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Partneruniversiteiten 

 

In dit document vind je een totaal overzicht van de afspraken die de faculteit Diergeneeskunde 

heeft met partneruniversiteiten voor 2019-2020. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met 

het International Office; internationaloffice.vet@uu.nl of een afspraak maken via de 

afsprakentool op de  website. 

 

 

Royal Veterinary College in Londen (RVC) 

 

 

 

Voor wie: studenten in de master Landbouwhuisdieren  

Wat: keuzecoschap bedrijfsbegeleiding in Dorset 

Aantal plaatsen per jaar: maximaal 16  

Periode: 2 weken per persoon  

Korte beschrijving: het keuzecoschap heet Flock health & Herd Health.  

Vereisten:  - je hebt in ieder geval blok 1 van je master afgerond voor de start van je coschap 

  - je gaat samen met een andere student 

  - je hebt de beschikking over een eigen of huurauto 

Procedure: op 31 juli van elk jaar worden de beschikbare plekken bekend gemaakt door RVC. 

Meld je voor 1 januari van het jaar erop aan bij het onderwijssecretariaat LH of het IO. Als je je 

op een ander moment aanmeldt, kunnen we niet garanderen dat de plekken nog beschikbaar 

zijn. 

Reis en verblijf: je gaat op eigen gelegenheid naar Dorset. Je werkt in de regio onder 

begeleiding van een dierenarts die verbonden is aan het RVC. Je kantoor is op het Kingston 

Maurward College in Dorset. Dit is ongeveer 25 minuten rijden van de cottage waar je verblijft. Je 

verblijfplaats is kosteloos maar de reiskosten zijn voor eigen rekening.  

 

mailto:internationaloffice.vet@uu.nl
mailto:internationaloffice.vet@uu.nl
https://students.uu.nl/dgk/diergeneeskunde/onderwijs/studeren-in-het-buitenland
https://students.uu.nl/dgk/diergeneeskunde/onderwijs/studeren-in-het-buitenland
https://www.rvc.ac.uk/study/international-students
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Voor wie: studenten in de master Paard 

Wat: een keuzecoschap in Advanced Diagnostic Imaging op de Hawkshead Campus van RVC 

Aantal plaatsen per jaar: maximaal 6  

Periode: 2 weken per persoon 

Vereisten: het coschap Diagnostic Imaging bij DGK afgerond hebben. 

Procedure: op 31 juli van elk jaar worden de beschikbare plekken bekend gemaakt door RVC. 

Meld je voor 1 januari van het jaar erop aan bij het IO. Als je je op een ander moment aanmeldt, 

kunnen we niet garanderen dat de plekken nog beschikbaar zijn. 

Reis en verblijf: er is woonruimte in campusvorm, niet gegarandeerd, via het IO in Londen 

regelen (IO DGK kan adviseren). De kosten zijn voor eigen rekening. 

 

 

 

 

 

 

Voor wie: studenten in de master Gezelschapsdieren 

Wat: invulling van vrije keuzeweken in track GD, in Soft Tissue Surgery, Ortho surgery, Small 

Animal Cardiology/Critical Care, Small Animal Oncology.  

Waar: in het Queen Mother Hospital op de Hawkshead Campus van RVC (ten Noordoosten van 

Londen). 

Aantal plaatsen per jaar: maximaal 6 (in totaal), het wisselt per jaar hoeveel plekken er per 

specialisme zijn. 

Periode: 2 tot 3 weken per persoon, de precieze data zijn bekend bij het IO en Stefan Jonker. 

Vereisten: voor alle coschappen geldt dat je op het moment dat je gaat de blokken van de major 

GD moet hebben afgerond. 

Reis en verblijf: er is woonruimte in campusvorm, niet gegarandeerd, via het IO op de 

Hawkshead campus te regelen (IO DGK kan adviseren). De kosten zijn voor eigen rekening. 

https://www.rvc.ac.uk/study/international-students
https://www.rvc.ac.uk/study/international-students
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University of Sydney, Australië 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Wat: vakken Animal Health, Disease and Welfare for students onder het uitwisselingscontract 

here en vakken van de Animal and Veterinary Bioscience major here. 

Aantal plaatsen per jaar: dit verschilt per jaar. In totaal zijn er in Sydney 100 plaatsen voor UU 

studenten van alle faculteiten beschikbaar. 

Periode: 5 maanden 

Vereisten: verschilt per vak, check websites 

 

UCDavis, Davis, California, USA  

 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK, studenten in hun laatste jaar van de master hebben de voorkeur 

van UC Davis. 

Aantal plaatsen per jaar: 10 

Wat: klinisch keuzecoschap van 2-4 weken bij UC Davis (langer is mogelijk maar dan moet je na 

week 4 zelf het lesgeld betalen van $ 472 per week). 

Kosten: iedere student betaalt een processing fee van $115 voor 2 weken en $180 voor 3 of 4 

weken. 

Visum: vanaf een verblijf van 4 weken. $ 490 per visum, kan door Davis geregeld worden. 

Verzekering: aanvullende verzekering goed regelen, informatie via IO beschikbaar. 

Welke coschappen: er staat een groot aantal coschappen open voor deelname, altijd op basis 

van beschikbaarheid. Het International Office heeft een lijst beschikbaar. 

Huisvesting: moet zelf geregeld worden, je ontvangt wel advies en informatie van Davis, op 

verzoek. 

http://sydney.edu.au/handbooks/science/subject_areas_ae/animal_health_disease_welfare_table.shtml
http://sydney.edu.au/handbooks/science/subject_areas_ae/animal_health_disease_welfare_table.shtml
http://sydney.edu.au/handbooks/science/subject_areas_ae/animal_veterinary_bioscience_table.shtml
http://sydney.edu.au/handbooks/science/subject_areas_ae/animal_veterinary_bioscience_table.shtml
https://sydney.edu.au/science/schools/sydney-school-of-veterinary-science.html
https://www.vetmed.ucdavis.edu/
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Universiteit van Pretoria,  

Faculteit Onderstepoort, Zuid-Afrika 

 

 

Voor wie:  alle studenten DGK 

Wat: klinische keuzecoschappen bij GD, LH en Paard voor een periode van 2 weken tot 3 

maanden (daarna visum nodig, kan wel zelf geregeld worden).  

Aantal plaatsen: geen maximum maar altijd in overleg  

Wat: onderzoekstages, via begeleider DGK (IO heeft namen van mogelijke begeleiders). 

Aantal plaatsen: geen maximum maar altijd in overleg  

Wat: exchange track One Health voor 7 tot 10 studenten: 2 weken samen in elkaars land aan 

gezamenlijke projecten werken (dus 4 weken totaal) plus gedeeld online onderwijs van circa een 

week. De ZA studenten krijgen de mogelijkheid 2 weken extra in NL te blijven voor een LH stage. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de coördinator van de track OH. 

 

Chiang Mai University, Thailand 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsten per jaar: in overleg 

Wat: onderzoeksstage, klinische ervaring, workshops. Voor meer informatie kun je terecht bij 

het International Office. 

 

 

Mahidol University, Thailand 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsten per jaar: in overleg 

Wat: onderzoeksstage, klinische ervaring, workshops. Voor meer informatie kun je terecht bij 

het International Office. 

https://www.up.ac.za/faculty-of-veterinary-science
http://www.vet.cmu.ac.th/VET_lang=en/index.php
https://vs.mahidol.ac.th/en/
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Chulalongkorn University, Thailand 

 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsten per jaar: in overleg 

Wat: onderzoeksstage, klinische ervaring, workshops. Voor meer informatie kun je terecht bij 

het International Office. 

 

 

VETSuisse  

University of Zurich and University of Bern 

Swiss-European Mobility Programma (SEMP) 

Voor wie:  alle studenten DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 2 (in totaal) 

Periode: 3 maanden 

Wat: Klinisch keuze coschap, studie, onderzoeksstage (mag gecombineerd)  

https://www.vetsuisse.ch/en/
https://www.vet.chula.ac.th/vet2018/en/faculty-of-veterinary-science-chulalongkorn-university/
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Erasmus+ Partners 

 

Vanaf een verblijf van 2 maanden (voor coschap en onderzoek) of 3 maanden (voor studie) kun je een 

Easmus+ beurs aanvragen voor verblijf binnen de EU. Check deze site of maak een afspraak met het 

International Office via de afsprakentool op de website. 

 

University of Copenhagen  

 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 5  

Wat: Klinische keuzescoschappen-geheel semester 

• Advanced Companion Animal Clinic (Feb -Jun; Sep -Jan) 

• Equine Clinic (Feb -Jun; Sep -Jan)  

Wat: Tracks – geheel semester 

• One Health (taught in English, Feb -Jun)  

• Biomedicine (taught in English, Feb -Jun}  

• Herd Health Management (Feb -Jun) 

Wat: korte Klinische keuzecoschappen (in de zomermaanden en tijdens reguliere semesters / 2 

tot 8 weken – door de korte duur is er geen mogelijkheid voor een Erasmus+ beurs.) 

• Advanced Companion Animal Clinic  

• Large Animal Teaching hospital 

Wat: keuzevakken in de master Diergeneneeskunde (5 weken) 

• Veterinary Paraclinics (7.5 ECTS)  

• Veterinary lmaging (7.5 ECTS)  

• Laboratory Animal Science (7,5 ECTS) 

Wat: keuzevakken in de master Animal Sciences (5 weken behalve nutrition) 

• Animals and Sustainability (7.5 ECTS) 

• Livestock and Equine Production Science (15 ECTS)  

• Ethology (7,5ECTS)  

• Nutrition and Management of Companion and Exotic Animals (15 ECTS) (10 

weken) 

• Parasitic Zoonoses and One Health Approaches (7,5 ECTS 

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/erasmus-grants
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/erasmus-grants
https://vetschool.ku.dk/english/programmes/veterinary-medicine/
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Wat: onderzoeksstage (op aanvraag, gehele jaar door) 

Wat: summerschool (juli-augustus) Dit valt meestal buiten de exchange en dient apart betaald te 

worden. 

• Advanced Methods of the Analysis of Protein Disease Mechanisms 

• Arctic Health  

• Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health research 

• Forensic Genetics and Massively Parallel Sequencing 

• Global Health Challenges  

• Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging 

• Internal Medicine  

• International Health  

• One Health 

• Rethinking Healthcare - Innovation as a powerful driver  

• Urbanisation and Health – global and local perspectives with Copenhagen 

as a case 

 

 

Universiteit Gent 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 2  

Periode: 2 tot 3 maanden 

Wat: Klinisch keuzecoschap, studie, onderzoeksstage (mag gecombineerd) 

 

University of Veterinary Medicine Vienna 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 2  

Periode: 2 tot 3 maanden 

Wat: Klinisch keuzecoschap, studie, onderzoeksstage (mag gecombineerd) 

 

https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/protein-disease-mechanisms/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/protein-disease-mechanisms/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/arctic-health/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/arctic-health/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/srilanka/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/srilanka/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/forensic-genetics/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/forensic-genetics/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/global_health_challenges/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/global_health_challenges/
https://healthyaging.ku.dk/education/iaru-summer-school-2019/
https://healthyaging.ku.dk/education/iaru-summer-school-2019/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/international_health/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/international_health/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/rethinking-healthcare/
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/rethinking-healthcare/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/urbanliving/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/urbanliving/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/urbanliving/
https://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/urbanliving/
https://www.ugent.be/di/nl
https://www.vetmeduni.ac.at/en/
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University of Veterinary Medicine Budapest 

 

 

 

Voor wie: alle studenten DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 2  

Periode: 2 tot 3 maanden 

Wat: Klinisch keuzecoschap, studie, onderzoeksstage (mag gecombineerd) 

 

 

University of Bologna 

 

 

 

Voor wie: studenten LH & VPH DGK 

Aantal plaatsen per jaar: 1  

Periode: 3 maanden 

Wat: onderzoeksstage VPH 

https://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes/programme/2013/8617
https://univet.hu/en/

