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Vooraf
Tien jaar na de start van de masteropleiding Diergeneeskunde in 2010 zijn er meerdere redenen om
over te gaan tot een herziening van het curriculum. Het nieuwe curriculum van de Masteropleiding
Diergeneeskunde zal van start gaan bij aanvang van het academisch jaar 2022-2023.
Maatschappelijke veranderingen, toenemende kennis, verregaande technische ontwikkelingen en
didactische innovaties gedurende het afgelopen decennium vragen om een herziening van het
onderwijs, waarbij beter op de behoeftes van de student, organisatie, beroepsgroep en maatschappij
wordt aangesloten. Speerpunten in het nieuwe curriculum zijn: flexibiliteit van het curriculum,
vereenvoudiging van de onderwijsorganisatie, structurelere aandacht voor individuele competentieontwikkeling, meer mogelijkheden voor (inter)nationale uitwisseling van onderwijs, en het
optimaliseren van de aansluiting tussen opleiding en de klinische praktijk. Tevens is er de
nadrukkelijke ambitie om de diversiteit te vergroten door instroom in het programma vanuit andere
vooropleidingen mogelijk te maken en komt er voor studenten meer vrijheid om zich individueel te
profileren.
Dit raamplan is tot stand gekomen door intensief overleg met studenten, alumni, docenten,
onderwijsmanagement en het werkveld. De commissie heeft zich daarnaast laten inspireren door de
waardevolle inspanningen die over de afgelopen jaren zijn gedaan (bijvoorbeeld de resultaten van
cursus- en curriculumevaluaties, externe visitaties, het rapport commissie Boonstra).
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Hoofdstuk 1 Een vernieuwde masteropleiding diergeneeskunde

Visie en ambitie
De gezondheid, als onderdeel van het welzijn, van het dier staat centraal in de opleiding. Wij willen
een dierenarts opleiden die zijn competenties en veterinaire kennis integraal kan aanwenden en breed
inzetbaar is. Deze dierenarts weet welzijn en diergezondheid te plaatsen binnen het grotere geheel en
weet zijn kennis in te zetten om zowel de gezondheid van het dier als ook die van de mens en zijn
leefomgeving te verbeteren. De alumnus van de master diergeneeskunde blijft zich een leven lang
professioneel ontwikkelen.

Masteropleiding binnen de Universiteit Utrecht en het Utrechts onderwijsmodel
De missie van de Universiteit Utrecht is om bij te dragen aan een betere wereld. “We verbinden
denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten worden toegepast.” De masteropleiding
diergeneeskunde draagt er bij uitstek aan bij om deze missie te vervullen. Het Utrechtse
Onderwijsmodel stelt de student centraal: het onderwijs bereidt hen voor op de onzekerheid en
complexiteit van de maatschappij van heden en in de toekomst, waarin zij leidende posities zullen
innemen. Daarvoor zijn naast vakkennis ook interdisciplinaire en interculturele competenties van
cruciaal belang. Binnen het Utrechts onderwijsmodel is er een grote flexibiliteit voor de studenten bij
hun keuze voor een studiepad; er is ruimschoots kleinschalig en activerend onderwijs en de
professionaliteit van de docenten wordt gestimuleerd door interne opleidingen en ondersteuning van
onderwijsinnovaties. Er is een duidelijk onderscheid tussen de brede bachelor en de op beroep en
wetenschap gerichte masters.

Ambitie van de masteropleiding
De
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

dierenarts die aan de Universiteit Utrecht de masteropleiding Diergeneeskunde heeft afgerond:
is academische gevormd en handelt vanuit een wetenschappelijke basis;
beschikt over de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden
heeft de juiste attitude om een start te maken in het brede en diverse beroepsveld;
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, nationaal
en internationaal;
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 en One
Health;
heeft een intrinsieke motivatie voor een ‘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;
is algemeen bevoegd dierenarts.

De pas afgestudeerde dierenarts is klaar en bevoegd om een start te maken op de arbeidsmarkt.
Gedurende zijn carrière zal de dierenarts zich verder bekwamen en derhalve de professionele
identiteit verder ontwikkelen.

* Duurzaamheid: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (bron: Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, Verenigde Naties).
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Eindtermen: wat mag je van de pas afgestudeerde dierenarts verwachten?
Om de student tijdens de opleiding optimaal voor te bereiden op de hierboven beschreven ambities
zijn eindtermen geformuleerd die als leidraad fungeren voor de ontwikkeling en uitvoering van het
onderwijs. De masteropleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht leidt op tot algemeen
bevoegd dierenarts. Met het behalen van het dierenartsdiploma voldoet de dierenarts aan de eisen
zoals gesteld in de Wet Dieren1, de EU Directive 2005/362 en volgt het de EU-richtlijn betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties.3 In 2006 zijn de eindtermen voor het Curriculum
Diergeneeskunde voor het eerst beschreven.4 In september 2018 zijn de eindtermen herzien passend
bij (inter)nationale ontwikkelingen in de samenleving en het beroepsveld en de daarmee
samenhangende strategische keuzes van de faculteit Diergeneeskunde.5
Het competentieraamwerk van de American Association of Veterinary Medical Colleges (AAVMC)6 en
het binnen de Universiteit Utrecht ontwikkelde raamwerk van de Veterinair Professional (VetPro)7
zijn als uitgangspunt voor de herziene eindtermen gebruikt. De eindtermen van de Masteropleiding
Diergeneeskunde voldoen derhalve aan de richtlijnen zoals gesteld door de European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE), het European Coördination Committee for
Veterinary Training (ECCVT), de American Veterinary Medical Association (AVMA) en het Royal
College of Veterinary Surgeons (RCVS).
De eindtermen zijn beschreven op twee niveaus: Als competentiedomeinen en als geïntegreerde
Entrustable Professional Activities (EPA’s). Bij het ontwikkelen van het onderwijs worden de eindtermen
naar concrete leerdoelen vertaald op programma- en cursusniveau.
Per domein zijn diverse competenties beschreven waarin de student een voldoende niveau moet
behalen. ‘Losse competenties’ geven echter nog geen zicht op de vraag: “Is de afstuderende klaar
voor de praktijk?”. Immers, de praktijk vergt integratie van de verschillende competenties bij de
uitvoering van het vak. Daarom is een aantal kernactiviteiten beschreven, de Entrustable Professional
Activities (EPAs) die voor elke algemeen bevoegde dierenarts relevant zijn. Gedurende de opleiding
ontwikkelt de student zich ten aanzien van deze EPA’s om bij afstuderen voldoende bekwaam te zijn
om toe te treden tot de eerstelijns veterinaire zorg. Voorbeelden van de EPAs zijn: ‘Maak een
diagnostisch plan en interpreteer de resultaten’, ‘Formuleer aanbevelingen voor preventieve
diergezondheidszorg’, of ‘Voer een eenvoudige eerstelijns operatie uit inclusief pre- en
postoperatieve zorg’ (zie appendix 1 voor aanvullende informatie).
Onderliggend aan deze EPA’s is de beginnend dierenarts bij afstuderen competent in de volgende
competentiedomeinen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinisch redeneren en besluitvorming
Veterinaire expertise: individuele dieren
Veterinaire expertise: dieren in populaties
Veterinaire volksgezondheid
Communiceren
Samenwerken
Academisch denken en handelen
Persoonlijke ontwikkeling en professionele identiteit
Ondernemerschap en praktijkmanagement

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2020-01-01
Minimum standards set down in the study programme for veterinary surgeons in European Union, Directive 2005/36
3
EU-richtlijn 2013/55/EU, in het bijzonder artikel 38 lid 3
4
Eindtermen Curriculum Diergeneeskunde, januari 2006
5
Facultair Strategisch Plan 2017-2021
6
Molgaard, L.K., Hodgson, J.L., Bok, H.G.J., Chaney, K.P., Ilkiw, J.E., Matthew, S.M., May, S.A., Read, E.K., Rush, B.R., Salisbury,
S.K. (2018) Competency-Based Veterinary Education: Part 1 - CBVE Framework. Washington, DC: Association of American
Veterinary Medical Colleges
7
Bok H.G.J., Jaarsma A.D.C., Teunissen P.W., Van der Vleuten C.P.M., Van Beukelen P. Development and validation of a
competency framework for veterinarians. Journal of Veterinary Medical Education 38(3), 262-269, 2011
1
2
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De eindtermen zoals hier beschreven zijn kaderstellend. Dat betekent dat de alumnus van de
masteropleiding diergeneeskunde het diploma van algemeen bevoegd dierenarts heeft verkregen.
Uiteraard volgt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht de ontwikkelingen in de
wereld en neemt actief deel aan discussies over de veterinaire opleiding, vervolgopleidingen en
specialisaties. Via Life long learning / Onderwijs voor professionals wil de Universiteit Utrecht, en
daarbinnen de faculteit Diergeneeskunde, bijdragen aan de “inspiratie, motivatie en duurzame
inzetbaarheid van professionals ten behoeve van een innovatieve en kennisintensieve economie”. De
faculteit Diergeneeskunde staat intensief in contact met internationale veterinaire opleidingen en
diverse andere betrokken partijen over vervolgopleidingen en specialisaties.
Binnen het curriculum 2010 is er voor studenten reeds de ruimte om te zoeken naar individuele
profilering, bijvoorbeeld door extra vakken te volgen binnen of buiten de Universiteit Utrecht, door
extra onderzoeksstages te doen of door te kiezen voor bijvoorbeeld een track ‘bestuur en beleid’. De
nieuwe masteropleiding zal dit soort keuzes beter faciliteren door studenten meer keuzevakken en
meer ruimte te bieden om deze keuzevakken te volgen, zowel binnen als buiten de opleiding
diergeneeskunde.
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Hoofdstuk 2 Veranderingen in de maatschappij en consequenties voor de opleiding
De wereld staat niet stil. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben invloed op de diergeneeskunde
en de dierenarts, en andersom. De opleiding tot dierenarts beweegt mee.

Ontwikkelingen in maatschappij en beroepsveld
Een veranderend maatschappelijk veld en een veranderde omgang van de mens met dieren hebben
ingrijpende verschuivingen in het veterinaire veld met zich mee gebracht. Een meerderheid van de
afgestudeerde dierenartsen van nu is vrouw, kiest richting gezelschapsdieren en is vooral
technisch/inhoudelijk gespitst op hoog kwalitatieve individuele zorg voor het dier. De jonge dierenarts
hecht persoonlijk waarde aan een duidelijke scheiding tussen werk en privétijd, en vindt begeleiding
en feedback belangrijke aspecten van de studie en zeker ook van de eerste jaren van de
beroepsuitoefening. De jonge dierenarts stelt veelal hoge eisen aan zichzelf. Deze dierenarts komt
terecht in een maatschappij waar de diereigenaar hoogwaardige veterinaire zorg verwacht voor een
dier dat als gezinslid wordt beschouwd en waar de diereigenaar als kritische consument veeleisender
is geworden ten opzichte van de geleverde zorg.
De dierenarts die afstudeert in de richting landbouwhuisdieren heeft nadrukkelijk te maken met het
maatschappelijk debat dat gevoerd wordt rondom de veehouderij. Dierenwelzijn krijgt in de
maatschappij veel explicieter aandacht en alhoewel de meeste aandacht nog altijd uitgaat naar de
dieren in de veehouderij staan bijvoorbeeld ook allerlei vormen van sport met dieren ter discussie, of
het fokkerijbeleid van honden of paarden, en is de discussie breder dan dierenwelzijn alleen. Het gaat
net zo goed over de kat als roofdier dat vele prooien doodt en daarmee negatief effect op de
biodiversiteit heeft, als over de ecologische footprint van de voeding voor honden. Van de dierenarts
wordt in toenemende mate stellingname en een standpunt verwacht. De dierenarts is immers een
onafhankelijke partij in veel debat, die met zijn kennis in de rol van adviseur een stevige positie in
kan nemen voor de diergeneeskunde en voor het dier. Tegelijkertijd ligt daar mogelijk een probleem
op de loer; de diereigenaar, consument van veterinaire zorg voor zijn dier, eist ieder moment waar
voor zijn geld. Niet altijd strookt het idee daarover met de beste veterinaire zorg die de dierenarts
voor ogen heeft.
Plotselinge grote verschuivingen hebben plaats gevonden in het veterinaire veld door de komst van
de ketens. Waar eerder de veterinaire praktijken veranderden van kleine praktijken naar steeds
grotere groepspraktijken, met diersoortdifferentiatie binnen de praktijk, zijn sinds enkele jaren de
ketens in ons land bezig aan een opmars. Het zijn nieuwe invloedrijke spelers in de veterinaire wereld
die tientallen tot honderden praktijken aan zich binden. Deze grote partijen kunnen gezamenlijk
management en personeelsbeleid voeren, maar ook gezamenlijk medicijnen en diagnostiek inkopen,
een marketingstrategie uitzetten en kwaliteitscriteria bepalen. Via praktijkmanagementsystemen
beschikken de ketens over een enorme hoeveelheid data die ze voor velerlei doeleinden kunnen
analyseren en benutten. Ook technische innovaties zullen in toenemende mate de veterinaire markt
binnen treden. Gezondheidsapps voor dieren, virtuele operaties, digitale spreekuren,
sensortechnologie, 3D-prints van botten, alhoewel niet alles gemeengoed is bestaat het allemaal al,
ook op de Nederlandse markt.
Onverminderd van belang en niet veranderd is de taak van de dierenarts in de voedselkwaliteit
(voedselveiligheid, volksgezondheid, dierwelzijn en diergezondheid). In dienst van de toezichthouder
NVWA of bij het ministerie van LNV of van VWS, maar ook en wellicht als allereerste op het bedrijf,
bij de primaire producent. De dierenarts vervult hierin een publiek belang op wereldniveau.
Dierenartsen spelen op wettelijke gronden een grote rol in de borging van de eisen op gebied van
voedselkwaliteit. De handel in dierlijke producten is levendig. Een ontwikkeling die daarom zorgen
baart, al vele jaren, is het tanend animo van studenten voor de richting landbouwhuisdieren. De
dierenarts is onmisbaar in de voedselketen.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de opleiding tot dierenarts, hoe kan de opleiding ervoor
zorgen dat de jonge dierenarts goed voorbereid aan de loopbaan begint? De jonge dierenarts heeft in
principe de kennis, attitude en vaardigheden aangeleerd om wetenschappelijk en kritisch te denken
en een gesprekspartner te kunnen zijn voor zowel diereigenaren als andere betrokkenen. Daarnaast
moet de student een zekere mate van veerkracht en weerbaarheid aangeleerd krijgen. Studenten
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worden tijdens de gehele opleiding begeleid ten aanzien van de persoonlijke en professionele
ontwikkeling en krijgen een attitude van levenslang leren aangeleerd.
Om weldoordacht en goed voorbereid aan de veterinaire loopbaan te beginnen en om plezier te blijven
houden in het werk zal gedurende de opleiding ook een realistisch beeld van het werkveld moeten
ontstaan. De voorbereidingen daarvoor worden al getroffen in de bachelorfase.

Diergezondheidsvraagstukken
Dierenartsen worden opgeleid om kennis te hebben van gezondheid en ziekte van het dier. In de
huidige maatschappij echter is een aantal grotere diergezondheidsvraagstukken te definiëren die de
dagelijkse praktijk overstijgen maar waar de dierenarts een rol in kan en zou moeten spelen.

Welzijn en ziektepreventie
Een opleiding die het dier centraal stelt zal zijn studenten maximaal voorbereiden om een goede rol
te kunnen vervullen om hun positie als dierenarts in te zetten in het belang van (het welzijn inclusief
de gezondheid van) het dier. Om verschijnselen van niet-welbevinden, afwijkingen van gezond
gedrag, pijn, afzondering, van het individuele dier of de koppel te kunnen herkennen moet de student
getraind worden in goed observeren. Dit is nodig in de klinische omgeving, waarbij de dierenarts in
consult geroepen wordt. Van oudsher is de dierenarts hierin goed opgeleid, observatie is immers een
belangrijk deel van het klinisch onderzoek. Tussen gezondheid en ziekte (of productiedaling) zit
echter een gebied waarbij het welzijn van het dier aangetast kan zijn zonder dat er al direct van ziekte
(waar klanten de dierenarts voor consulteren) sprake is. In dit gebied zou de dierenarts een grotere,
preventieve, rol kunnen nemen in het belang van het dier. Het gaat dan om onderwerpen als
bijvoorbeeld fokkerijbeleid, voeding en huisvesting, waarbij de dierenarts zijn rol neemt in de
spreekkamer of op het bedrijf, maar ook in het maatschappelijk debat.

Duurzame veehouderij
Welk model voor de veehouderij je ook beschrijft; van zeer intensieve veehouderij met hoge
opbrengsten tot peri-urbane of stadslandbouw, biologisch, kringloop of natuurinclusief, in alle
gevallen worden er dieren gehouden en zijn dierenartsen nodig. Het is zaak dat de dierenarts elke
bedrijfsvorm, elk met zijn voors en tegens, op zijn waarde weet te schatten en daarbij steeds de vraag
voor ogen te houden of het dier in het systeem goed kan functioneren en een toestand kan bereiken die
het als positief kan ervaren. Naast voor de hand liggende veterinaire basiskennis (van zowel
gezondheid en ziekte als dierenwelzijn en gedrag) zal de dierenarts van de toekomst kennis moeten
hebben van de verschillende systemen en invalshoeken om kwalitatief hoogstaande veterinaire zorg
te kunnen verlenen. Daarbij moet de dierenarts op abstracter niveau ook mee kunnen denken en
discussiëren over een gezonde leefomgeving voor mens en dier, over eiwittransitie, biodiversiteit,
klimaat en de positie van de veehouderij, en daarmee ook de dierenarts. De cursussen die hiervoor
benodigd zijn zullen ontwikkeld worden in samenwerking met andere partijen, waarvan Wageningen
University & Research om te beginnen een voor de hand liggende partner is, maar ook andere
universiteiten en hogescholen en sectorpartijen.

Diergeneesmiddelen resistentie, emerging infections, gezonde ecosystemen
De onderzoeksthema’s in het kader van One Health betreffen een aantal grote gezondheidsthema’s:
antimicrobiële resistentie, emerging infections, de gezondheid van wildlife en ecosystemen. Deze
thema’s zijn veterinair zeer relevant en komen impliciet dagelijks aan de orde. In multidisciplinair
onderwijs en om context te bieden aan de concrete praktijksituaties (onderwijsfilosofie) zouden deze
thema’s explicieter benoemd kunnen worden in het onderwijs. Bespreking van de rol en positie van
de dierenarts binnen deze thema’s past bij uitstek in het masteronderwijs. De verbinding tussen
onderzoek en onderwijs en de vertaling van onderzoeksresultaten naar onderwijs en naar de
veterinaire praktijk zal meer aandacht krijgen.
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Consequenties van de ontwikkelingen voor de nieuwe masteropleiding
De veranderingen in de maatschappij en het beroepsveld, en de hierboven beschreven
diergezondheidsvraagstukken, brengen een aantal aandachtspunten voor de masteropleiding met
zich mee om aan de ambities van de opleiding te kunnen voldoen. In de nieuwe masteropleiding is
nodig:
•
Meer tijd voor extern veterinair onderwijs, reeds in het eerste jaar van de masteropleiding;
•
Intensiever contact en uitwisseling tussen faculteit Diergeneeskunde en beroepsveld ten
behoeve van uitwisseling van kennis en praktijk, op een manier dat de student (de toekomend
dierenarts) daarvan profiteert en daarmee uiteindelijk ook het beroepsveld zelf;
•
Samenwerking met andere partijen om het onderwijs te ontwikkelen;
•
Meer aandacht voor randvoorwaardelijke zaken voor de uitoefening van het beroep;
•
Meer aandacht voor interdisciplinaire communicatie en samenwerking in de breedste zin van
het woord;
•
Regelmatige aanpassing of vernieuwing van cursussen om de ontwikkelingen in wetenschap
en maatschappij in een vroeg stadium in onderwijs te vertalen;
•
Ruimte voor onderwijsinnovaties, inclusief digitalisering, ook met het oog op de omgang met
technische innovaties in de diergeneeskunde;
•
Meer zelfstandigheid, in een eerder stadium, voor de student;
•
Opleiding/ondersteuning van docenten in: digitalisering van het onderwijs, inbedding van
communicatie in het onderwijs, het geven van interdisciplinair onderwijs, coaching en het
geven van feedback, het vertalen van resultaten van onderzoek in onderwijs, het bieden van
context aan de overgedragen kennis in het onderwijs.
Een algemene trend waarin de faculteit ook op het gebied van onderwijs een voortrekkersrol wil
spelen is de vermindering van het gebruik van proefdieren. Dit betekent enerzijds dat studenten
moeten leren over de diverse aspecten van het gebruik van proefdieren in het onderzoek, maar
anderzijds ook dat gezocht wordt naar vermindering van het gebruik van proefdieren voor het
onderwijs.
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Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma

Inleiding
We kunnen op dit moment niet tot op de letter voorspellen welke kennis en vaardigheden de student
die nu aan de dierenartsopleiding begint in de toekomst nodig zal hebben. Studenten moeten daarom
vooral leren om met behulp van gedegen basiskennis en vaardigheden en een lerende houding
systematisch
problemen
te
analyseren
en
aan
te
pakken.
Hierbij
zijn
informatieverwerkingsvaardigheden, probleemoplossend vermogen en een gemakkelijke omgang
met verandering en (digitale) ontwikkelingen essentieel.

Wetenschappelijke opleiding tot dierenarts
Professionals in de zorg voor dieren worden opgeleid op MBO-, HBO en WO-niveau. De dierenarts
heeft een universitaire masteropleiding afgerond. De verschillende opleidingsniveaus zijn beschreven
in het Nederlandse kwalificatieraamwerk (Netherlands Qualification Framework, NLQF), dat acht
niveaus kent: bacheloropleidingen zijn ingedeeld in niveau 6 en masteropleidingen in niveau 7.
Typerend voor dit niveau is dat de professional “kan samenwerken in een onbekende, wisselende leefen/of werkomgeving met een hoge mate van onzekerheid, ook internationaal met gelijken, collega’s,
specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante derden”. Het onderscheid tussen HBO- en
WO-opgeleide masters is terug te leiden op de professionele (HBO) of academische (WO) oriëntatie.
In de opleiding van de dierenarts is academische en wetenschappelijke vorming een duidelijk
herkenbaar element. De dierenarts volgt tijdens de opleiding een programma waarin contact met de
wetenschapsbeoefening en met wetenschappelijk onderzoekers gewaarborgd is. In de patiëntenzorg
is de dierenarts in staat de best beschikbare wetenschappelijke kennis en klinische expertise te
integreren met de eigen waarden en met de waarden en verwachtingen van de patiënteigenaar. De
opleiding bereidt voor op het beroepsveld en op eventuele diergeneeskundige vervolgopleidingen of
promotietrajecten. Daarnaast is de afgestudeerde dierenarts eveneens in staat om anderen
(bijvoorbeeld dierenartsassistenten) te begeleiden en te superviseren.

Toelatingseisen
Alumni van de Bacheloropleiding Diergeneeskunde kunnen zonder extra eisen aan de Masteropleiding
Diergeneeskunde beginnen. Aan de eindtermen van de bacheloropleiding (zie bijlage) is een gedegen
voorbereiding op de masteropleiding af te lezen. Gedurende de Bachelor Diergeneeskunde is er op
meerdere momenten in de studie tijd voor uitgebreide oriëntatie op het vervolgtraject.
Sinds het academisch jaar 2019-2020 is het mogelijk om als zij-instromer toegelaten te worden tot
de masteropleiding Diergeneeskunde. Studenten die aan een EAEVE of AVMA geaccrediteerde
opleiding 180 studiepunten (ECTS) hebben behaald kunnen worden toegelaten tot de Prep Course
Master’s Farm Animal Health and Veterinary Public Health.8 Na het succesvol afronden van deze intensieve
cursus kunnen studenten toegang krijgen tot de Masteropleiding Diergeneeskunde. Doordat de
Masteropleiding Diergeneeskunde in het Nederlands wordt aangeboden moeten deze studenten
voldoen aan de taaleisen die UU- breed gelden. Tevens zal het voor studenten die de Bacheloropleiding
Animal Sciences aan de Wageningen University & Research succesvol doorlopen mogelijk zijn om
toegelaten te worden tot de Masteropleiding Diergeneeskunde wanneer zij de minor ‘Basics in
Veterinary Medicine’ van de faculteit Diergeneeskunde succesvol afronden.9

Uitgangspunten Masteropleiding Diergeneeskunde
De Masteropleiding Diergeneeskunde 2022 beoogt een goede aansluiting bij de huidige en
toekomstige ontwikkelingen in het beroepsveld en de samenleving te creëren, voor zowel studenten
als de onderwijsorganisatie. De individuele ontwikkeling van de student staat daarbij centraal.
Onderstaande uitgangspunten vormen de leidraad bij de ontwikkeling van de nieuwe
masteropleiding:
https://www.uu.nl/masters/gezondheidszorg-landbouwhuisdieren-en-veterinairevolksgezondheid/premasterprogramma
9
https://www.uu.nl/nieuws/master-landbouwhuisdieren-open-voor-studenten-animal-sciences
8
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1)

De opleiding duurt drie jaar (180 ECTS) en leidt op tot algemeen bevoegd dierenarts.

2) Een student kan maximaal 8 cursussen (=60 EC) per jaar volgen.
3) Voor toelating tot de Masteropleiding Diergeneeskunde vindt matching plaats.
4) Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit cursussen op drie niveaus10.
5) Studenten stellen een individueel pakket samen passend bij de eigen ambities en talenten en
leidend tot algemeen bevoegd dierenarts.
6) Voor de omvang van een cursus wordt een basiseenheid van 7,5 EC gehanteerd. Dit is in
overstemming met de programmering van de Universiteit Utrecht.
7) Cursussen worden aangeboden in overeenstemming met de gehanteerde periodes binnen de
Universiteit Utrecht (5 weken voltijds of 10 weken halftijds). Om continuïteit van de
gezondheidszorg in de klinieken te kunnen waarborgen is er voor relevante klinische cursussen
een vijfde periode gedurende de zomerperiode.
8) In de Masteropleiding is er de mogelijkheid voor studenten cursussen aan andere universiteiten.
9) Niet-kliniek gerelateerde cursussen (het cursorisch onderwijs) worden aangeboden tijdens de vier
reguliere onderwijsperioden binnen het academisch jaar.
10) Er wordt naar gestreefd minimaal gebruik te maken van proefdieren in het onderwijs.
11) Op basis van maatschappelijke en/of wetenschappelijke ontwikkelingen worden cursussen
regelmatig aangepast of indien gewenst worden er nieuwe cursussen ontwikkeld.
12) Binnen de masteropleiding spant de faculteit zich in om de internationalisering te bevorderen
(bijvoorbeeld door Engelstalig onderwijs/cursussen te ontwikkelen, internationale zij-instroom
te stimuleren, studenten/docenten/onderzoekers uit te wisselen, door onderwijs uit te wisselen
met internationale partneropleidingen in een international classroom).

Opbouw en structuur
De Masteropleiding Diergeneeskunde bestaat uit drie onderdelen: een uniform deel, een
gedifferentieerd deel en de profileringsruimte. Zie appendix 4 voor voorbeelden van een programma
zoals een student die zal doorlopen.

Verplicht uniform deel
De Masteropleiding Diergeneeskunde begint voor alle studenten met zes verplichte uniforme
cursussen. Vak 1 en 2; de brug tussen bacheloropleiding en masteropleiding, drie basisco-schappen,
en een extern co-schap. De student verkrijgt met deze cursussen essentiële vaardigheden en kennis
om de overige onderdelen van het programma succesvol te kunnen doorlopen. Dit is niveau 1.

Gedifferentieerde deel: voorwaarde voor de algemene bevoegdheid
Na het verplichte uniforme deel volgt een gedifferentieerd deel. Het gedifferentieerde deel bestaat uit
een zelf samen te stellen combinatie van cursussen op niveau 2 en 3. Om te zorgen voor een voldoende
klinische basis is er sprake van verplichte combinaties van cursussen. De gedifferentieerde cursussen
zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van de algemene bevoegdheid bij succesvolle afronding van de
Masteropleiding Diergeneeskunde.

De profileringsruimte: eigen smaak aan de academische opleiding
Naast het uniforme en gedifferentieerde onderwijs kan de student in totaal 30 weken (45 EC) aan vrije
keuzeruimte kiezen. Dat kan zowel binnen de eigen faculteit als daarbuiten. De cursussen in de
profileringsruimte zijn op niveau 2 en 3, waarvan minimaal drie cursussen (22,5 EC) binnen de
faculteit ingevuld dienen te worden.
Niveau 2 en 3 zijn een verdieping of juist verbreding van de basiskennis en vaardigheden van niveau 1. De
niveaus zijn een aanduiding van de voortgang in ontwikkeling richting het behalen van de eindtermen.
10
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Niveau 1 Uniform deel
Totaal 45 EC = 30 weken
(6 verplichte cursussen van
7,5 EC)

Inleidende cursussen en verplicht voor alle studenten.
Alle cursussen van het uniforme deel zijn op niveau 1 en worden eerst doorlopen
voordat gestart kan worden met de gedifferentieerde cursussen en de
profileringsruimte.

Niveau 2
Totaal 60 EC
(6 cursussen van 7,5 EC +
15 EC oz-stage)

Verdiepende
cursussen
gericht
op
differentiatie en individuele profilering.

Niveau 3
Totaal 30 EC
(4 cursussen van 7,5 EC)

Gevorderde
cursussen
gericht
individuele profilering en verdieping.

Vrije keuzeruimte
Totaal 45 EC
(waarvan minimaal 22,5 EC
op niveau 2 en/of 3 binnen
de faculteit)

Verdiepende en gevorderde cursussen (niveau 2 en 3) gericht op individuele
profilering en verdieping.

op

Voorkeurspaden
en
verplichte
combinaties van niveau 2 en 3
cursussen
zullen
worden
samengesteld.
Voor sommige cursussen zullen er
ingangseisen zijn.

Onderwijsfilosofie Masteropleiding Diergeneeskunde
Binnen de Masteropleiding Diergeneeskunde houden we ons aan onze onderwijsfilosofie11. Hierin zijn
de belangrijkste uitgangspunten beschreven die leidend zijn bij het ontwikkelen en organiseren van
het onderwijs.
De onderwijsfilosofie van de master diergeneeskunde is samengevat in acht principes:
1. De didactische vormgeving van het programma stimuleert actieve verwerking van de
leerstof.
2. De student krijgt en draagt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele en
academische ontwikkeling.
3. De voor de beroepsuitoefening (in de volle breedte) relevante context wordt betrokken bij
het onderwijs.
4. Er is voorzien in een goed en gedragen systeem van begeleiding, individuele feedback,
beoordelingen en toetsing.
5. Persoonlijk contact tussen docenten en studenten, en tussen studenten onderling, is een
belangrijk kenmerk van het onderwijs.
6. Binnen het programma wordt, systematisch en expliciet, aandacht besteed aan
wetenschappelijke vorming en professioneel gedrag.
7. Het onderwijsprogramma is inhoudelijk samenhangend en didactisch consistent.
8. De informatievoorziening over het onderwijsprogramma is helder en duidelijk.

Ad 1 Stimulerend en innovatief onderwijs
De masteropleiding is de fase waarin de kennis die opgedaan is in de bachelorfase toegepast gaat
worden in de praktijk. Werkplaatsleren staat centraal in deze fase, waarbij de werkplaats een breed
begrip is, dit kan de kliniek zijn, het onderzoekslab of het diagnostische lab, het digitale
discussieplatform of een nagespeelde praktijksituatie.
Op vele verschillende manieren kunnen studenten kennis vergaren, technische vaardigheden oefenen
en de competenties trainen op het gebied van academische en professionele ontwikkeling.
Communicatie, in de breedste zin van het woord, is hierin een belangrijke component.
Onderwijsinnovaties bieden bovendien goede mogelijkheden om het gebruik van proefdieren te
minimaliseren, ook in het masteronderwijs. Voorbeelden zijn:

11

https://students.uu.nl/dgk/gezondheidszorg-landbouwhuisdieren-en-veterinaire-volksgezondheid/onderwijs
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•

•

•

•

•

•
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•

Digitaal onderwijs als onderdeel van een ‘blended learning’ benadering. Online onderwijs kan
bestaan uit digitale werkgroepen of colleges van de eigen docenten maar ook van
wetenschappers en docenten van andere universiteiten in Nederland of daarbuiten, in real
time of beschikbaar gesteld als modules die op ieder tijdstip gebruikt kunnen worden.
Skillslabs uitgebreid met verdere technologische ontwikkelingen zullen aanvullingen brengen
op het reeds bestaande virtual reality onderwijs met bijvoorbeeld haptic horse en haptic cow,
met interactieve VR-training voor het anatomie onderwijs en wellicht op termijn het chirurgie
onderwijs.
Trainingen in communicatie, met acteurs, maar ook digitaal met feedback systemen of met
eigen video-opname en evaluatie zijn innovatieve leervormen die in het nieuwe curriculum
verder benut kunnen worden.
Training en deelname aan een Animal Welfare Assessment Contest en/of het organiseren van
een dergelijke internationale contest met zusterfaculteiten bevordert kennis van dierwelzijn
en biedt training in discussievaardigheden maar ook organisatie.
Digitale platformen zoals Pettails brengen studenten in contact met diereigenaren waardoor
studenten getraind worden in de eerste communicatie met een klant, en zicht krijgen op
eerstelijnsproblematiek en diergedrag en de vragen die klanten daarover stellen. Studenten
hebben genoeg vrije ruimte in het curriculum om hierin ondernemerschap verder te
ontwikkelen, bijvoorbeeld door het opzetten van junior consultancy.
Community engagement learning biedt maatschappelijke context aan kwesties waar
studenten leren hun veterinaire kennis impactvol in te zetten.
In samenwerking met (studenten van) de faculteit Rechtsgeleerdheid valt te denken aan het
opzetten van een ‘studenten veterinair tuchtcollege’
Het extern onderwijs kan op diverse manieren uitgebreid worden waarvan zowel student als
onderwijspraktijk profiteren. Denk aan regelmatig contact, digitaal, van ‘externe dierenarts’
met co-assistenten op de campus, aan het digitaal bijwonen op de locatie van de DAP van
onderzoek naar ingestuurd sectiemateriaal op de FD, multidisciplinair overleg (digitaal) van
dierenartsen in de DAP met specialisten van de faculteit, enzovoort.

Meer onderwijsvormen zijn denkbaar, voor zowel de profileringsruimte als ook de niveau 1, 2 en 3
cursussen in het uniforme en gedifferentieerde deel. Studenten zouden delen hiervan zelf, en voor
elkaar, kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld als opdracht in de profileringsruimte.

Thema dagdelen
Ter ondersteuning van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student
wordt er elke donderdagmiddag inspirerend thema-onderwijs ingeroosterd. De studenten zijn op die
momenten derhalve grotendeels vrijgesteld van ander (kliniek)onderwijs. Volgens een vaststaand
rooster kunnen verschillende thema’s roulerend behandeld worden, denk bijvoorbeeld aan:
•
Dagdeel week 1: Longitudinale competentieontwikkeling (intervisie/symposia)
•
Dagdeel week 2: Demonstraties en/of casuïstiek met bijvoorbeeld anatomie, pathologie,
infectieziekten en immunologie, voeding en andere diersoort-overschrijdende onderwerpen
•
Dagdeel week 3: Onderzoeksstage presentaties
•
Dagdeel week 4: Journal Club en evenementen (zoals Ready vet go, etc.)
•
Dagdeel week 5: Alumni komen praten over hun werk in de diverse sectoren waar ze werken
(bijvoorbeeld bij de NVWA, de eigen praktijk, de farmaceutische industrie, het bedrijfsleven, het
ministerie, etc.)

Ad 2 Ruimte voor individuele profilering & de student verantwoordelijk
De faculteit Diergeneeskunde hecht er waarde aan dat studenten zich individueel kunnen
ontwikkelen, passend bij hun eigen ambities en talenten. Daarom biedt de nieuwe masteropleiding
een flexibel onderwijsprogramma dat studenten een grote mate van autonomie biedt in de manier
waarop zij hun opleiding invullen.
Bij de ontwikkeling van cursussen wordt er specifiek aandacht geschonken aan het stimuleren van
een actieve (werk)houding van de studenten in de kliniek door studenten vanaf het begin van de
coschappen verantwoordelijkheid te geven. Zo krijgen studenten in toenemende mate taken en
verantwoordelijkheden toebedeeld met betrekking tot de patiëntenzorg. Naarmate de student zich
verder heeft ontwikkeld en heeft laten zien competent te zijn, zal hij ook steeds meer zelfstandig
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verrichtingen
en
behandelingen
uitvoeren.
Uiteraard
eindverantwoordelijkheid van een docent/dierenarts.

altijd

onder

supervisie

en

Ad 3 Context
Het bieden van context in de verschillende leersituaties is cruciaal. In de Master leert de student niet
alleen om het geleerde in praktijk te brengen, maar ook hoe de praktijksituatie zich verhoudt tot de
omgeving. Dit kan op verschillende niveaus zijn. Van heel dichtbij (hoe verhoud ik mij als dierenarts
tot de klant?) tot abstracter (de hond die hier ter vaccinatie wordt aangeboden is van een ‘doorgefokt’
ras. Wat betekent dat? Wat moet ik daar mee in de praktijk? Wat zeg ik daarvan of niet en waarom?)
Op die manier worden concrete situaties verbonden met grotere gezondheidsvraagstukken: dit koppel
is ziek, ik wil antibiotica geven, er is een resistentieprobleem, wat betekent het veterinair handelen
voor de ontwikkelingen van de antibioticaresistentie, waarom wordt een varkensboer in afzondering
verpleegd bij ziekenhuisopname, waarom moet ik dat als dierenarts weten en wat moet ik ervan
weten? Context bieden plaatst het veterinair handelen in een perspectief en nodigt uit tot het
nadenken over de gevolgen van het eigen veterinaire handelen.

Ad 4 Focus op ontwikkeling en feedback
In het onderwijs ligt de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van de
student. Hiervoor heeft de student betekenisvolle informatie nodig over die aspecten die al op niveau
beheerst worden en die aspecten waar nog ruimte is voor verbetering. Feedback van medestudenten,
docenten en anderen speelt daarbij een cruciale rol. Tijdens het kliniekonderwijs wordt er
geoormerkte tijd vrijgemaakt voor observatie en feedback. In het toetsprogramma van de
masteropleiding zal derhalve feedback en ontwikkeling centraal staan.
Een cursus vindt zoveel als mogelijk plaats binnen dezelfde kliniek en binnen hetzelfde klinisch team
(longitudinale coschappen). Studenten raken hierdoor gewend aan de gehanteerde structuur en
organisatie in de desbetreffende kliniek. Wanneer docent en student intensiever samenwerken en
elkaar beter leren kennen kan de docent de student ook beter begeleiden.

Ad 5 Slagvaardige docententeams & eigenaarschap
Iedere cursus kent één verantwoordelijke cursusleider een beperkte groep docenten (max. 5). Dit geeft
studenten en docenten de mogelijkheid om heldere verwachtingen en taakduidelijkheid te creëren.
Bij voorkeur is er voor studenten tijdens het coschap tevens één verantwoordelijk opleider. Studenten
maken onderdeel uit van een team waar zij voor langere tijd aan verbonden zijn. De verantwoordelijk
opleider fungeert als eerste aanspreekpunt tijdens het onderwijs en draagt zorg voor de afronding
van het coschap.

Ad 6 Wetenschappelijke vorming en professioneel gedrag
Om studenten te helpen een academische, professionele houding te ontwikkelen is een combinatie
van bovengenoemde punten van belang. Inhoudelijk zijn dat bijvoorbeeld de onderzoeksstage en de
themamiddagen (zie eerder) en in de begeleiding van de ontwikkeling van de student zijn het de
gerichte observatie en feedback (zie ad 4) en een coachende houding van de docent.

Ad 7 Samenhang en consistentie
In overeenstemming met de richtlijn onderwijs van de Universiteit Utrecht sluiten de leerdoelen per
cursus aan op de eindtermen en zijn de leerdoelen en de toetsing rechtstreeks aan elkaar gerelateerd.12
De verschillende niveaus waarop cursussen worden aangeboden en de samenhang van de cursussen
vormen een logische opbouw.

Ad 8 Een transparante en effectieve onderwijsorganisatie
Alle studenten starten hun masteropleiding met een uniforme cursus waarin onderwerpen aan bod
komen als: uitleg over het masterprogramma, persoonlijke en professionele ontwikkeling,
12

Richtlijn onderwijs Universiteit Utrecht, 11 december 2018
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arbeidsmarktperspectieven, beroepsoriëntatie, etc. (zie appendix 3). De studenten kunnen zich tijdig
informeren over de cursussen die aangeboden worden en hun individuele keuzes maken en zich
hiervoor inschrijven. Een breder aanbod aan cursussen betekent overigens dat studenten
daadwerkelijk keuzes moeten maken en dat niet alle voorkeuren ook gehonoreerd kunnen worden. Er
zijn restricties aan het aantal plaatsen per cursus en er zijn restricties aan het aantal studiepunten
dat de student per jaar kan behalen (60 ECTS).

De docent in de masteropleiding
Docenten (onderzoekers en clinici) aan de faculteit Diergeneeskunde, leiden de studenten op tot
dierenarts, zij brengen de onderwijsfilosofie in praktijk. Ze ontwikkelen onderwijsvormen waarbij ze
effectief kennis en vaardigheden aan de student leren maar bovendien context bieden, feedback
geven, studenten verantwoordelijkheden geven, studenten stimuleren het eigen onderwijs ter hand
te nemen, kortom de student ondersteunen bij de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit
vraagt wat van docenten. Tijd, energie, maar ook eigen professionele ontwikkeling als docent. Een
deel van de docenten zal jong zijn, nog niet zeer ervaren en zal zelf nog in een leerproces zitten; een
leerproces als docent, als onderzoeker of als specialist in opleiding. Daarom zullen we parallel aan het
curriculum voor de studenten ook training voor de docenten ontwikkelen, om de docenten die daar
behoefte aan hebben handvatten te bieden om met de onderwijsfilosofie als leidraad de studenten te
begeleiden. De docenten van de faculteit diergeneeskunde kunnen ook gebruik maken van het ruime
aanbod dat de Universiteit Utrecht biedt via het Center for Academic Teaching, Educate-it en diverse
special interest groepen (SIG).
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Hoofdstuk 4 De plaats van toetsing in het onderwijs

Toetsbeleid Masteropleiding Diergeneeskunde
Volgens het Utrechts onderwijsmodel fungeert toetsing als hefboom voor het leren: door de toets en
de bijbehorende feedback krijgt de student inzicht in wat al goed gaat en waar verbeterpunten zitten.
De vorm van de toets kan verschillen. Gedacht kan worden aan een werkplekbeoordeling,
meerkeuzetoetsen, toetsen met essayvragen, een verslag, een samenwerkingsopdracht, een
presentatie, een practicum, een pitch, een video-opname, etc.13 Belangrijk is in ieder geval dat de
docent op de juiste manier feedback geeft aan de student, een toetscijfer zonder toelichting geeft de
student immers onvoldoende informatie zich gericht te verbeteren.
Toetsen geven de individuele student informatie over de eigen vorderingen maar zijn als geheel ook
informatief voor de organisatie: als uit evaluaties blijkt dat leerdoelen niet gehaald worden kan dat
ook aan de kwaliteit van het onderwijs liggen.
Het gehele toetsprogramma dient daarmee drie verschillende doelen:
1) De toetsing ondersteunt de ontwikkeling van de student
2) De toetsing stelt de opleiding in staat om verdedigbare besluiten te nemen over het toekennen
van studiepunten, toelating tot een volgend onderdeel, over afronding van examenonderdelen
en over certificering
3) De toetsing geeft de opleiding inzicht in de kwaliteit van het onderwijs
Om deze doelen te behalen wordt gebruik gemaakt van het model ‘Programmatisch Toetsen’14,
waarvan de uitgangspunten zijn:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Het gehele toetsprogramma is voor iedereen inzichtelijk, eenvoudig te begrijpen en toe te
passen, en financieel te verantwoorden.
Het gehele toetsprogramma is uitgelijnd op basis van de eindtermen (competenties en EPA’s).
Ieder individueel toetsmoment draagt zoveel als mogelijk bij aan het leren door het geven
betekenisvolle feedback aan de student.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen summatieve en formatieve toetsvormen.
Ieder toetsmoment levert altijd informatie op voor de student, maar kan verschillende
consequenties hebben (bijv. verbetering laten zien bij een volgend toetsmoment of het
moeten herkansen van dezelfde toets bij een onvoldoende).
Zak/slaag-besluiten worden niet genomen op basis van één toetsmoment. Afhankelijk van
het belang dat aan het besluit hangt zal er meer of minder toetsinformatie nodig zijn.
Om de eindtermen en leerdoelen te behalen wordt gebruik gemaakt van een zinvolle mix van
toetsvormen (de onderwijskundige rechtvaardiging bepaalt de keuze voor een toetsvorm).
Alle toetsinformatie wordt verzameld in een elektronisch dossier.
Student en tutor bespreken de voortgang gebaseerd op alle tot dusver verzamelde
toetsinformatie.
De student is ‘eigenaar van het eigen leerproces‘ dat wil zeggen dat de student zelf bepaalt
wat de leerbehoeftes zijn om zich verder te ontwikkelen.

Toetsing dient, net als ieder ander onderwijsonderdeel, kwalitatief goed en efficiënt te zijn. Omdat de
toetsing ook inzicht moet geven in de kwaliteit van het onderwijs maakt het toetsprogramma
onderdeel uit van de het kwaliteitszorgsysteem en wordt onafhankelijk geborgd door de
examencommissie. Hierbij wordt gelet op betrouwbaarheid, validiteit, leerfunctie van de toets en
transparantie. Binnen de faculteit wordt tevens onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de wijze
van toetsing. Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor verdere verfijning van het
toetsprogramma.

NB Dit raamplan is geschreven in een periode waarin het onderwijs, en daarmee de toetsing, veelal online, op
afstand, heeft plaats gevonden. Dit stelt weer andere eisen aan de toets, bijvoorbeeld digitale surveillance. De
ervaringen die hiermee zijn opgedaan zullen geëvalueerd worden en gebruikt voor de toekomst.
14
Baartman, L., Schilt-Mol, T. & van der Vleuten, C. Programmatisch toetsen: Voorbeelden en ervaringen uit de
praktijk. Boom, 2020.
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Toetsprogramma
Toetsing op programmaniveau
Op programmaniveau richt de toetsing zich hoofdzakelijk op het ondersteunen en zichtbaar maken
van de longitudinale ontwikkeling van de student. Iedere student wordt gedurende de gehele
masteropleiding begeleid door een tutor. De tutor speelt een ondersteunende en coachende rol. Drie
keer gedurende de masteropleiding vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen student en tutor,
waarin zij bespreken of de student op schema ligt. De verslaglegging van deze gesprekken door zowel
tutor als student wordt als advies aan de beoordelingscommissie opgenomen in het dossier. Op basis
van de verzamelde resultaten en feedback in het elektronisch dossier kan de beoordelingscommissie
een verdedigbaar besluit nemen of een student voldoet aan de door de opleiding geformuleerde
eindtermen.

Toetsing op cursusniveau
Structurele kennis- en inzichtstoetsing op het niveau van algemene bevoegdheid wordt zichtbaar
gemaakt door middel van de voortgangstoets. De voortgangstoets wordt 3 of 4 keer per jaar
georganiseerd waarbij deelname verplicht is. De resultaten laten zien hoe het niveau van de student
zich verhoudt ten opzichte van studiegenoten en laat zien op welke kennisgebieden goed gescoord
wordt en waar verbetering gewenst is.
De cursusleider kan verschillende toetsvormen gebruiken. De cursusleerdoelen, afgeleid van de
eindtermen, zijn altijd leidend voor de keuze voor de meest geschikte toetsvorm, passend bij het soort
onderwijs (bijvoorbeeld klassikaal of klinisch co-schap). Met een werkplekbeoordeling kan
bijvoorbeeld het beste getest worden of de student gestructureerd een anamnese kan afnemen, terwijl
een essay, presentatie of schriftelijke toets geschikt kan zijn om inzicht te krijgen in het kennis- en
inzichtsniveau over bijvoorbeeld locomotieproblemen bij het paard.
In de zogenaamde toetsmatrijs wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen eindtermen,
leerdoelen en de gehanteerde toetsvorm (zie figuur 1). Deze toetsmatrijs is voor iedere student en
docent inzichtelijk en maakt onderdeel uit van de curriculummatrijs.

Voorbeeld toetsing op cursusniveau

Figuur 1: Voorbeeld uitwerking toetsing op cursusniveau
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Hoofdstuk 5 Systematische verbetering van de kwaliteit van het veterinaire
onderwijs
De kwaliteitszorg is beschreven in het “Kwaliteitshandboek”. Dit handboek beschrijft de wijze waarop
de faculteit Diergeneeskunde de kwaliteitszorg van het onderwijs heeft georganiseerd. Centraal staat
de vraag: ‘kan een student met het geboden onderwijs voldoen aan de gestelde eindtermen van de
opleiding en worden de waarde en het niveau daarvan erkend door het afnemend veld?’
De kwaliteitszorg zal grotendeels worden overgenomen uit de huidige master, maar het proces zal
eenvoudiger zijn, gezien de structuur van de nieuwe master. De eerste jaren van de hernieuwde
master zal er na elke cursus een evaluatie zijn. De procedure zal met opzet dezelfde zijn als de huidige,
om verschillen in waardering van huidige en nieuwe master goed op te kunnen merken.

Interne kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg kent een cyclisch karakter, de PDCA-cyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT) die gericht is op
een continue verbetering en op het borgen van de kwaliteit.

De kwaliteitszorg in de master zal zich richten op:
1. De kwaliteit van afzonderlijke cursussen: cursusevaluatie.
2. De kwaliteit van grote delen van het curriculum of van het curriculum als geheel:
curriculumevaluatie
3. De kwaliteit van toetsing en beoordeling
4. De kwaliteit van docenten

Cursusevaluatie
Elk blok van 5 weken (cursus van 7,5 EC) zal afgesloten worden met een cursusevaluatie, met de
vragenlijst die ook in de huidige master gebruikt wordt. De cursusleider kan eventueel enkele vragen
toe voegen aan de standaardvragenlijst indien dit relevante informatie over de nieuwe cursus op zal
leveren. Studenten krijgen inzicht in de enquêteresultaten. Een deel van de huidige, al lang lopende
cursussen wordt wellicht integraal overgenomen in de nieuwe master. In dat geval hoeft de evaluatie
niet meteen in het eerste jaar gehouden te worden.

Curriculumevaluatie
Bij de curriculumevaluatie is het werkveld betrokken, na afstuderen krijgen de alumni een enquête
opgestuurd. Daarnaast wordt het beroepsveld regelmatig bevraagd. Ter evaluatie van de nieuwe
masteropleiding als geheel zijn deze evaluaties van belang. De opleiding stelt zich immers de vraag
of de waarde en het niveau erkend worden door het afnemend veld. In die zin is het beroepsveld op
abstract niveau mede-opdrachtgever voor de voorgestelde vernieuwing van de masteropleiding. Het
ontwerp van een systematisch onderzoek en evaluatie van de opleiding inclusief de terugkoppeling
van de resultaten aan het beroepsveld maakt deel uit van de ontwikkeling en implementatie van de
nieuwe masteropleiding.
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De kwaliteit van toetsing en beoordeling
Voor zowel interne als externe accountability dient de toetsing, net als ieder ander
onderwijsonderdeel, kwalitatief goed en efficiënt te zijn. Aspecten als betrouwbaarheid, validiteit,
leerfunctie van de toets en transparantie zijn hierbij criteria die voor de gehele toetsing (zowel op
cursus- als op programmaniveau) inzichtelijk dienen te zijn. Derhalve maakt de toetsing ook
onderdeel uit van de het kwaliteitszorgsysteem en vindt er onafhankelijke borging plaats door de
examencommissie, die zich hierbij laat ondersteunen door de toetscommissie. Binnen de faculteit
wordt tevens wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de wijze van toetsing.
Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor verdere verfijning van het toetsprogramma.

De kwaliteit van de docenten
Docenten zijn actief in het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Ze worden daarbij op
verschillende manieren ondersteund door UU en fD met cursussen, leergangen en subsidies. De
kwaliteit van de docenten wordt in de diverse evaluaties beoordeeld. Voor de nieuwe masteropleiding
zal ook specifieke ondersteuning geboden worden, zoals hulp bij cursusontwikkeling en verdere
professionalisering van de docent (bijvoorbeeld met een stappenplan, ontwerpen van een
toetsmatrijs, interdisciplinair onderwijs geven, communicatie en feedback, coaching). Kwaliteitszorg
en docentprofessionalisering strekken zich uit tot buiten de muren van de faculteit, ook de docenten
in het extern onderwijs maken hier onderdeel van uit.

Externe kwaliteitszorg
De opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is onderworpen aan toetsing door vier
formele accrediterende/certificerende organisaties, waarvan een intern en drie extern. Omdat de
diergeneeskunde opleiding aan de UU de enige in Nederland is, hecht de faculteit er waarde aan om
op kwaliteit vergeleken te worden met andere opleidingen in de wereld. Daartoe wordt de opleiding,
op verzoek van de faculteit, al sinds jaar en dag beoordeeld door de Europese (EAEVE) en de
Amerikaanse (AVMA) organisaties voor veterinair onderwijs.
1.

De Master Diergeneeskunde is gecertificeerd door de Universiteit Utrecht. Alle opleidingen van de
UU worden in planvorm getoetst aan de Richtlijn Onderwijs in een proces van interne
certificering. Dit gebeurt als onderdeel van de interne kwaliteitszorg van de UU. Ook voorstellen
voor wijzigingen en bestaande opleidingen (of programma's) worden getoetst aan de Richtlijn.
Na goedkeuring worden de opleidingen (programma's) opgenomen in het Universitair Register
van Opleidingen. Opname in het URO is een voorwaarde voor opname in het Centraal Register
Opleidingen Hoger Onderwijs

2.

De Masteropleiding Diergeneeskunde is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie) zoals alle universitaire opleidingen in Nederland. Iedere 6 jaar wordt de
opleiding gevisiteerd door een internationaal samengesteld panel en beoordeeld volgens het
beperkt kader (aangezien de UU al beschikt over een instellingsaccreditatie). De beoordeling
geschiedt op de punten (a) beoogde leerresultaten, (b) onderwijsleeromgeving, (c) toetsing en (d)
gerealiseerde leerresultaten aan de hand van een door de opleiding opgesteld zelfstudierapport.

3.

De Bachelor & Masteropleiding Diergeneeskunde worden gezamenlijk beoordeeld door de EAEVE
(European Association of Establishments for Veterinary Education) waarbij een internationaal
panel tijdens een visitatie iedere 7 jaar de opleiding bezoekt en beoordeelt. Beoordeling gebeurt
aan de hand van schriftelijke rapportages en cijfermateriaal met betrekking tot het aantal
docenten dat betrokken is bij het onderwijs, hoeveel dieren worden ingezet en over welke
opleidingsfaciliteiten de opleidingen beschikken.

4.

De Masteropleiding Diergeneeskunde is geaccrediteerd door de AVMA (American Veterinary
Medical Association). Deze organisatie vraagt jaarlijks om een uitgebreide schriftelijke rapportage
van onze opleiding, met betrekking tot cijfers over financiën, aantallen studenten en aantallen
afgestudeerden. Daarnaast visiteert zij iedere 10 jaar onze opleiding met een internationaal
samengesteld panel. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een uitgebreid zelfstudierapport
aangevuld met cijfermateriaal betreffende de omvang en samenstelling van het docententeam, de
inzet van dieren (uitgesplitst naar diersoort), de beschikbare faciliteiten, het aantal dieren dat
studenten te zien krijgen ter beoordeling/ behandeling, afstudeercijfers, beroepsperspectief van
onze afgestudeerden, etc.
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Om te voldoen aan alle eisen die de diverse accreditatieorganen aan ons stellen worden de benodigde
cijfers en informatie regulier verzameld en beschikbaar gesteld.
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Epiloog
Het was een interessante en boeiende exercitie om dit raamplan te schrijven, met inbreng van zoveel
verschillende mensen zowel binnen als buiten de faculteit diergeneeskunde. Van studenten die de
master nog moeten doorlopen tot alumni van jaren her. Van dierenartsen in de praktijk tot
wetenschappers uit andere vakgebieden.
Niet iedereen zal al zijn commentaar terugvinden in deze uiteindelijke versie. Immers, zoveel mensen,
zoveel meningen. Natuurlijk geldt dat ieders punt van aandacht net een beetje anders is, variërend
van aandacht voor de onderwijslogistiek tot aandacht voor keuzestress van de toekomstige
masterstudenten en van didactische vormen tot inhoudelijke kennisvragen. Waarbij soms duidelijk
tegengestelde ideeën leven. Dat laat onverlet dat alle commentaar en kritiek zorgvuldig bestudeerd
is, en grotendeels meegenomen zal worden in het vervolgtraject. In de daadwerkelijke invulling van
het onderwijs zullen vele opmerkingen en tips tot hun recht kunnen komen.
In een dergelijk raamplan komen twee werelden bij elkaar. Ten eerste de wijze waarop we binnen de
universiteit studenten willen opleiden. Het Utrechts academisch onderwijs bereidt studenten voor op
‘de onzekerheid en complexiteit van de maatschappij van heden en in de toekomst, waarin zij leidende
posities zullen innemen’. Dit is ambitieus maar daar willen wij niet op afdingen. Ten tweede de wereld
waartoe wij opleiden, beroep en wetenschap. Daarmee is het belangrijk om te weten wat het
beroepsveld verwacht van de alumnus van de faculteit Diergeneeskunde. In de diergeneeskunde is het
beroepsveld breed en tegelijkertijd ambieert het overgrote deel van de studenten om dierenartspracticus te worden. De eindtermen van de masteropleiding zijn erop gericht om de studenten zo goed
mogelijk voor te bereiden op die veterinaire praktijk, met alle veranderingen die daar spelen.
Ieder jaar weer kloppen rond de duizend scholieren aan de poort om toegelaten te worden tot de
bachelor diergeneeskunde, allen met een passie voor een toekomstig beroep waarin zij onderdeel
zullen zijn van een groter geheel dat bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van mens, dier en de
omgeving; ieder op zijn eigen wijze. Wij hopen met deze nieuwe master een opleiding te bieden waarin
al tijdens de opleiding meer mogelijkheden zijn om het eigen pad te bewandelen, waarin academische
vorming en voorbereiding op het beroep hand in hand gaan en waarin wij studenten opleiden die met
realiteitszin en een goed niveau van kennis en vaardigheden vol zelfvertrouwen aan hun professionele
carrière zullen beginnen.

Dankwoord
De commissie dankt allen die hebben mee gewerkt aan de totstandkoming van dit raamplan hartelijk.
Studenten en docenten die hebben meegedacht en gediscussieerd in commissies, bij (online)
bijpraatbijeenkomsten en bij de (online) onderwijsmiddag in augustus 2020. Speciaal bedanken wij
alle alumni die de tijd hebben genomen om de alumni-enquête in te vullen of per mail inbreng te
leveren, en de externe meelezers die dit stuk kritisch hebben meegelezen en van commentaar
voorzien.
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Faculteit Diergeneeskunde
3584 CM Utrecht
Eindredactie
Merel Langelaar, Harold Bok
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Utrecht, november 2020

21

Raamplan Masteropleiding Diergeneeskunde 2022

Appendix 1: Eindtermen Masteropleiding Diergeneeskunde

Domeinen en competenties
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Entrustable Professional Activities (EPA’s)
De AAVMC heeft in 2018 een achttal kernactiviteiten (i.e. EPA’s) geïdentificeerd die voor elke
algemeen bevoegde dierenarts relevant zijn.15 Gedurende de opleiding ontwikkelt de student zich
repeterend over de verschillende coschappen ten aanzien van deze EPA’s om bij afstuderen voldoende
bekwaam te zijn om toe te treden tot de eerstelijns patiëntenzorg. Deze EPA’s zijn direct gekoppeld
aan de competentiedomeinen. Als leidraad ter ondersteuning van de ontwikkeling t.a.v. deze
activiteiten, zowel tijdens de opleiding als in het kader van nascholing/leven lang leren, zijn
milestones beschreven.16
Deze 8 EPA’s zijn de basis EPA’s die vanuit de AAVMC worden voorgeschreven. Het staat de opleiding
vrij om hier zelf aanpassingen aan te doen (vertalen in NL) en eventueel andere relevante EPA’s aan
toe te voegen. Het is te adviseren het aantal EPA’s beperkt te houden (in totaal <15).

De core-EPA’s zoals geformuleerd door de AAVMC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gather a history, perform an examination, and create a prioritized differential diagnosis list
Develop a diagnostic plan and interpret results
Develop and implement a management/treatment plan
Recognize a patient requiring urgent or emergent care and initiate evaluation and management
Formulate relevant questions and retrieve evidence to advance care
Perform a common surgical procedure on a stable patient, including pre-operative and postoperative management
Perform general anesthesia and recovery of a stable patient including monitoring and support
Formulate recommendations for preventive healthcare

Molgaard, L.K., Hodgson, J.L., Bok, H.G.J., Chaney, K.P., Ilkiw, J.E., Matthew, S.M., May, S.A., Read, E.K., Rush, B.R., Salisbury,
S.K. (2018) Competency-Based Veterinary Education: Part 2 - Entrustable Professional Activities. Washington, DC: Association of
American Veterinary Medical Colleges.
15

Salisbury, S.K., Chaney, K.P, Ilkiw, J.E., Read, E.K., Rush, B.R., Bok, H.G.J., Danielson, J.A., Hodgson, J.L., Matthew S.M., May,
S.A., Molgaard, L.K. (2019) Competency-Based Veterinary Education: Part 3 - Milestones. Washington, D.C.: Association of
American Veterinary Medical Colleges.
16

23

Raamplan Masteropleiding Diergeneeskunde 2022

Appendix 2 Eindtermen bachelor
Kennis, inzicht en vaardigheden
De bachelorstudent Diergeneeskunde heeft brede diersoort-overschrijdende (cel)biologische,
anatomische en (patho)fysiologische kennis en inzicht. Dit betekent kennis van en inzicht in:
•
de bouw en functie van een dier, van molecuul tot organisme;
•
de patho(fysio)logische processen die de gezondheid van een dier of populatie kunnen
verstoren;
•
ziekte en gezondheid van dieren;
•
het diagnostisch onderzoek en eventuele interventies bij verstoring van gezondheid en
welzijn van individuele dieren en groepen dieren (populaties);
•
de systemen gericht op het gezond houden van dieren, de leefomgeving en de
volksgezondheid. De bachelorstudent Diergeneeskunde is in staat om in een oefencontext:
•
de opgedane kennis en inzicht te gebruiken in het klinisch redeneren;
•
relevante diersoorten te hanteren;
•
relevante diagnostiek uit te voeren bij zowel individuele dieren als groepen dieren; •
uitkomsten van nader onderzoek te interpreteren en op een adequate wijze te
communiceren;
•
een behandel- en interventieplan op te stellen.

Dier, Dierenarts & samenleving
De bachelorstudent Diergeneeskunde:
•
heeft kennis van en inzicht in de positie van het dier en de rol van de dierenarts in de
samenleving als het gaat om diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid. Dit geldt voor
zowel individueel gehouden dieren als voor voedselproducerende dieren (ketens);
•
heeft kennis van en inzicht in juridische en ethische aspecten van de Diergeneeskunde;
•
is in staat een beargumenteerd oordeel te vormen en te verdedigen m.b.t. veterinaire
vraagstukken, mede gebaseerd op het afwegen van relevante maatschappelijke, klinische,
wetenschappelijke en/of ethische aspecten.

Wetenschappelijk denken en handelen
De bachelorstudent Diergeneeskunde:
•
heeft kennis van de algemene principes van hypothesevorming, onderzoeksmethodiek,
statistiek en epidemiologie en kan dit relateren aan de piramide van evidence;
•
is in staat om een probleem helder te definiëren, een bijbehorende onderzoeksvraag op te
stellen en relevante informatie systematisch te verzamelen, ordenen, analyseren en duiden;
•
kan deze informatie communiceren en op een overtuigende wijze onderbouwen;
•
geeft blijk van een academische houding, toont nieuwsgierigheid om complexe problemen
evidence-based op te lossen
•
weet wat wetenschappelijke integriteit betekent en handelt daarnaar.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
De bachelorstudent Diergeneeskunde:
•
heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de eigen competenties, is gericht op
voortdurende verbetering daarvan en kan dit ook inzichtelijk maken;
•
Reflecteert op het eigen professioneel handelen;
•
neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en de genomen beslissingen;
•
is in staat tot effectieve communicatie;
•
is in staat om feedback te geven, te accepteren en te gebruiken;
•
is in staat tot effectieve en multidisciplinaire samenwerking;
•
toont een respectvolle houding naar mens en dier;
•
is zelfbewust ten aanzien van de eigen ambities en (on)mogelijkheden, en is in staat tot het
maken van een weloverwogen keuze voor wat betreft de vervolgopleiding;
•
laat zien te zorgen voor het eigen welzijn.
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Appendix 3 Hulp aan cursusleiders bij het ontwikkelen van cursussen
In lijn met de onderwijsfilosofie helpt een Stappenplan Cursusopzet voor Cursusleiders bij het
ontwikkelen en organiseren van een cursus. Het stappenplan biedt handvatten zoals een
cursusmatrijs om cursusleerdoelen op de eindtermen te laten aansluiten, om het onderwijs op de
leerdoelen te laten aansluiten, en de juiste toetsinstrumenten te kiezen passend bij de leerdoelen. Het
stappenplan wordt een online module die inzichtelijk is voor alle betrokkenen.
In de fase waarin de nieuwe cursussen voor deze master ontwikkeld worden zal het traject als volgt
verlopen:

Ontwikkeling van cursus inclusief toets
-

De cursusleider beschrijft de leerdoelen van de desbetreffende cursus op basis van eindtermen
De cursusleider ontwikkelt de onderwijsvorm
De cursusleider kiest een passende toetsvorm uit de ‘toetstoolbox’
De cursusleider zorgt ervoor dat de behaalde resultaten in het elektronisch dossier van de student
terecht zullen komen

Afstemming van de cursus met de andere cursussen van de masteropleiding
-

Het cursusplan en de toetsmatrijs worden voorgelegd aan de coördinerende projectgroep ter
controle van de plaats van de cursus binnen gehele curriculum en een evenwichtige verdeling van
toetsvormen

Deze handelwijze zorgt ervoor dat de cursussen in de nieuwe master zowel inhoudelijk als qua opzet
logisch op elkaar zijn afgestemd.
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Appendix 4: Uniforme deel Masteropleiding Diergeneeskunde
De Masteropleiding Diergeneeskunde begint voor alle studenten met een verplicht aantal uniforme
cursussen. Deze cursussen zijn gericht op het verkrijgen van essentiële vaardigheden en kennis om
de overige onderdelen van het masterprogramma succesvol te kunnen doorlopen. Het geheel aan
cursussen van de major uniform vormt het fundament voor het verkrijgen van de algemene
bevoegdheid. Deze cursussen zijn allemaal op niveau 1.

Achtergrond
Binnen het uniforme deel zijn er twee algemene vakken waar onderwerpen aan bod komen die voor
de dierenarts in zijn algemeenheid toepasbaar zijn. Daarnaast zijn er drie uniforme basiscoschappen
en een externe stage waar in studenten gedurende een periode van vijf weken de benodigde
vaardigheden ontwikkelen om in de richtingen LH, Paard, GD voldoende kennis en kunde op te doen
om af te studeren als algemeen bevoegd dierenarts. De link naar de kliniek is het grote verschil in de
master, ten opzichte van de bachelor.
De gedachte dat tijdens een uniform basiscoschap alleen iets wordt geleerd dat voor de betreffende
diersoortrichting (LH, P of GD) van toepassing is wordt losgelaten. Er wordt tijdens de uniforme
basiscoschappen een fundament gelegd waarna tijdens niveau 2 en 3 cursussen onderwerpen dieper
of juist breder kunnen worden uitgewerkt.
Het uniforme deel bestaat uit zes cursussen, waarvan twee diersoort overschrijdende algemene
vakken, drie uniforme basiscoschappen en een externe stage. Alle cursussen zijn vijf weken lang en
hebben een waarde van 7,5 ECTS. Het uniforme deel zal daarom (5x6=) 30 weken beslaan en een
waarde hebben van (6x7,5=) 45 ECTS.

Een voorbeeldprogramma voor het uniform deel
Twee algemene vakken
Het doel van deze vakken is om een te slaan tussen de theorie van de bachelor en de klinische en
algemene vaardigheden van de toekomstige beroepsuitoefening in de master, en om studenten
handvatten te geven om de benodigde (bachelor)kennis terug te vinden en om verdere informatie op
te zoeken. De focus is op diersoort overschrijdende principes.
Algemeen vak 1 (7,5 EC)
Deze cursus vormt de start van de master. Het bevat een algemene introductie. De gedachte achter
deze eerste cursus is dat de student alle startbewijzen behaalt die nodig zijn om vervolgens de rest
van de master te doorlopen (bijvoorbeeld een apotheek startbewijs). Verder zal het de student de nietklinische handvatten bieden die een algemeen bevoegd dierenarts nodig heeft.
In dit vak komt aan bod: een introductie met uitleg over de opbouw en mogelijkheden in de master,
verwachtingsmanagement, persoonlijke en professionele ontwikkeling en vervolgens vakken als
dierenwelzijn, ethiek en recht, apotheek, praktijkmanagement, en communicatie.
Algemeen vak 2 (7,5 EC)
Deze cursus legt de link tussen theorie (Bachelor) en praktijk (Master). De student ontwikkelt
fundamentele kennis en een aantal klinische basisvaardigheden die voor alle richtingen hetzelfde zijn.
Het gaat hier om pathologie, klinische chemie, klinische microbiologie,
klinische
farmacologie/farmacotherapie, klinische toxicologie, en voeding.

Drie uniforme basiscoschappen
gezelschapsdieren)

in

de

klinieken

(landbouwhuisdieren,

paard,

Na het doorlopen van de uniforme basiscoschappen in de klinieken beschikt de student over de
basiskennis en -vaardigheden met betrekking tot de verschillende diersoorten om een algemene
bevoegdheid te rechtvaardigen. Het gaat hier om het behalen van een startcompetentie.
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Daarnaast zorgt het voor de benodigde basis om verder te gaan met het gedifferentieerd deel van de
Masteropleiding Diergeneeskunde.

Extern coschap
Tijdens het extern coschap kan de student de theoretische kennis van de bachelor en de opgedane
kennis en vaardigheden in de master toetsen in een praktijksetting.
Na afloop van de externe stage heeft de student meer inzicht in zijn eigen sterke en zwakke punten
ten aanzien van diergeneeskundige kennis en vaardigheden en op het gebied van professionele
ontwikkeling en heeft hiermee aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling tijdens niveau 2 en
3 van de master.
Voordelen van deze opzet:
De student behaalt in de eerste cursus alle startbewijzen die nodig zijn voor de kliniek en
algemeen bevoegd dierenarts.
De student frist in de tweede cursus de diersoort overschrijdende basisprincipes op in onder
andere pathologie en farmacologie en heeft kennis van diagnostiek voor aanvang van het
starten in de kliniek.
De uniforme-coschappen worden doorlopen met een groep diverse studenten, die later
allemaal een verschillende richting uiteen gaan. Dit bevordert de onderlinge sfeer en
diversiteit tijdens een uniform basiscoschap waarbij studenten elkaar ook zullen motiveren
en inspireren.
Doordat de student nu meteen in het eerste jaar de basishandelingen leert, is de spanning
hierover weg dat biedt rust om zich in niveau 2 en niveau 3 verder te ontwikkelen.
Het volgen van een externe stage in het eerste jaar geeft de student een goed beeld van wat
hem te wachten staat in de eerstelijns praktijk. Daarnaast werkt het motiverend om studenten
al in het begin van de master te laten zien waar zij mogelijk later terecht zullen komen.
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Appendix 5: Gedifferentieerd
Diergeneeskunde

deel

&

profileringsruimte

Masteropleiding

Gedifferentieerd deel (60 weken, 90 EC)
Cursus A:

Cursus B-D:

Cursus E-G:
Cursus H:
Cursus I:
Cursus J:
Cursus K&L:

Longitudinale cursus (loopt over gehele drie masterjaren)
O.a. voor zaken als tutoraat (POP, intervisie, etc.), verplichtingen, opdrachten,
EBCR’s. Dient afgerond te zijn vóór afstuderen. – niv. 2
Onderzoekstage (15 weken)
Start 4 x per jaar met onderwijs omtrent statistiek, academisch schrijven,
onderzoeksopzet, proefdierkunde (ca. 2/3 weken). – niv. 2
Kliniekgebonden coschaponderwijs
Keuzes mogelijk t.a.v. LH/P/GD – niv. 2
Theoretisch georiënteerd onderwijs
Keuzes mogelijk t.a.v. LH/P/GD – niv. 2
Verdiepend kliniekgebonden coschaponderwijs
Keuzes mogelijk t.a.v. LH/P/GD – niv. 3
Theoretisch georiënteerd onderwijs
Keuzes mogelijk t.a.v. LH/P/GD – niv. 3
Extern onderwijs – niv. 3

Profileringruimte (30 weken, 45 EC)
Vrije keuzeruimte met een variëteit aan aanbod vanuit faculteit Diergeneeskunde,
(inter)nationaal.
Richtlijn: minimaal drie cursussen binnen faculteit (kan bij gedegen voorstel van afgeweken worden)

UU,

Voorbeelden invulling:
•
Uitbreiden onderzoekstage naar bijv. 20 weken
•
Cursussen in het kader van One health, Bestuur & beleid, Animal welfare management
•
Keuzecursussen vanuit FD (bijv. Insecten, Antimicrobial Stewardship, Kringlooplandbouw,
Communicatie & advies, Onderwijsontwikkeling, Kliniek-specifiek verdiepend)
•
Keuzecursussen binnen UU (bijv. Wetenschapsfilosofie, Geneeskunde)
•
Keuzecursussen (inter)nationaal (bijv. WUR, UC Davis, RVC London, Kopenhagen)
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Appendix 6: Visualisaties onderwijsprogramma Masteropleiding Diergeneeskunde
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Appendix 7: Externe leescommssie
Drs. R. Been, DGC De Limes
B. van den Berg, Dierenbescherming
Prof. dr. J. Boonstra, UU
Drs. T. Bosje, Ministerie van LNV
Dr. C. Bruschke, Ministerie van LNV
Drs. S. Deleu, KNMvD
Drs. R. van Dobbenburgh, FVE
Dr. Ir. J. Janssen, St. Anna advies
Drs. P. Kirkels, ULP
Dr. Ir. Kwakkel, WUR
Dr. G. Nodelijk, ULP
Dr. N. Rietbroek, COKZ
Drs. J. Smak, De Graafschap Dierenartsen
Dr. L. Stadig, Dierenbescherming
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Appendix 8 Afkortingen
AVMA
BKO
CAT
COKZ
EAEVE
ECCVT
ECTS
EPA
FD
GD
HBO
KNMvD
LH
LNV
NLQF
NVAO
NVWA
P
RCVS
SIG
SKO
ULP
UU
VWS
WO

American Veterinary Medical Association
Basis Kwalificatie Onderwijs
Center for Academic Teaching
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
European Association of Establishments for Veterinary Education
European Coordinating Committee on Veterinary Training
European Credit Transfer System, afgekort tot: EC European Credits
Entrustable Professional Activities
Faculteit Diergeneeskunde
Gezelschapsdieren
Hoger Beroepsonderwijs
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Landbouwhuisdieren
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nederlands Kwalificatieraamwerk
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Paard
Royal College of Veterinary Surgeons
Special Interest Group
Senior Kwalificatie Onderwijs
Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk
Universiteit Utrecht
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wetenschappelijk Onderwijs
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