot september voorafgaand aan het jaar van aanvang van de
cursus.

B.   STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

-  POSTGRADUATE IN INTERNET OF THINGS
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)

1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1  •  Master in de industriële wetenschappen: informatica
1  •  Master in de informatica
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1  •  Master in de toegepaste informatica
1  •  Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science
1  •  Master of Computer Science Engineering
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1  •  Master of Electrical Engineering
1  •  Master of Engineering: Computer Science

-  POSTGRADUATE STUDIES IN FIRE SAFETY ENGINEERING
1  Rechtstreeks:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
1  a  •  Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
1  a  •  Master of Chemical Engineering
1  a  •  Master of Civil Engineering
1  a  •  Master of Electrical Engineering
1  a  •  Master of Electromechanical Engineering
1  a  •  Master of Engineering Physics
1  a  •  Master of Sustainable Materials Engineering
1  a  •  Master of Textile Engineering
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Burgerlijk bouwkundig ingenieur
1  a  •  Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur
1  a  •  Burgerlijk ingenieur-architect
1  a  •  Burgerlijk materiaalkundig ingenieur
1  a  •  Burgerlijk natuurkundig ingenieur
1  a  •  Burgerlijk scheikundig ingenieur
1  a  •  Burgerlijk textielingenieur
1  a  •  Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur
2  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering' leidend tot de titel van 'bio-
1  a  •  ingenieur'
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1  a  •  tot de titel van 'bio-ingenieur'
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot
1  a  •  de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1  a  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
1  a  •  'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
1  a  •  Master in de architectuur
1  a  •  Master of Architectural Engineering
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Architect
1  a  •  Een diploma van 'Burgerlijk Ingenieur' (met uitzondering van 'Burgerlijk Ingenieur-Architect')
1  a  •  Een diploma van 'Industrieel Ingenieur'

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Deze opleiding kan enkel gevolgd worden via een tweedelig modeltraject.

C.   STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN / TOEGEPASTE BIOLOGISCHE
WETENSCHAPPEN / INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE / BIOTECHNIEK

-  POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Hasselt - KU Leuven)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering' leidend tot de titel van 'bio-
1  •  ingenieur'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1  •  tot de titel van 'bio-ingenieur'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de
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1  •  titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
1  •  'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
1  •  Master handelsingenieur
1  •  Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
1  •  Master in de biowetenschappen: landbouwkunde
1  •  Master in de biowetenschappen: tuinbouwkunde
1  •  Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
1  •  Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
1  •  Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
1  •  Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
1  •  beleidsinformatica
1  •  Master of Architectural Engineering
1  •  Master of Business and Information Systems Engineering
1  •  Master of Business Engineering

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten die voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:
•  de betrokkene is ingeschreven in één van bovenstaande masteropleidingen;
•  de betrokkene heeft een schakel- of voorbereidingsprogramma afgerond dat toelating geeft tot één
•  van bovenstaande masteropleidingen en is ingeschreven in één van bovenstaande
•  masteropleidingen;
kunnen tevens geselecteerd worden en toelating krijgen de opleiding aan te vatten, maar het
getuigschrift kan pas behaald worden na het slagen voor het betrokken masterdiploma. Deze
studenten moeten, indien ze geselecteerd zijn, bij inschrijving een goedgekeurde toelatingsaanvraag
hebben in OASIS en de nodige diploma’s en inschrijvingsbewijzen kunnen voorleggen om aan te
tonen dat ze voldoen aan deze voorwaarden (diploma’s en/of inschrijvingsbewijzen).

-  POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS – ADVANCED
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Hasselt - KU Leuven)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1  •  tot de titel van 'bio-ingenieur'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de
1  •  titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van
1  •  'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
1  •  Master handelsingenieur
1  •  Master in Business Engineering
1  •  Master in de biowetenschappen
1  •  Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
1  •  Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de
1  •  beleidsinformatica
1  •  Master of Business and Information Systems Engineering

-  POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS – FOUNDATIONS
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Universiteit Hasselt - KU Leuven)

1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master in de biowetenschappen'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Bioscience Engineering' leidend tot de titel van 'bio-
1  •  ingenieur'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend
1  •  tot de titel van 'bio-ingenieur'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
1  •  Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de
1  •  titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
1  •  Master handelsingenieur

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
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De kandidaat moet in het bezit zijn van een van bovenstaande diploma's of voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•  Ingeschreven zijn in één van bovenstaande masteropleidingen;
•  Maximaal 32 studiepunten verwijderd zijn van je diploma in één van de bovenstaande
•  masteropleidingen;
•  Minstens een bachelordiploma hebben behaald.
Het behalen van het masterdiploma is een vereiste om het getuigschrift van de
postgraduaatsopleiding te kunnen behalen.
Bij inschrijving moet de student de nodige bewijzen voorleggen om aan te tonen dat hij/zij voldoet
aan deze voorwaarden (diploma’s en/of inschrijvingsbewijzen).
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V. Faculteit Economie en Bedrijfskunde

A.   STUDIEGEBIED: ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN /
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

-  POSTGRADUAAT GECERTIFICEERD ACCOUNTANT
(Gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Hogeschool Gent - Arteveldehogeschool)
1  Rechtstreeks:
1  •  Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit, die de stage van
1  •  het ITAA willen aanvatten of lopen
1  •  Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: financiën en verzekeringen, die de stage
1  •  van het ITAA willen aanvatten of lopen
1  •  Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: KMO-management, die de stage van het
1  •  ITAA willen aanvatten of lopen
1  •  Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: rechtspraktijk, die de stage van het ITAA
1  •  willen aanvatten of lopen
1  •  Een diploma van een graduaatsopleiding uit het hoger beroepsonderwijs binnen het
1  •  studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, die de stage van het ITAA willen
1  •  aanvatten of reeds lopen
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de
1  •  volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1  •  •  Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1  •  •  Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
1  •  •  Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een masteropleiding binnen één van de
1  •  volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
1  •  •  Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
1  •  •  Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
1  •  •  Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
1  •  Gegradueerde in de accounting administration, die de stage van het ITAA willen aanvatten of
1  •  reeds lopen

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
De houders van een ander diploma dat op basis van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur toegang geeft tot het beroep kunnen een aanvraag
indienen tot het volgen van de opleiding.  Een beslissing of deze kandidaten al dan niet worden
toegelaten tot de opleiding op basis van hun ervaring gebeurt door de stuurgroep.
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VI. Faculteit Diergeneeskunde

A.   STUDIEGEBIED: DIERGENEESKUNDE
- POSTGRADUATE IN POULTRY HEALTH SCIENCES, MAIN SUBJECT: AZIË
- POSTGRADUATE IN POULTRY HEALTH SCIENCES, MAIN SUBJECT: EUROPA
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
1  a  •  Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus
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VII. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

A.   STUDIEGEBIED: TOEGEPASTE BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN / INDUSTRIËLE
WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

-  POSTGRADUATE CERTIFICATE FOOD PACKAGING (CAMPUS KORTRIJK)
1  Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
1  a  opleidingen nieuwe structuur:
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
1  a  •  Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
1  a  •  Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
1  b  opleidingen oude structuur:
1  a  •  Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
1  a  •  Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
1  a  •  Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus

Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Studenten die over onvoldoende voorkennis beschikken in specifieke relevante domeinen, kunnen
voorbereidend zelfstudiemateriaal krijgen om hun voorkennis bij te spijkeren.
De inschrijvingsperiode loopt tot ten laatste één week voor de start van het nieuwe academiejaar.
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