Universiteitsbreed OO ‘Coaching en Diversiteit’ is probleemloos op te nemen met een
diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:
OPGELET:
Vind je je opleiding niet terug in onderstaande lijst? In sommige gevallen is het toch mogelijk dit opleidingsonderdeel op te nemen binnen het curriculum! Ga langs bij de trajectbegeleider
zodat jouw individuele situatie kan bekeken worden! De curriculumcommissie neemt de uiteindelijke beslissing. Je kan ook altijd beslissen op het opleidingsonderdeel op te nemen met
een creditcontract (= bovenop je curriculum).

Ingenieurswetenschappen & Architectuur


ba ingenieurswetenschappen: architectuur



ma ingenieurswetenschappen: architectuur



3ba burgerlijk ingenieur



ma ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken = master of science in industrial engineering and operations research



ma ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken = master of science in biomedical engineering



ma ingenieurswetenschappen: chemische technologie = master of science in chemical engineering



ma ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen = master of science in computer science engineering



ma ingenieurswetenschappen: fotonica



ma ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde = master of science in engineering physics
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ma industrieel ingenieur: chemie



ma industrieel ingenieur: informatica



ma of science in civil engineering



ma of science in electrical engineering / beide afstudeerrichtingen



ma of science in electromechanical engineering (alle 5 de afstudeerrichtingen)



ma of science in fire safety engineering



ma of science in sustainable materials engineering



ma industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen

Economie en Bedrijfskunde


3ba economische wetenschappen



3ba toegepaste economische wetenschappen



1ma of 2ma business engineering (in de afstudeerrichtingen data analytics & operations management)



2ba of 3ba bestuurskunde en publiek management



3ba handelswetenschappen

Letteren en Wijsbegeerte


ma archeologie



ma Afrikaanse talen en culturen
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ma geschiedenis



ma historische taal- en letterkunde



ma kunstwetenschappen



ma moraalwetenschappen



ma oosterse talen en culturen



ma Oost-Europese talen en culturen



ma wijsbegeerte



ma vergelijkende moderne letterkunde



ma taal- en letterkunde



schakelprogramma en ma gender & diversiteit



ma in het tolken



ma in het vertalen



ma in meertalige communicatie

Recht en Criminologie


ma criminologie



3ba rechten



1ma of 2ma rechten
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Politieke en Sociale Wetenschappen




2ba of 3ba communicatiewetenschappen
ma sociologie
ma gender & diversiteit

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


1ma of 2ma bedrijfspsychologie en personeelsbeleid



1ma of 2ma klinische psychologie



1ma of 2ma theoretische en experimentele psychologie



ma klinische orthopedagogiek en disability studies



ma pedagogiek en onderwijskunde

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


2ma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sporttraining en –coaching; sportbeleid en –management; fysieke activiteit,
fitheid en gezondheid)



2ma biomedische wetenschappen



ma logopedische en audiologische wetenschappen (afstudeerrichting logopedie en audiologie)



ma management en het beleid van de gezondheidszorg



1ma revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (afstudeerrichting inwendige aandoeningen, kinderen, musculoskeletale aandoeningen, ouderen)



ma verpleegkunde en vroedkunde
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2ma tandheelkunde

Bio-ingenieurswetenschappen


1ma biowetenschappen



1ma of 2ma bio-ingenieurswetenschappen



1ma industriële Wetenschappen (biochemie, chemie en milieukunde)

Farmaceutische Wetenschappen


2ma farmaceutische wetenschappen



2ma geneesmiddelenontwikkeling

Wetenschappen


ba biochemie en biotechnologie (traject biochemie en biotechnologie)



ma biochemie en biotechnologie



ma biochemistry and biotechnology (minor research / minor economics and business administration)



ma biologie



ma biology



ba chemie (bij minor onderzoek en ontwikkeling)



ma chemistry



ba fysica en sterrenkunde (traject fysica en sterrenkunde)
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ma fysica en sterrenkunde



ba geografie en geomatica (traject geografie en geomatica)



ma geografie



ma geomatica en landmeetkunde



ba geologie (traject geologie)



ma geology



ma informatica



ba wiskunde



ma wiskunde

Diergeneeskunde



3ba diergeneeskunde
3ma diergeneeskunde

OPGELET:
Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande lijst? In sommige gevallen is het toch mogelijk dit opleidingsonderdeel op te nemen binnen het curriculum! Ga langs bij de
trajectbegeleider zodat jouw individuele situatie kan bekeken worden! De curriculumcommissie neemt de uiteindelijke beslissing. Je kan ook altijd beslissen op het opleidingsonderdeel
op te nemen met een creditcontract (= bovenop je curriculum).
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