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WAAR OM EEN NIEU WE PRO GRAM MA WIJ ZI -
GING?

Pre cies tien jaar na de vo ri ge pro gram ma wij zi ging

van de oplei ding tot die ren arts, werd dit aca de mie jaar

een gron dig her vormd stu die pro gram ma ing evoerd voor

de stu den ten die aan de Uni ver si teit Gent hun dier ge -

nees kun di ge stu dies aan vat ten. Het glo ba le con cept van dit
nieu we cur ri cu lum wordt voor ge steld in Ta bel 1 en de op -
bouw van de op een vol gen de stu die ja ren wordt weer ge ge -
ven in Ta bel 2.

Deze nieu we pro gram ma wij zi ging was nood za ke lijk

ge wor den we gens meer de re re de nen. 
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Ta bel 1. Over zicht van het nieu we stu die pro gram ma dier ge nees kun de aan de Uni ver si teit Gent.

Zesde jaar Gezelschapsdieren Onderzoek Paard     Herkauwers Varken, Pluimvee en Konijn

3e Master

Vijfde jaar      Gezelschapsdieren      Grote Huisdieren              

MASTER
2e Master Algemene klinische opleiding  

     

Vierde jaar

Algemene klinische opleiding      
1e Master

Derde jaar

Preklinische cursussen      
3e Bachelor

Tweede jaar

BACHELOR Het gezonde dier      
2e Bachelor

Eerste jaar

1e Bachelor

Inleidende diergeneeskundige vakken      

Algemene basiswetenschappen      



3 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2007, 76

In de eer ste plaats moet de oplei ding mee evo lu e ren

met de ing rij pen de ve ran de ring en die zich op we ten -

schap pe lijk en pro fes si o neel ni veau in de dier ge nees kun -

de afspe len. Zo die nen de af stu de ren de die ren art sen niet

al leen te be schik ken over de ken nis en vaar dig he den die

reeds aan de vo ri ge ge ne ra ties stu den ten wer den bij ge -

bracht, maar even eens over:

- een ge de gen ken nis van die ren wel zijn en het om gaan met 

die ren,

- een goe de ken nis van de vele zo önosen en hun snel ve r an -

de ren de epi de mi o lo gi sche be te ke nis,

- een ele men tai re oplei ding in prak tijk ma na ge ment en

com mu ni ca tie ve vaar dig he den,

- nieu we in zich ten op het ge bied van de ve te ri nai re volks -

ge zond heid en voed sel vei lig heid, zo als be paald in de Eu -

ro pe se re gel ge ving (Ver or de ning EG nr. 854/ 2004),

- een oplei ding over ra di opro tec tie die wet te lijk wordt op -

ge legd door het Bel gisch Fe de raal Agent schap voor Nu -

cle ai re Con tro le,

- er va ring in het om gaan met di gi ta le ken nis be stan den,

ver mits dit een es sen ti ële vaar dig heid is voor het le vens -

lang le ren (life-long le ar ning at ti tu de),

- een in ten sie ve kli ni sche trai ning en prak tijk sta ges die

voor be rei den op de eer ste- en twee de lijns dier ge nees kun -

de die in het be roeps veld steeds pro fes si o ne ler wor den

uit ge bouwd (de Kruif, 2002; De wulf et al., 2006).

Daar naast wer den alle Eu ro pe se uni ver si tai re oplei -

ding en on der wor pen aan een grond i ge hers truc tu re ring

om wil le van de Bo log na ver kla ring (1999) die heeft ge -

leid tot het in voe ren van een ver al ge meen de Bache lor-

 Mas ters truc tuur. De dier ge nees kun di ge oplei ding wordt

daar bij ge re or ga ni seerd in drie bache lor ja ren (vroe ger

kan di da tu ren ge noemd) en in twee of drie mas ter ja ren

(de vroe ge re proef ja ren). De zwaar te van elk oplei dings -

on der deel wordt uit ge drukt in stu die pun ten (cre dits) en

ie der stu die jaar van een mo del tra ject be staat uit een cur -

sus pak ket dat pre cies 60 stu die pun ten om vat. Ver der die -

nen de vorm en in houd van ie de re cur sus nauw keu rig

om schre ven te wor den in een of fi cieel do cu ment dat pu -

bliek toe gank elijk is, zo dat in ter na ti o na le uitwisselings -

programma’s mo ge lijk wor den. Dit do cu ment wordt de

ECTS- fiche ge noemd, ver wij zend naar het Eu ro pe an Credit

Trans fer Sy stem dat aan de grond slag ligt van de her -

struc tu re ring van het ho ger on der wijs in Eu ro pa. De na ti o -

nale en re gi o na le over he den moe ten deze Eu ro pe se re -

gel ge ving im ple men te ren, maar zij heb ben de be voegd -

heid om ei gen ac cen ten te leg gen. Zo heeft de Vlaam se

re ge ring be slist dat ie de re stu dent in de drie ja ri ge dier ge -

nees kun di ge mas ter oplei ding ook een mas ter proef van

30 stu die pun ten moet uit wer ken. Een der ge lij ke mas ter -

proef (Mas ter dis ser ta ti on) wordt ge de fi nieerd als “een

schrijf- of ont werp pro ject waar in de stu dent op het ogen -

blik van af stu de ren blijk geeft van een ana ly tisch, syn the -

tisch, in te gra tief en zelf stan dig pro bleem oplos send ver -

mo gen op aca de misch ni veau, en daar mee aan toont dat

hij/zij de ver wor ven ken nis en vaar dig he den kan toe pas -

sen bij de cre a tie van een aca de mi sche pu bli ca tie en/of in 

staat is op een be ge leid zelf stand i ge ma nier een on der -

zoek uit te voe ren.” 

Om te ge moet te ko men aan deze tal rij ke en uit een lo -

pen de ver eis ten heeft de oplei dings com mis sie van de fa -

cul teit dier ge nees kun de van de Uni ver si teit Gent in de

voor bije vijf jaar een nieuw stu die pro gram ma uit ge werkt 

dat van af dit aca de mie jaar pro gres sief wordt ing evoerd.

Daar bij heeft in ten sief over leg plaats ge von den tus sen de

ver schil len de ge le ding en van de fa cul teit en de uni ver si teit,

ten ein de een pro gram ma uit te wer ken dat een con sen sus

vond bij zo wel het aca de misch per so neel als de stu den ten.

Ook werd het pro ject be spro ken met de ac to ren uit het be -

roeps veld tij dens na ti o na le stu die da gen (Si moens, 2002 en

2003) en in ter na ti o na le sym po sia (Si moens, 2004, 2006a,

2006b) en uit eeng ezet in een aan tal pu bli ca ties (de Kruif,

2002a en 2000b; Si moens et al., 2004). Ook het hier

voor lig gen de ar ti kel si tu eert zich in dit ka der van in for -

ma tie ver strek king naar de die ren art sen toe. 

DOEL STEL LING EN VAN HET NIEU WE STU DIE -
PRO GRAM MA 

De drie voor naam ste be trach ting en bij het op stel len

van het nieu we cur ri cu lum be ston den uit het in voe ren

van nieu we oplei dings on der de len waar on der de mas ter -

proef, een re or ga ni sa tie van de oplei ding om de glo ba le

stu die druk niet te doen toe ne men, en een kwa li teits ver -

be te ring van de oplei ding zo wel op aca de misch als op

pro fes si o neel ni veau.
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Invoe ring van nieu we oplei dings on der de len, in
het bij zon der van de mas ter proef 

Het invoeren van de hier bo ven ver mel de nieu we cur -

sus sen en vaar dig he den was nood za ke lijk ge wor den we -

gens de ver nieu wing en in de na ti o na le en in ter na ti o na le

wet ge ving, de snel evo lu e ren de we ten schap pe lij ke in -

zich ten en de toe ne men de ei sen die aan de uit oe fe ning

van het be roep wor den ge steld. 

Her or ga ni sa tie van een aan tal cur sus sen om de
stu die bel as ting te be per ken 

Bij het in voe ren van bij ko men de oplei dings on der de len

moes ten maat re ge len ge no men wor den om te be let ten

dat de stu die bel as ting verd er zou toe ne men; een re cen te

ana ly se van de stu die re sul ta ten heeft im mers aang etoond 

dat het slaag per cen ta ge in de oplei ding tot die ren arts mo -

men teel reeds on der het ge mid del de slaag per cen ta ge van 

de uni ver si teit ligt (Steen haut et al., 2006). Daar om wer den

de al ge me ne ba sis vak ken van de eer ste bache lor (fy si ca en

schei kun de) in om vang ver min derd en werd, mede op

voor stel van de Eu ro pe se vi si ta tie com mis sie (EAEVE,

2004), een verd ere in te gra tie door ge voerd van de pre kli -

ni sche en kli ni sche oplei ding. Een voor beeld van dit laat ste

is de hers truc tu re ring van de cur sus to po gra fi sche en kli -

ni sche ana to mie, waar bij in sa men wer king met de kli -

ni sche vak groe pen een groot aan tal prak ti sche oe fe ning en

over pal pa tie van le ven de die ren en in tro duc tie prac ti ca over 

me di sche beeld vor ming wor den ge or ga ni seerd tij dens de

bache lo r oplei ding.

Ver de re aca de mi se ring en pro fes si o na li se ring van
de oplei ding

De ver plich te in voe ring van de mas ter proef werd be -

nut om via een port fo lio-con cept ie de re stu dent in ten sief

te be trek ken bij een aan tal we ten schap pe lij ke on der -

zoeks op drach ten en om hen hun ve rant woor de lijk heid te 

le ren op ne men voor het ac tief ver wer ven en ver wer ken

van ken nis en vaar dig he den. Door het verd er uit bou wen

van de reeds be staan de op tie- en keu ze vak ken kun nen de

stu den ten bij hun al ge me ne ba sis vor ming tot die ren arts

ook een meer diep gaan de start com pe ten tie ver wer ven in

spe ci fie ke sec to ren van de dier ge nees kun de die hun spe -

ci a le in te res se ge nie ten. 

MEER WAAR DE VAN HET NIEU WE STU DIE -
PRO GRAM MA 

Het nieu we stu die pro gram ma van de oplei ding dier -

ge nees kun de heeft een aan tal be lang rij ke troe ven, met

name:

• Reeds in het eer ste jaar van de oplei ding ko men de stu -

den ten in ten sief in con tact met spe ci fie ke dier ge nees -

kun di ge vak ken: de stu die van de ont wik ke ling (em -

bry o lo gie), de al ge me ne lichaams bouw (weef sel leer,

ana to mie), or gaan func ties (cel bi o lo gie, bi oche mie, or -

gaan fy si o lo gie) en de di ver si teit van de huis die ren (et no -

gra fie en be oor de lings leer).

• In de bache lo roplei ding is er een ver hoog de in te gra tie

tus sen de pre kli ni sche vak ken en de kli ni sche dis ci pli -

nes, waar bij de stu den ten le ren om gaan met die ren die

op de fa cul tai re cam pus ver blij ven en ook op be drijfs -

sta ges gaan.

• Maat schap pe lijk en pro fes si o neel be lang rij ke oplei -

dings on der de len wer den uit ge breid of aan het stu die -

pro gram ma toe ge voegd: ve te ri nai re volks ge zond heid

en voed sel vei lig heid, in for ma tie ver wer ving (ICT), prak -

tis che trai ning in het om gaan met die ren, prak tijk ma -

na ge ment, be drijf- en prak tijk sta ges...

• In de oplei ding wordt meer tijd vrij ge maakt voor de per -

soon lij ke ont wik ke ling van de stu den ten: in het mas ter -

pro gram ma kan men zich via de op tie- en keu ze vak ken

en een uit ge brei de mas ter proef toe leg gen op de stu die

van dier soor ten en dier ge nees kun di ge dis ci pli nes waar -

voor men een bij zon de re in te res se heeft.

Om dit al les mo ge lijk te ma ken en daar bij te ge lijk de

hoge stu die bel as ting van de dier ge nees kun di ge oplei -

ding bin nen re de lij ke per ken te hou den, werd de om vang

van een aan tal ba sis vak ken (fy si ca, or ga ni sche en anor -

ga ni sche che mie) uit het eer ste bache lor jaar ver min derd.

Daard oor is er in dit stu die jaar een even wicht i ge verd e ling

ont staan tus sen fun da men teel we ten schap pe lij ke vak ken en 

spe ci fiek dier ge nees kun di ge oplei dings on der de len. Dit heeft 

als bij ko men de voord elen dat de stu den ten in het eer ste jaar 

van hun dier ge nees kun di ge stu die een goed beeld krij gen 

van de aca de mi sche en pro fes si o ne le deel as pec ten van

de oplei ding, en dat hun stu die re sul ta ten op het ein de van
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dit be gin jaar een ge schikt cri te ri um vor men voor het al

dan niet door stro men naar de verd ere stu die ja ren.

CON CLU SIE: HET NIEU WE CUR RI CU LUM IS EEN
EVO LU TIE MAAR GEEN RE VO LU TIE 

De in voe ring van een nieuw stu die pro gram ma van de

oplei ding tot die ren arts was nood za ke lijk om te vol doen

aan de ge wij zig de in ter na ti o na le re gel ge ving en de in-

grij pen de evo lu ties in het be roep. Ondanks de prin ci pi ële 

in ten tie van de Bo log na ver kla ring om de Bache lor-Mas -

ter oplei ding in ter na ti o naal uni form in te rich ten, blijkt de

con cre te im ple men ta tie van dit pro ject in de ver schil len de

Eu ro pe se lan den zeer he te ro geen te ge beu ren. Daar bij

wor den vaak re vo lu ti o nai re nieu we on der wijs met ho den

ge pro pa geerd, zo als de ver re gaan de in te gra tie tus sen alle 

pre kli ni sche en kli ni sche dis ci pli nes (the ma tisch of pro -

bleem ge stuurd blo kon der wijs) of het to taal an de re on der -

wijs mo del dat on langs werd ing evoerd aan de Uni ver si teit

van Not ting ham (VK) waar de kli ni sche op lei ding gro -

ten deels ex tra mu raal (dus in pri va te die ren art sen prak tij -

ken) wordt ing ericht. 

Voor wat Vlaan de ren be treft, dien de re ke ning ge hou den

te wor den met het ont bre ken van een ing angs be per king tot

de stu dies, waard oor zeer veel stu den ten de oplei ding

aan vat ten. Daar om werd ge op teerd voor een cur ri cu lum -

mo del waar bij de stu den ten in hun eer ste jaar ge con fron -

teerd wor den met zo wel fun da men teel we ten schap pe lij ke

cur sus sen als met meer dier ge nees kun dig ge rich te oplei -

dings on der de len. Aldus krij gen de stu den ten een be te re

in druk van wat er van hen wordt ver wacht ge du ren de de

rest van de stu die en kan een even tu e le se lec tie op een

meer ge fun deer de wij ze plaats vin den. Ook wor den de

stu den ten door de dif fe ren ti a tie bin nen het nieu we cur ri -

cu lum mo del be ter voor be reid op het uit oe fe nen van de

eer ste lijns dier ge nees kun de bij de door hen ge ko zen dier -

soort of dier soor ten. 

Het nieu we stu die pro gram ma dat aan de Uni ver si teit

Gent wordt ing evoerd, ka dert al dus in het glo ba le con -

cept van de Bo log na ver kla ring, houdt re ke ning met de

na ti o na le, re gi o na le en uni ver si tai re re gel ge ving en komt 

te ge moet aan de ver wach ting en van het be roep. 
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Ta bel 2. Over zicht van de oplei dings on der de len in het nieu we stu die pro gram ma dier ge nees kun de aan de Uni ver si teit
Gent.
Een aca de mie jaar telt 24 les we ken van 5 da gen waar op stu die ac ti vi tei ten wor den ge pro gram meerd, en wordt ing edeeld in twee se -
mes ters van 12 we ken stu die ac ti vi tei ten én 1 in haal week.
A, B, C = con tac tu ren per jaar
 A = ge richt op overd racht en ver wer king van leer stof
 B = ge richt op in oe fe ning en be gel ei de toe pas sing, zo als prac ti ca, oe fe ning en, ex cur sies, enz.
 C = in te gra tie vak ken: pro ject, sta ge, se mi na rie werk…
D = uren stu die tijd (tijd no dig voor les sen + per soon lij ke ver wer king van de stof)
E = aan tal stu die pun ten
SEM: 1 = eer ste se mes ter, 2 = twee de se mes ter, J = jaar vak

NIEUW PROGRAMMA DIERGENEESKUNDE

1e Bache lor (van af 2006-2007) sem A B C D E
 

 Fy si ca 1 30  5 - 120 4
 Alge me ne che mie 1 30 10 - 120 4
 Orga ni sche che mie 1 30  5 - 120 4
 Dier kun de 1 30 15 - 150 5
 Plant kun de 1    7,5    7,5 -  90 3
 Cel bi o lo gie en al ge me ne weef sel leer 1 45   22,5 - 240 8

-

 Ana ly ti sche che mie 2  22,5 15 - 120 4
 Alge me ne ana to mie 2 45 30 - 240 8
 Embry o lo gie 2 30 15 - 150 5
 Orgaan fy si o lo gie I 2 15 - -  90 3
 Bi oche mie I 2 15 - -  90 3
 Etno gra fie en be oor de lings leer 2   37,5 - - 150 5
 Bi o me di sche sta tis tiek en  in for ma tie ver wer ving 2   22,5 15 - 120 4

 TOTAAL: 13 cur sus sen 360 140 - 1800 60

2e Bache lor (van af 2007-2008) sem A B C D E
 

 Bij zon de re weef sel leer 1 45 45 - 240 8
 To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie I 1 45 15 - 180 6
 Orgaan fy si o lo gie II 1 60 30 - 240 8
 Bi oche mie II 1 45   22,5 - 180 6
 Ve te ri nai re volks ge zond heid : voed sel- en mi lieuche mie 1   22,5 30 - 120 4

 To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie II 2 30 45 - 150 5
 Orgaan fy si o lo gie III 2 60 30 - 240 8
 Bi oche mie III 2 30 - - 120 4
 Mo le cu lai re en al ge me ne ge ne ti ca 2   67,5 - - 240 8
 Eco no mie van de nuts die ren 2 30 - -  90 3

 TOTAAL: 10 cur sus sen 435  217,5 - 1800 60

3e Bache lor (van af 2008-2009) sem A B C D E

 To po gra fi sche en kli ni sche ana to mie III 1 30 60 - 210 7
 Bac te ri o lo gie en my co lo gie 1 30   22,5 - 120 4
 Pa ra si to lo gie 1 30 15 - 120 4
 Vi ro lo gie 1   22,5 15 - 120 4
 Immu no lo gie 1 30   22,5 - 120 4
 Me di sche beeld vor ming 1   22,5 - -  90 3
 Pat ho fy si o lo gie en kli ni sche che mie 1   22,5 - -  90 3

 Inlei ding tot de ve te ri nai re volks ge zond heid 2   22,5 - -  90 3
 Pat ho lo gi sche ont leed kun de 2 45 45 - 240 8
 Hy gi ëne, huis ves ting en prak tijk ma na ge ment 2 40 - -  90 3
 Die ren voe ding 2 45 15 - 180 6
 Alge me ne far ma co lo gie 2 20 - -  90 3
 Etho lo gie, ethiek en die ren wel zijn 2 60 25 120* 240 8

 TOTAAL: 13 cur sus sen 420 220 120* 1800 60

            *3 we ken sta ge op be drijven
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1e Mas ter (van af 2009-2010) sem A B C D E
 

 Bac te ri ële en my co ti sche ziek ten en zo önosen 1 45 - - 150 5
 Pa ra si tai re ziek ten en zo önosen 1 45 10 - 150 5
 Vi ra le ziek ten, pri on ziek ten en zo önosen 1 45 - - 150 5
 Immu no pa tho lo gie 1 15 - -  90 3
 Bij zon de re far ma co lo gie 1 40 - - 150 5
 Ve te ri nai re volks ge zond heid: keu ring en con tro le 1 55 10 - 180 6

 Toxi co lo gie 2 30 - -  90 3
 Me di sche beeld vor ming, met kli niek J  12,5 29 -  90 3
 Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, 
 met lijk schou wing en te ra to lo gie

J  37,5 22 - 150 5

 Pro pe deu ti ca van de ge zel schaps die ren, met kli niek J  22,5 22 -  120  4
 Pro pe deu ti ca van de gro te huis die ren, met kli niek J  22,5 17 -  120  4
 Alge me ne heel kun de en kli niek heel kun de van de gro te
 huis die ren

J 45 27 - 210 7

 Ziek ten van vo gels en bij zon de re die ren, met kli niek J 30 10 - 150 5

 TOTAAL: 13 cur sus sen 445 147 - 1800 60

2e Mas ter (van af 2010-2011) sem A B C D E
 Alge me ne cur sus sen (1e se mes ter)
 Alge me ne vee teelt 1 15 - -  90 3
 Epi de mi o lo gie 1   7,5 10 -  90 3
 Ge nees kun di ge ziek ten leer van ge zel schaps die ren,  met kli niek 1 30 10 40 120 4
 Ge nees kun di ge ziek ten leer van gro te huis die ren,  met kli niek 1 30 10 40 120 4
 Bij zon de re heel kun de, met kli niek 1 60 35 -  90 4
 Voort plan ting en ver los kun de, met kli niek 1 40 20 -  90 3
 Mas ter proef deel I J 420 14 

 TOTAAL: (6 cur sus sen + Mas ter proef I) 182,5 85  80* 1050 35

 Clus ter Ge zel schaps die ren (2e se mes ter)
 Far ma co the ra pie van de ge zel schaps die ren 2 15 - - 90 3
 Aan vul len de ziek te leer van vo gels 2 25 10 - 90 3
 Ge ne tisch fo kad vies 2 15 - - 90 3
 Aan vul ling en in de ge nees kun di ge ziek te leer, met kli niek 2 85 30 - 120 4
 Aan vul ling en in de bij zon de re heel kun de, met kli niek 2 50 35 - 90 3
 Aan vul ling en in de me di sche beeld vor ming, met kli niek 2 15 10 - 90 3
 Aan vul ling en in de voort plan ting en ver los kun de, met kli niek 2 15 10 - 90 3
 Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, met kli niek J 15 20 - 90 3

 TOTAAL: (6 cur sus sen + Mas ter proef I)

 TOTAAL van 1e + 2e se mes ter:

235

 417,5

115

200

 -

 80*

 750

1800

25

60

 Clus ter Gro te huis die ren (2e se mes ter)
 Far ma co the ra pie van de gro te huis die ren 2 15 - - 90 3
 Bij zon de re vee teelt 2 20 - - 90 3
 Aan vul ling en in de ge nees kun di ge ziek te leer, met kli niek 2   37,5 20 - 90 3
 Aan vul ling en in de bij zon de re heel kun de, met kli niek 2 35   27,5 - 90 3
 Aan vul ling en in de me di sche beeld vor ming, met kli niek 2   7,5    7,5 - 90 3
 Aan vul ling en in de voort plan ting, ver los kun de en
 be drijfs dier ge nees kun de, met kli niek

2 30   57,5 - 90 3

 Ve te ri nai re volks ge zond heid: voed sel vei lig heid en au di ting 2   57,5 - - 120 4
 Bij zon de re pa tho lo gi sche ont leed kun de, met kli niek J 15 20 - 90 3

 TOTAAL: (8 cur sus sen)

 TOTAAL van 1e + 2e se mes ter:

217,5

400  

132,5

217,5

-

80*

 750

1800

25

60

* 2 we ken sta ge bij die ren art sen
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3e Mas ter (van af 2011-2012) A B C D E
 

 OPTIE GEZELSCHAPSDIEREN
 Plich ten leer en dier ge nees kun di ge wet ge ving 37,5 - -  90 3
 Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van ge zel schaps die ren 17,5 70 -  90 3
 Bij zon de re voe dings leer van ge zel schaps die ren 20  70 -  90 3
 Kli niek in wen di ge ziek ten van ge zel schaps die ren - 240 - 240 8
 Kli niek ver los kun de, voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van
 ge zel schaps die ren

- 20 -  90 3

 Kli niek heel kun de van ge zel schaps die ren - 210 - 210 7
 Me di sche beeld vor ming, ra di opro tec tie en or tho pe die van 
 ge zel schaps die ren, met kli niek

30 180 - 210 7

 Kli niek en au top sie van vo gels en bij zon de re ge zel schaps die ren - 120 - 120 4
 Keu ze vak ken 180 6
 Mas ter proef deel II 480 16 

 TOTAAL 105 910 - 1800 60 

 OPTIE PAARD
 Plich ten leer en dier ge nees kun di ge wet ge ving 37,5 - -  90 3
 Ve te ri nai re volks ge zond heid: slacht huis sta ges en oe fe ning en -  55 -  90 3
 Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van het paard 10   80 -  90 3
 Bij zon de re voe dings leer van het paard 15   75 -  90 3
 Kli niek in wen di ge ziek ten van het paard - 180 - 180 6
 Ver los kun de, voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van het paard,
 met kli niek

  5  175 - 180 6

 Heel kun de van het paard, met kli niek   5  295 - 300 10 
 Me di sche beeld vor ming en ra di opro tec tie van het paard, met kli niek 10  100 - 120 4
 Keu ze vak ken 180 6
 Mas ter proef deel II 480 16 

 TOTAAL 82,5 960 -
  

1800  60 

 OPTIE HERKAUWERS
 Plich ten leer en dier ge nees kun di ge wet ge ving 37,5 - -  90 3
 Ve te ri nai re volks ge zond heid: slacht huis sta ges en oe fe ning en -  55 -  90 3
 Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van her kau wers 17,5  80 - 120 4
 Bij zon de re voe dings leer van her kau wers 15   75 -  90 3
 Heel kun de en me di sche beeld vor ming van her kau wers, met kli niek 5 175 - 180 6
 Kli niek voort plan ting, ver los kun de en kunst ma ti ge in se mi na tie van
 her kau wers

-  90 -  90 3

 Be drijfs be gel ei ding en epi de mi o lo gie van her kau wers 15  165 - 180 6
 Ambu la to ri sche kli niek van her kau wers - 120 - 120 4
 Kli niek in wen di ge ziek ten van her kau wers - 180 - 180 6
 Keu ze vak ken 180 6
 Mas ter proef deel II 480 16 

 TOTAAL 90 940 -
  

1800  60 

 OPTIE VARKEN-PLUIMVEE-KONIJN
 Plich ten leer en dier ge nees kun di ge wet ge ving   37,5 - -  90 3
 Ve te ri nai re volks ge zond heid : slacht huis sta ges en oe fe ning en -  55 -  90 3
 Infec tie ziek ten, pro fy laxe en pa tho lo gie van var ken, pluim vee 
 en ko nijn

25 140 - 180 6

 Bij zon de re voe dings leer van var ken, pluim vee en ko nijn 15  75 -  90 3
 Voort plan ting en kunst ma ti ge in se mi na tie van var ken,  pluim vee
 en ko nijn

 5 115 - 120 4

 Be drijfs be gel ei ding en epi de mi o lo gie van var ken, pluim vee en ko nijn 25 275 - 300 10 
 Inwen di ge ziek ten van var ken, pluim vee en ko nijn    7,5  75 - 150 5
 Sta ge - - 120 120 4
 Keu ze vak ken 180 6
 Mas ter proef deel II 480 16 

 TOTAAL 115 375 120    1800  60 
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 OPTIE ONDERZOEK
 Plich ten leer en dier ge nees kun di ge wet ge ving   37,5  - - 90 3
 Met ho do lo gie van dier ex pe ri men teel on der zoek   22,5  10 - 90 3
 Cel bi o lo gi sche en mo le cu lai re tech nie ken voor bi o me disch on der zoek 30  15 - 90 3
 Toe ge pas te bi o me di sche sta tis tiek 15  15 - 90 3
 Proef dier kun de 30  10 - 90 3
 We ten schap pe lij ke sta ge - 400 20 420 14 
 Keu ze vak ken 450 15 
 Mas ter proef deel II 480 16 

 TOTAAL 135 450 20 1800  60 

KEUZEVAKKEN A B C D E

Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en in de
ge nees kun de van de ge zel schaps die ren

- 100 45 180 6

Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en 
in de ge nees kun de van het paard

- 100 45 180 6

Ken nis ma kings sta ge en aan vul ling en 
in de ge nees kun de van her kau wers 

- 100 45 180 6

Ambu la to ri sche kli niek en be drijfs be gel ei ding
van her kau wers

9 150 - 180 6 voor op tie Paard en op tie
Var ken, Pluim vee en Ko nijn

Be drijfs be gel ei ding van var ken, pluim vee en
ko nijn

9 150 - 180 6 voor op ties Paard en Her kau wers

Inlei ding tot de proef dier kun de 30  10 -  90 3 al leen voor niet-die ren art sen

Proef dier kun de 30  10 -  90 3

Tro pi sche dier ge nees kun de 40  25 -  90 3

Eén of twee vak ken uit de 
opleidingsprogramma’s van UGent

3-6

We ten schap pe lijk Engels 15  30 -  90 3

Toe ge pas te bi o me di sche sta tis tiek 15  15 -  90 3

Met ho do lo gie van dier ex pe ri men teel 
on der zoek

 22,5  10 -  90 3

Cel bi o lo gi sche en mo le cu lai re tech nie ken
voor bi o me disch on der zoek

30  15 -  90 3

Ra di opro tec tie 15     2,5 -  90 3

Ve te ri nai re volks ge zond heid  57,5  55 - 180 6 voor op ties Ge zel schaps die ren
en Onder zoek

Prak tijk ma na ge ment   7,5 - -  90 3


