Beste

Gezien u deze website bezoekt, bent uw wellicht geïnteresseerd in de internationale opleiding
Postgraduate course in Companion Animal Behaviour and Welfare (PG CABW) die van start gaat in
september 2017. Daarnaast organiseren wij ook een Postgraduaatopleiding Toegepast Diergedrag
(PG TD) van Odisee die van start gaat in september 2018. Beide opleidingen leiden op tot
gedragstherapeut maar met een verschillend einddoel en leggen daardoor inhoudelijk verschillende
accenten.
Om u te helpen bij het kiezen van de opleiding die het beste bij uw doel past zijn hieronder de
belangrijkste verschillen in een overzicht gezet. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op
onze website http://dvo.odisee.be/biotechniek-o
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de inhoud van de opleidingen, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de programma coördinator Jolanda Pluijmakers (jolanda@davalon.nl) of
Adinda Sannen (adinda.sannen@odisee.be) voor alle overige vragen.

Duur
Start
Studiepunten
Toelatingseisen

PGTD
2 jaar
september 2018
60
Bachelor diploma

Onderwijstaal
Onderwijsvorm

Nederlands en Engels
Klassikaal

Modules

13 waarvan 12 theoretisch en 1
praktijkmodule (stage).

Diersoorten

Hond, kat, paard, konijnen en
knaagdieren

Opleidingsspecifieke
leerresultaten

- Toegepaste
begeleiding/counseling van
gezelschapsdieren en hun
omgeving, met als doel een
optimaal welzijn te realiseren,
probleemgedrag te
voorkomen, te identificeren en

PG CABW
2 jaar
september 2017
46
- Bachelor diploma
- Toelating zonder bachelor
diploma is mogelijk d.m.v.
evaluatie van portfolio en
motivation letter
Engels
- E-learning 5 modules
- Groepsgewijs 3 modules
8 waarvan 5 theoretisch en 3
praktijkmodules (workshops en
stage).
Na het eerste gezamenlijke
studiejaar maakt de student
voor het tweede studiejaar een
keuze tussen de studierichting
‘zelfstandig gedragstherapeut’
of ‘gedragstherapeut in de
dierenopvang’.
Hond en kat en 1 diersoort naar
keuze: paard OF konijnen en
knaagdieren
- Toegepaste
begeleiding/counseling van
gezelschapsdieren en hun
omgeving, met als doel een
optimaal welzijn te realiseren,
probleemgedrag te
voorkomen, te identificeren en

op te lossen.
- De nadruk ligt op een
wetenschappelijke en
theoretische benadering en
niet op het verwerven van
praktische
trainingsvaardigheden.
- Het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek is
onderdeel van het programma.
- Na het afronden van deze
opleiding kan de student
zelfstandig gedragsconsulten
uitvoeren, een diagnose stellen
en behandelingsplan
samenstellen.

Beroepsmogelijkheden

- Deze opleiding is gericht op
studenten die een carrière
ambiëren in een adviserende
rol. Afhankelijk van de
problematiek en
trainingsvaardigheden van de
gedragstherapeut dient de
praktische implementatie al
dan niet te worden uitgevoerd
in samenwerking met een
trainer of ‘animal behaviour
technician’.
- Verder bereidt deze opleiding
voor op een carrière in het
onderwijs, een beleidsmatige
functie of een
wetenschappelijke loopbaan.

Studiegeld voor de gehele
opleiding

€ 6.600,-

op te lossen.
- De nadruk ligt op
theoretische benadering vanuit
een wetenschappelijke insteek
en het verwerven van
praktische
trainingsvaardigheden.
- Het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek is
geen onderdeel van de
opleiding.
- Na het afronden van deze
opleiding kan de student
zelfstandig gedragsconsulten
uitvoeren, een diagnose stellen
en behandelingsplan
samenstellen en de cliënt
begeleiden bij de praktische
implementatie van het
programma inclusief de
praktische toepassing van
training en gedragsmodificatie
technieken.
- Deze opleiding is gericht op
studenten die naast hun
adviserende rol als
gedragstherapeut, ook
betrokken willen zijn bij de
praktische uitvoering van de
trainings- en
gedragmodificatietechnieken.
- Deze opleiding bereidt voor
op een carrière als zelfstandig
gedragstherapeut of als
gedragstherapeut in de
dierenopvang.

€ 5.520,-

Voor studenten die PG TD volgen en hun praktische vaardigheden in trainen en
gedragsmodificatietechnieken willen ontwikkelen, bestaat de optie om de praktijkmodules van de
opleiding PG CABW te volgen.

