
RAAMPLAN NIEUWE MASTEROPLEIDING DIERGENEESKUNDE

Er is stevig maatschappelijk debat over dierenwelzijn

De jonge dierenarts streeft naar een goede werk-privébalans 

Diereigenaren zijn mondige, kritische klanten

Ketenvorming verandert de praktijk

Technologische innovaties veranderen het vak 

• Meer extern onderwijs en praktijkervaring, 
 al vanaf het eerste jaar 
• Kennisuitwisseling tussen faculteit en beroepsveld 
• Co-creatie samen met andere partijen
• Aandacht voor wat er ook bij het vak komt kijken, 
 zoals HR, marketing, kwaliteitssystemen
• Nadruk op communicatie en samenwerking 

is algemeen bevoegd dierenarts; 

heeft zich verdiept en geprofileerd in één of meerdere deelgebieden of disciplines van het 

veterinaire werkveld, aansluitend bij de individuele interesses en talenten; 

werkt verbindend in een interdisciplinaire en interprofessionele omgeving of netwerk op 

nationaal en/of internationaal niveau; 

is academisch gevormd en handelt vanuit een wetenschappelijke basis; 

beschikt over de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden en heeft de juiste attitude 

om een start te maken in het brede en diverse beroepsveld; 

heeft een diepgaand begrip van de maatschappelijke context waarin zij/hij als bevoegd 

dierenarts een sleutelpositie gaat vervullen op het gebied van de diergezondheid, dierenwelzijn, 

voedselkwaliteit en One Health; 

heeft een intrinsieke motivatie voor ‘leven lang leren’; 

gaat open, flexibel en ondernemend om met veranderingen in de samenleving in het 

algemeen en het beroepsveld in het bijzonder; 

handelt vanuit de relevante ethische en morele kaders van beroepsveld en samenleving en 

streeft daarbij naar duurzame oplossingen 

DE UTRECHTSE DIERENARTS 

De dierenarts die in Utrecht de masteropleiding Diergeneeskunde heeft afgerond:

• Regelmatig updaten van onderwijs in lijn met wetenschappelijke 
 en maatschappelijke ontwikkelingen
• Gebruik van digitale en technologische innovaties
• Zelfstandigheid voor de student
• Ondersteuning van docenten
• Systematische kwaliteitsverbetering 
• Toetsing als hefboom voor leren

De nieuwe masteropleiding start in september 2022 en zet in op:

De dierenarts heeft een rol als onafhankelijk adviseur 

Dierenartsen zijn nodig langs de hele voedselketen

Preventieve gezondheidszorg wordt belangrijker

De dierenarts is partner voor duurzame veehouderij

Multidisciplinaire gezondheidsvraagstukken vragen veterinaire kennis 

DE MAATSCHAPPIJ EN HET 
BEROEPSVELD VERANDEREN

DE OPLEIDING VERANDERT MEE

OPBOUW CURRICULUM

? ...

NIVEAU 1 verplicht uniform deel
45 EC

Zes verplichte cursussen
Drie basisco-schappen 
Een extern co-schap

NIVEAU 2 & 3 ruimte voor verdieping
en differentiatie

90 EC

Keuze uit verschillende combinaties van 
cursussen 
Master’s Thesis
Meer (externe) praktijkervaring

VRIJE KEUZERUIMTE 45 EC

Student geeft eigen smaak aan de opleiding
Minimaal 50% van de cursussen wordt 
gevolgd binnen de eigen faculteit

De student doorloopt eerst alle cursussen van 
niveau 1 en start daarna met niveau 2, 3 en de 
vrije keuzeruimte


