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Startcongres  
CENTAUR FEDERATION  

29 november 2019  
Kwaliteitsvol werken aan welzijn van mensen  

met assistentie van paard(achtig)en.   
De triade toegelicht en uitgediept.  

  

 

4 internationale topsprekers uit het werkveld brengen  
wetenschappelijke en vernieuwende informatie die 
 inspireren en de dagelijkse praktijk ondersteunen. 

 

 

 

Artevelde Hogeschool – Campus Kantienberg – Gent 

i.s.m. Fonds Lode Verbeeck 
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PROGRAMMA 

9u.   Onthaal met koffie en thee  

9u.30 Verwelkoming  
Het verhaal van Centaur Federation  

10u.05 Presentatie Dr. M.J. Enders (NL) 
Aansluitend vragen uit het publiek.  

11u.05 Koffiepauze  

11u.20 Richtlijnen ‘professional en participant’ uit het 
Centaur Charter wordt toegelicht 

11u.35 Presentatie Nina Eckholm (VS) 
Aansluitend vragen uit het publiek 

12u.35 Middagpauze  

13u.35 Richtlijnen paard uit het Centaur Charter wordt toegelicht  

13u.50 Presentatie Margrit Coates (UK)  
Aansluitend vragen uit het publiek  

14u.50 Pauze  

15u.05 Presentatie Machteld van Dierendonck (NL)  
Aansluitend vragen uit het publiek 

16u.05 Pauze 

16u.30 Fonds Lode Verbeeck i.s.m. Koning Boudewijnstichting 
Voorstelling Laureaten 2018 
Bekendmaking Laureaten 2019 

17u.30 Uitreiking diploma’s postgraduaat EAT – Artevelde Hogeschool 

17u.45 Afsluiting van de dag  

18u. Receptie en netwerkmoment tot 19u.30 

PRAKTISCH 

Locatie : Campus KANTIENBERG – Artevelde Hogeschool 
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Adres : Voetweg 66 
9000 Gent 
tel. 09/ 234 70 00 

Te voet of met de fiets 
• Vanaf het Sint-Pietersstation wandel je een kleine twintig minuten naar campus 

Kantienberg. 
• Neem de Koningin Astridlaan en stap verder door het Citadelpark en de Kunstlaan. 

Op het einde van de straat vind je de Voetweg. 
• Een fietstocht naar de campus duurt ongeveer tien minuten en er is een overdekte 

fietsstalling voorzien. 
Met het openbaar vervoer 

• Vanaf het Sint-Pietersstation: neem bus 34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72 of 77 tot de 
halte ‘Heuvelpoort’. 

• Vanaf het Dampoortstation: neem bus 34, 35, 70, 71, 72, 77 of 78 tot de halte 
‘Heuvelpoort’. 

• Vanaf de halte 'Heuvelpoort' kan je verder wandelen via de Overpoortstraat, Stalhof 
en de Benedictijnenstraat richting onze campus in de Voetweg. 

Met de auto 
Wie met de wagen naar campus Kantienberg komt, parkeert best onder het Sint-
Pietersplein. Vanaf 1 januari 2020 bant Gent de meest vervuilende auto’s uit de binnenstad. 
Campus Kantienberg ligt in de nieuwe lage-emissiezone (LEZ). Benzinewagens vanaf 
euronorm 2 zijn nog toegelaten in die zone, diesels moeten aan de euronorm 5 voldoen. 
Meer info op www.lez2020.gent. 

INSCHRIJVEN en PRIJS 

Gebeurt via de website www.centaur-federation.be 

• Je kan inschrijven, puur voor deelname aan het evenement, voor de prijs van € 135,-  
• Je kan inschrijven en je tegelijk aanmelden als aspirant lid, voor de prijs van € 200,-. 

Daarmee betaal je naast de deelname-prijs ook het lidgeld van een aspirant lid (€ 65,- 
per jaar). Wanneer je vervolgens toetreedt als effectief lid (€ 90,- per jaar), dan hoef je 
het eerste jaar het saldo van € 25,- niet te betalen. 

• Je kan gratis inschrijven voor de Prijsuitreiking Fonds Lode Verbeeck vanaf 16u.  

https://mobiliteit.stad.gent/p10-sint-pietersplein
https://mobiliteit.stad.gent/p10-sint-pietersplein
http://www.lez2020.gent/
http://www.centaur-federation.be/

