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SA MEN VAT TING

In het voor jaar van 2005 wer den alle die ren art sen die in de laat ste drie jaar wa ren af ge stu deerd in Gent

(n=557) ge vraagd om deel te ne men aan een en quête waar in ge peild werd naar hun hui di ge werk si tu a tie en naar 

hun eva lu a tie van de ge no ten oplei ding in de dier ge nees kun de. Ee nen ze ven tig pro cent (n=397) heeft een ing e -

vuld en quête for mu lier te rug ge zon den. Van de res pon den ten is 38,5% van het man ne lijk ge slacht en is 61,5%

vrouw, 77,3% heeft de Bel gi sche na ti o na li teit en 22,2% de Ne der land se.

Achten ze ven tig pro cent van de res pon den ten is ac tief in de prak tijk, 7,5% in het on der zoek, 5,6% in het on -

der wijs, 2,4% in een con tro le dienst, 1,9% in de far ma cie en 4,4% in an de re sec to ren. Van de prak ti se ren de die -

ren art sen die de op tie rich ting klei ne huis die ren heb ben ge volgd, houdt de gro te meer der heid zich uit slui tend

met klei ne huis die ren be zig, ter wijl de die ren art sen die de op tie rich ting en her kau wers of paard heb ben ge volgd, 

zich met veel meer ver schil len de dier soor ten be zig hou den. Bij het pei len naar de al ge me ne te vre den heid over

hun job blijkt dat 78% van de die ren art sen zeer te vre den tot ui terst te vre den is, 16% is te vre den en slechts 1,5%

geeft aan he le maal niet te vre den te zijn.

Uit de eva lu a tie van de dier ge nees kun di ge oplei ding komt naar vo ren dat de meer der heid van de res pon den -

ten het ge voel heeft over meer dan vol doen de the o re ti sche ken nis te be schik ken, ter wijl de prak ti sche ken nis die

tij dens de oplei ding werd ver wor ven min der hoog wordt ing eschat. Te vens wordt een reeks vak ken, voor na me -

lijk uit de ba sis oplei ding, als te zwaar be na drukt er va ren, ter wijl er an der zijds een aan tal meer prak ti sche vak -

ken als on vol doen de be na drukt wordt be schouwd.

De in for ma tie om trent de oplei ding werd ge bruikt bij de be spre king en van de aan de gang zijn de cur ri cu -

lum her vor ming.  

INLEI DING

In 2004 werd de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de
Uni ver si teit Gent ge ëvalueerd door een Eu ro pe se vi si ta -
tie com mis sie. Der ge lij ke vi si ta ties wor den ge or ga ni seerd
door de EAEVE (Eu ro pe an Asso ci a ti on of Esta blish -
ments for Ve te ri na ry Edu ca ti on) en heb ben tot doel de
oplei ding tot die ren arts in de ver schil len de Eu ro pe se fa -
cul tei ten dier ge nees kun de te be oor de len. In het ver slag

van de vi si ta tie com mis sie over de Gent se fa cul teit werd

het on der wijs als zeer goed ge ëvalueerd en wer den geen

be lang rij ke te kort ko ming en ver meld. Als ge volg daar -

van mag de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de Uni ver -

siteit Gent de ti tel voe ren van “goed ge keurd door de

EAEVE” en be hoort daar mee tot de bes te fa cul tei ten van

Eu ro pa.
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Niet te gen staan de de lo ven de eva lu a tie werd er door
de vi si ta tie com mis sie toch een reeks aan dachts pun ten
ge for mu leerd waar aan de fa cul teit in de toe komst moet
trach ten te ge moet te ko men om ook bij een vol gen de vi -
si ta tie weer gun stig be oor deeld te wor den. Eén van deze
pun ten was dat de fa cul teit niet op een ge struc tu reer de
ma nier peilt bij de af ge stu deer de die ren art sen naar het al
dan niet be rei ken van de doel stel ling van de oplei ding.
Deze doel stel ling luidt als volgt: “het ver schaf fen van zo -
wel een we ten schap pe lij ke als een pro fes si o ne le oplei -
ding die de nood za ke lij ke ken nis, vaar dig he den en hou -
ding aan leert die een die ren arts moet toe la ten het be roep
zelf stan dig uit te oe fe nen in een zich steeds wij zi gen de
maat schap pij”.

Om te ge moet te ko men aan deze op mer king werd het
ini ti a tief ge no men om een en quête te or ga ni se ren bij re -
cent af ge stu deer de die ren art sen waar bij werd ge peild
naar hun hui di ge werk si tu a tie en naar hun eva lu a tie van
de ge no ten oplei ding. In dit ar ti kel wor den de re sul ta ten
van deze en quête be schre ven.

DE EN QUÊTE

De en quête werd in het aca de mie jaar 2004-2005
voor be reid door een werk groep van de oplei dings com -
mis sie van de Fa cul teit Dier ge nees kun de. Het voor stel
van deze werk groep werd twee maal be spro ken en aang e -
past door de fa cul tai re oplei dings com mis sie en ver vol -
gens in  mei  2005 goed ge keurd door de fa cul teits raad.
Alvo rens de en quête te ver stu ren werd ze nog ge test bij
een be perkt aan tal re cent af ge stu deer de die ren art sen om
na te gaan of er geen on vol ko men he den of on dui de lijk -
he den aan we zig wa ren.

De en quête be stond uit 34 vra gen op ge deeld in drie
gro te ca te go rie ën: 1) al ge me ne in for ma tie; 2) in for ma tie
over de hui di ge be roeps ac ti vi tei ten en 3) in for ma tie om -
trent de oplei ding. Het ge heel be sloeg 7 blad zij den. De
en quête moest schrif te lijk wor den ing evuld en kon vol le -
dig ano niem wor den te rug ge zon den door mid del van een 
bijgevoegde gefrankeerde antwoordenveloppe. 

DE GE ËNQUÊTEERDEN

Alle die ren art sen die in 2002, 2003 of in 2004 af ge stu -
deerd zijn aan de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de Uni ver -
si teit Gent wer den aang eschre ven. Dit wa ren er in to taal
557.  Bin nen de voor zie ne tijd wer den er 397 for mu lie ren
te rug ge zon den. Dit komt neer op een ant woord per cen ta ge
van 71,3%. Deze hoge ant woord graad heeft tot ge volg
dat de ant woor den in hoge mate re pre sen ta tief zijn voor
de vol le di ge po pu la tie van die ren art sen die in de laat ste
drie jaar zijn af ge stu deerd. De te rug ge zon den for mu lie ren
wa ren even re dig verd eeld over de drie af stu deer ja ren. 

Er werd be wust ge ko zen voor de die ren art sen die in de 
laat ste drie jaar zijn af ge stu deerd. Dit ge beur de ener zijds
om dat de oplei ding bij deze die ren art sen nog het best in
het ge heu gen ligt en an der zijds om dat deze groep de vo -
ri ge cur ri cu lum her vor ming, met de ge deel te lij ke dier -
soorts pe ci fie ke dif fe ren ti a tie, vol le dig door lo pen heeft.
Het ligt voor de hand dat deze groep niet nood za ke lijk re -
pre sen ta tief is voor de vol le di ge die ren art sen po pu la tie.
Hier mee dient dan ook re ke ning gehouden te worden bij
het interpreteren van de resultaten. 

Van de res pon den ten is 38,5% van het man ne lijk ge -
slacht en 61,5% is vrouw, 77,3% heeft de Bel gi sche na ti o -
naliteit, 22,2% de Ne der land se en 0,5% heeft een an de re
na ti o na li teit (1 Duit se, 1 Fran se). Ze ven tig pro cent heeft
de kan di da tu ren door lo pen aan de Uni ver si teit Gent ter -
wijl 29% dit ge daan heeft aan de Uni ver si teit Antwer pen
en 1% aan een an de re uni ver si teit.

Alle ge ënquêteerde die ren art sen hebben een cur ri cu -
lum ge volgd waar bij in het laat ste jaar van de oplei ding
moest ge ko zen wor den tus sen één van de vol gen de vijf
op tie rich ting en: 

-  her kau wers 

- var ken, pluim vee en ko nijn 

- paard 

- klei ne huis die ren 

- on der zoek en in dus trie 

 De verd eling van de res pon den ten over deze op tie rich -
ting en, op ge splitst vol gens hun ge slacht, wordt weer ge -
ge ven in Fi guur 1.
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Fi guur 1. Ver de ling van de res pon den ten over de ver schil -
len de op tie rich ting en en verd er on der ver deeld vol gens
ge slacht.
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BE ROEPS AC TI VI TEI TEN 

Aan de ge ënquêteerden werd ge vraagd wel ke be roeps -
ac ti vi tei ten zij ver vul len (prak tijk, on der zoek, on der wijs,
con tro le dien sten, far ma cie, an de re) en ge du ren de welk
ge deel te (%) van hun be roeps ac ti vi teit zij daar mee be zig
zijn. Wan neer men enk el kijkt naar de hoofd ac ti vi teit
(50% of meer van de tijd) dan blijkt dat 78,2% van de res -
pon den ten in de prak tijk ac tief is, 7,5% in het on der zoek,
5,6% in het on der wijs, 2,4% in een con tro le dienst, 1,9%
in de far ma cie en 4,4% in an de re sec to ren. De noe mer
“an de re” om vat een bre de waai er van ac ti vi tei ten gaan de
van stu dent, over ad mi ni stra tief be dien de tot land bou wer 
of ac tief in de ho re ca. Bin nen de groep van de res pon den -
ten die hoofd za ke lijk prak tijk be oe fe nen, doet 85% dit
vol tijds en 15% com bi neert de prak tijk met een an de re
ac ti vi teit. In de groe pen on der zoek en on der wijs is het
per cen ta ge dat hier vol tijds mee be zig is, be perkt tot res -
pec tie ve lijk 42% en 25%. Met an de re woor den, deze die -
ren art sen com bi ne ren veel va ker deze taak met een an de re
acti vi teit. Dit kan ge mak ke lijk ver klaard wor den door
het re la tief groot aan deel van res pon den ten die wer ken
op de Fa cul teit Dier ge nees kun de als as sis tent of we ten -
schap pe lijk on der zoe ker en die zeer vaak on der zoek en
on der wijs com bi ne ren.

Als we na gaan waar alle die ren art sen die in Gent zijn
af ge stu deerd hun be roep uit oe fe nen, dan blijkt dat 85%
van de Bel gi sche stu den ten aan de slag is in Bel gië, 4% in
Ne der land, 6% in Frank rijk en 4% in Groot-Brit tan nië.
Van de Ne der land se stu den ten die af ge stu deerd zijn in
Gent is 11% ac tief in Bel gië, 74% in Ne der land en 7% in
Groot-Brit tan nië. In ab so lu te cij fers komt het erop neer
dat van de res pon den ten er 11 Bel gi sche die ren art sen in
Ne der land wer ken, ter wijl er 10 in Gent af ge stu deer de
Ne der land se die ren art sen in Bel gië ge ble ven zijn. Ge zien
het groot aan tal af stu de ren de die ren art sen en het be perkt
aan tal plaat sen op de ar beids markt is het te ver wach ten dat

het aan deel die ren art sen dat in het bui ten land gaat wer ken
in de toe komst nog zal toe ne men (de Kruif, 2004).

De die ren art sen die in de prak tijk aan de slag zijn, wer -
ken in een prak tijk waar er ge mid deld 4,2 die ren art sen
ac tief zijn (SD=3,8). In Ta bel 1 wordt de verd eling vol -
gens prak tijk groot te weer ge ge ven. Het aan deel van de
een per soons prak tijk ligt la ger dan 20%. Er is dus in ver -
ge lij king met vroe ger dui de lijk een be lang rij ke re duc tie
van het aan tal pa saf ge stu deer de die ren art sen die nog al -
leen aan de slag gaan. Het valt te ver wach ten dat dit aan -
deel in de toe komst nog verd er zal da len. De een per -
soons prak tij ken blij ven even wel een Bel gisch fe no meen
aang ezien blijkt dat 91% van de een per soons prak tij ken
uit ge baat wor den door prak tijk die ren art sen die in Bel gië
aan de slag zijn. Re la tief ge zien wor den er 4 maal meer
een per soons prak tij ken uit ge baat door pa saf ge stu deer de
die ren art sen die in Bel gië wer ken dan door ge di plo meer -
den uit Gent die in Nederland een praktijk opstarten.

Ondanks het feit dat een gro te meer der heid van de res -
pon den ten in groeps prak tij ken werkt, blijkt dat toch nog
meer dan 50% een sta tuut van zelf stand i ge heeft. Ze sen -
der tig pro cent geeft aan be dien de te zijn en 5% is bur saal.
Deze laat ste groep be treft uit slui tend die ren art sen die ac -
tief zijn op de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de Uni ver -
si teit Gent in het ka der van een on der zoeks pro ject of een
specialisatieopleiding. 

Bij het verd er be spre ken van de dier soor ten waar mee
de prak ti se ren de die ren art sen in con tact ko men, werd
een in de ling per dier soort ge maakt die over eenk omt met
de op tie rich ting en in het laat ste jaar van de stu die. De eer ste
op tie be treft de her kau wers, de twee de op tie om vat var -
ken, pluim vee en ko nijn (deze op tie wordt hier na verd er
aang eduid als de “op tie var ken”), de der de op tie is het
paard en de vier de op tie om vat de klei ne huis die ren in -
clu sief de bij zon de re die ren. 

In de en quête werd ge vraagd of de res pon den ten zou -
den aang even hoe veel pro cent van hun tijd wordt be steed 
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Ta bel 1. Ver de ling van het aan tal en per cen ta ge van de res pon den ten die prak tijk doen in func tie van het aan tal die ren art -
sen die ac tief zijn in de prak tijk waar zij aan de slag zijn.

 
  Prak tijk groot te Aantal Percentage van het totaal

   Een per soons prak tijk  63 19,5%

   2 tot 4 die ren art sen 159 49,2%

   5 tot 9 die ren art sen  79 24,5%

   10 tot 19 die ren art sen  17 5,3%

   20 of meer die ren art sen   5 1,5%



aan elk van deze 4 ty pen die ren. Hun ant woor den wor den 
sa meng evat in Ta bel 2, waar in ook een on der scheid wordt
ge maakt al naar ge lang het per cen ta ge van de tijd dat men 
aan elke dier groep be steedt. In de eer ste ko lom wordt een
type dieren mee ge teld zo dra wordt aang ege ven dat men
er min stens 5% van zijn tijd mee be zig is. In ko lom twee
wordt een type die ren pas ver meld van zo dra men er min -
stens 10% van de tijd mee be zig is en in ko lom drie wordt
het pas mee ge re kend van zo dra men er min stens 20% van 
de tijd mee be zig is. 

Uit Ta bel 2 blijkt dat veel van de pa saf ge stu deer de,
prak ti se ren de die ren art sen nog steeds in min of meer de re
mate met een gro te va ri ëteit van type die ren in con tact ko -
men, on danks de spe ci a li sa tie die zij in het laat ste jaar van 
hun stu die heb ben ge volgd. Wan neer we ech ter kij ken
naar het type dieren waar mee zij hoofd za ke lijk in con tact
ko men (min stens 20% van de tijd), dan blijkt dit in de
mees te ge val len beperkt te zijn tot één of twee.

Ta bel 3 be vat na de re ge ge vens over de com bi na tie van 
dier soor ten die wor den be han deld in func tie van de ge -
volg de op tie in het laat ste jaar, en dit enk el voor de ty pen
die ren waar van wordt aang ege ven dat men er min stens
10% van de tijd mee be zig is. Met an de re woor den, als
een respon dent aang eeft dat hij of zij 95% van de tijd klei ne
huis die ren en exo ten be han delt en 5% van de tijd be zig is
met paar den, wordt dit weer ge ge ven als ie mand die uit -
slui tend klei ne huis die ren be han delt. Wan neer men 80%
van de tijd her kau wers be han delt en 20% paar den, wordt
dit weer ge ge ven als de com bi na tie her kau wers + paard.

Uit Ta bel 3 blijkt dui de lijk dat voor na me lijk de gro te
meer der heid (meer dan 80%) van die ren art sen die af ge -
stu deerd zijn in de op tie rich ting klei ne huis die ren zich
uit slui tend op de  klei ne huis die ren toe legt. De die ren art -
sen die de op tie rich ting her kau wers of paard ge volgd
heb ben, hou den zich daar en te gen veel meer met ver -
schil len de diersoorten bezig.

Te vens werd ge peild naar het vol gen van post uni ver -

si tair on der wijs on der de vorm van cur sus sen of een spe -

ci a li sa tie oplei ding. Slechts 9% van de pa saf ge stu deer de

die ren art sen geeft aan in de eer ste drie jaar na hun af stu de -

ren geen bij scho ling te heb ben ge volgd. Drie ëndertig

pro cent ver meldt één tot twee maal per jaar op een bij -

scho lings cur sus aan we zig te zijn en 58% volgt min stens

drie maal per jaar een bij scho lings cur sus. Naast het fre -

quent bij wo nen van bij scho lings cur sus sen zijn er ook

nog al wat res pon den ten (22%) die aang even dat ze één of 

an de re vorm van spe ci a li sa tie oplei ding vol gen. De meest

voor ko men de zijn: doc to raat son der zoek (21), een in -

tern ship (20), cur sus vak die ren arts (12) en een re si den cy

(7). Daar naast wor den ook nog veel an de re spe ci a li sa tie -

oplei ding en ge volgd zo wel in bin nen- als bui ten land.

Hier bij dient op ge merkt te wor den dat deze groep res -

pon den ten wel licht enigs zins over ver te gen woor digd is

in de en quête, aang ezien zij vaak nog op de fa cul teit ver -

blij ven en zo doen de iets ge mak ke lij ker ge con tac teerd

kun nen wor den en mis schien in iets gro te re mate heb ben

deel ge no men aan de en quête. De sal niet te min laat dit al -

les dui de lijk zien dat er na het af stu de ren nog aan een

verd ere oplei ding en ver vol ma king wordt ge werkt. Dit is

in over een stem ming met de reeds fre quent ge op per de

stel ling dat het vol gen van post uni ver si tair on der wijs

steeds be lang rij ker wordt (de Kruif, 2002; Sloet van

Oldrui ten borgh-Oos ter baan, 2004).

Ten slot te werd ge vraagd in hoe ver re men te vre den is

over zijn of haar hui di ge job. Achten ze ven tig pro cent

blijkt zeer te vre den tot ui terst te vre den te zijn, 16 % is te -

vre den, 4,5% is ma tig te vre den en slechts 1,5% geeft aan

he le maal niet tevreden te zijn.

190 Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2006, 75

Ta bel 2. Het aan tal type die ren waar mee de res pon den ten in de prak tijk in con tact ko men. 

Minstens 5%

van de tijd1

Minstens 10%

van de tijd1

Minstens 20%

van de tijd1

  Maxi maal één type die ren 48,5% (162) 58,1% (194) 72,8% (242)

  Maxi maal twee ty pes die ren 29,6% (99) 27,8% (93) 22,4% (74)

  Maxi maal drie ty pes die ren 14,7% (49) 11,4% (38) 4,8% (16)

  Maxi maal vier ty pes die ren 7,2% (24) 2,7% (9) 0% (0)

1 een type dier wordt mee ge teld wan neer de res pon dent aang eeft dat hij/zij er min stens 5, 10 of 20% van de tijd mee be zig is in zijn of
haar prak tijk.
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Ta bel 3. Com bi na tie van type die ren waar mee pa saf ge stu deer de die ren art sen in con tact ko men (in af lo pen de volg or de van
fre quen tie van voor ko men) in func tie van de ge volg de op tie in het laat ste jaar. Bij het ma ken van deze ta bel wer den enk el
die dier soor ten mee in re ke ning ge bracht waar men min stens 10% van de tijd mee be zig is.

Optierichting gevolgd in het laatste jaar Totaal

Herkauwers Varken,

pluimvee,

konijn

Paard Kleine

huisdieren

 Enkel klei ne huis die ren 10 0 14 126 150

12,7%1 0,0% 15,1% 82,9% 45,2%2

 Klei ne huis die ren + paard 0 0 29 6 35

0,0% 0,0% 31,2% 3,9% 10,5%

 Klei ne huis die ren + her kau wers + paard 16 0 13 0 29

20,3% 0,0% 14,0% 0,0% 8,7%

 Enkel paard 0 0 24 0 24

0,0% 0,0% 25,8% 0,0% 7,2%

 Her kau wers + paard 13 0 6 0 19

16,5% 0,0% 6,5% 0,0% 5,7%

 Klei ne huis die ren + her kau wers 14 1 1 2 18

17,7% 12,5% 1,1% 1,3% 5,4%

 Klei ne huis die ren +  var ken 1 0 1 15 17

1,3% 0,0% 1,1% 9,9% 5,1%

 Klei ne huis die ren + her kau wers + paard +  5 0 3 1 9

 var ken 6,3% 0,0% 3,2% 0,7% 2,7%

 Enkel var ken 2 4 1 1 8

2,5% 50,0% 1,1% 0,7% 2,4%

 Enkel her kau wers 7 0 0 0 7

8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%

 Her kau wers + var ken + paard 7 0 0 0 7

8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%

 Her kau wers + var ken 2 2 0 0 4

2,5% 25,0% 0,0% 0,0% 1,2%

 Klei ne huis die ren + her kau wers + var ken 2 0 0 1 3

2,5% 0,0% 0,0% 0,7% 0,9%

 Var ken + paard 0 1 1 0 2

0,0% 12,5% 1,1% 0,0% 0,6%

 To taal 79 8 93 152 332

1 per cen ta ge van de res pon den ten die uit de res pec tie ve lij ke op tie ko men.

2 per cen ta ge van het to taal aan tal res pon den ten dat in con tact komt met deze com bi na tie van type die ren. 



EVA LU A TIE VAN DE OPLEI DING

In de Fi gu ren 2, 3 en 4 wor den de re sul ta ten sa men-
ge vat van de eva lu a tie door de res pon den ten over de the o -
reti sche en prak ti sche ken nis die wordt op ge daan ge du -
ren de de oplei ding en dit zo wel bin nen als bui ten de ge -
ko zen op tie rich ting. Tel kens werd hier bij ge vraagd hoe
men het ni veau van de the o re ti sche (pre kli ni sche, pa ra kli ni -
sche en kli ni sche) en prak ti sche ken nis heeft er va ren op het
mo ment van het af stu de ren.

Uit de re sul ta ten sa meng evat in de Fi gu ren 2, 3 en 4
blijkt dat de res pon den ten in de mees te ge val len het ge -
voel heb ben over een vol doen de the o re ti sche ken nis te
be schik ken. De prak ti sche ken nis daar en te gen wordt steeds
als iets min der vol doen de er va ren. 

Te vens werd ge vraagd om te be oor de len in wel ke
mate ie der oplei dings on der deel te wei nig, vol doen de of
te veel be na drukt wordt ge du ren de de oplei ding. In Ta -
bel len 4 en 5 wordt tel kens de top 10 van de vak ken ge ge -
ven die vol gens de res pon den ten res pec tie ve lijk te veel
en te weinig worden benadrukt.

Uit Ta bel 4 blijkt dat voor na me lijk vak ken uit de ba sis -
oplei ding als te zwaar be na drukt, wor den ge ëvalueerd.
Aan deze op mer king is in de on langs goed ge keur de cur -
ri cu lum her vor ming reeds te ge moet ge ko men door de ba -
sis we ten schap pe lij ke vak ken in het eer ste jaar van de

bache lo roplei ding te re du ceren (in de nieu we bache lor-
 mas ter struc tuur is “bache lor” de nieu we be na ming voor
de kan di da tu ren). Deze maat re gel bleek ook nood za ke -
lijk om al dus in het ge heel van de oplei ding vol doen de
tijd vrij te kun nen ma ken voor de mas ter proef die men op
het ein de van de stu dies moet ma ken. 

Ook de scrip tie duikt op in die lijst. Toch be schouwt de 
meer der heid van de res pon den ten het ma ken van een
scrip tie als zin vol tot ui terst zin vol voor de al ge me ne
oplei ding (Fi guur 5). Men is wel meer ge nu an ceerd over
de zin van de scrip tie voor de la te re be roeps uit oe fe ning.
Dit laat ste is wel licht te ver kla ren doord at de over gro te
meer der heid van de res pon den ten niet in het we ten -
schap pe lijk on der zoek maar in de dier ge nees kun di ge
prak tijk ac tief is. Te vens dient op ge merkt te wor den dat
in het nieu we cur ri cu lum voor stel, waar er een gro ter ge -
wicht wordt ge ge ven aan een mas ter proef, het the o re -
tisch/we ten schap pe lij ke luik (scrip tie stric to sen su) van
de scrip tie niet wordt uit ge breid maar aangevuld kan
wor den met klinische besprekingen.

Uit Ta bel 5 blijkt dat het voor na me lijk de prak ti sche
vak ken zijn waar van wordt aang ege ven dat zij on vol -
doen de de na druk krij gen. Dit is in over een stem ming met 
de eva lu a tie van de hoe veel heid the o rie en prak tijk die
men ge du ren de de oplei ding heeft ge volgd (Fi guur 4).
De helft van de vak ken die als te wei nig be na drukt wor -
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Fi guur 2.  Eva lu a tie van het ni veau van de op ge da ne
the o re ti sche en prak ti sche ken nis bin nen de op tie rich -
ting (1 = ruim on vol doen de, 5 = ruim vol doen de).

Fi guur 5. Nut van de scrip tie voor de be roeps uit oe fe ning 
en al ge me ne vor ming (1 = to taal zin loos, 5 = ui terst zin vol).

Fi guur 4. Eva lu a tie van het ni veau van de op ge da ne theo-
re ti sche en prak ti sche ken nis ge du ren de de vol le di ge
oplei ding (1 = ruim on vol doen de, 5 = ruim vol doen de). 

Fi guur 3. Eva lu a tie van het ni veau van de op ge da ne theo -
re ti sche en prak ti sche ken nis bui ten de op tie rich ting (1 = 
ruim on vol doen de, 5 = ruim vol doen de).



den er va ren, heeft be trek king op de ge zel schaps die ren

in clu sief de bij zon de re dier soor ten. Aan die op mer king

is reeds te ge moet ge ko men door in het nieu we stu die -

pro gram ma be dui dend meer tijd te voor zien voor deze

oplei dings on der de len. Uit de en quête blijkt te vens dat

de grote meer der heid van de res pon den ten vindt dat er in

de oplei ding on vol doen de sta ge voor zien wordt. De vele

res pon den ten (56%) die in het ka der van hun op tie pak ket

wel een sta ge heb ben ge lo pen bij een die ren arts, eva lu e ren

deze sta ge in de mees te ge val len als bij zon der in te res sant

maar te kort. Hier op aan slui tend dient te wor den ver meld

dat 85% van de res pon den ten aang eeft in de loop van hun

stu dies op vrij wil li ge ba sis mee ge lo pen te heb ben met een

die ren arts. De fre quen tie van deze vrij wil li ge sta ges va -

rieert van enk ele ma len per jaar tot we ke lijks en ge beurt

meest al ge du ren de ver schil len de op een vol gen de ja ren. Dit

be te kent dat de mees te stu den ten zelf hun stu dies aan vul len

met sta ges die ze lo pen op ei gen ini ti a tief. In het nieu we
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Ta bel 4. Top 10 van de vak ken die als te veel be na drukt wer den be oor deeld in de oplei ding dier ge nees kun de.

 
Vak Te weinig Voldoende Te veel

 Fy si ca  0,0 % 46,9 % 53,1 %

 Eco no mie 12,0 % 43,0 % 45,0 %

 Ana ly ti sche che mie  2,8 % 59,1 % 38,1 %

 Orga ni sche che mie  0,0 % 62,0 % 38,0 %

 Bi os ta tis tiek  2,3 % 61,0 % 36,7 %

 Alge me ne che mie  0,0 % 63,7 % 36,3 %

 Plant kun de  6,1 % 57,8 % 36,1 %

 Scrip tie  1,5 % 64,2 % 34,3 %

 Vee teelt  1,8 % 64,3 % 33,9 %

 Che mi sche ana ly se  2,8 % 63,6 % 33,6 %

Tabel 5. Top 10 van de vak ken die als te wei nig be na drukt wer den be oor deeld in de oplei ding dier ge nees kun de.

 Vak Te weinig Voldoende Te veel

 Sta ge bij die ren art sen 83,2 % 16,2 % 0,6 %

 Pels- en koud bloed die ren 58,2 % 38,4 % 3,4 %

 Me di sche beeld vor ming klei ne huis die ren 56,6 % 41,6 % 1,8 %

 Bui ten prak tijk 52,0 % 44,2 % 3,7 %

 Me di sche beeld vor ming gro te huis die ren 41,6 % 51,7 % 6,7 %

 Heel kun de kleine huis die ren 31,2 % 65,5 % 3,4 %

 Inwen di ge ziek ten klei ne huis die ren 26,6 % 71,5 % 1,8 %

 Etho lo gie 26,1 % 70,8 %    3 %

 Be drijfs dier ge nees kun de 25,5 % 64,6 % 8,9 %

 Ver los kun de klei ne huis die ren 23,7 % 73,8 % 2,6 %



cur ri cu lum wordt dit ei gen ini ti a tief ge ho no reerd in de
oplei ding, aang ezien het voor ie de re stu dent ver plicht zal 
zijn om in de loop van het 4de en/of het 5de  jaar van de
oplei ding min stens één week sta ge te lo pen bij zo wel een
prak tijk voor klei ne als voor gro te huis die ren. Op die ma -
nier zal te ge moet ge ko men wor den aan de op mer king dat
er te wei nig sta ge wordt voor zien in de hui di ge oplei ding. 

Ver der dient op ge merkt te wor den dat de over gro te
meer der heid van de res pon den ten vindt dat de mees te
vak ken, met in be grip van de mees te cur sus sen die in de
Ta bel 4 en 5 wor den ge noemd, vol doen de be na drukt wor -
den gedu ren de de oplei ding. 

Op de vraag of er be paal de vak ken ont bre ken in de
oplei ding, ko men er twee on der wer pen dui de lijk naar vo -
ren, na me lijk boek hou ding en ma na ge ment en om gaan
met klan ten. Dit is niet ab nor maal aang ezien ver wacht
wordt dat bei de to pics in de toe komst steeds be lang rij ker
zul len wor den in de mo der ne prak tijk voe ring (Sloet van
Oldrui ten borgh-Oos ter baan, 2004). Om hier aan te ge -
moet te ko men zal er in het nieu we stu die pro gram ma in
het laat ste jaar een vak ge ge ven wor den over prak tijk ma -
na ge ment. 

Ten slot te werd ge vraagd in wel ke rich ting de oplei -
ding verd er zou moe ten evo lu e ren. Hier bij kon een keu ze 
wor den ge maakt tus sen (1) een verd ere dif fe ren ti a tie met
een ho ge re start com pe ten tie in één be paal de dier soort,
maar met een min der gro te ba sis en al ge me ne ken nis over 
alle dier soor ten, (2) het hand ha ven van het zelf de ni veau
van dif fe ren ti a tie zo als het was tij dens de oplei ding van

de voor bije 10 jaar, of (3) het te rug schroe ven van de dif -
fe ren ti a tie met een gro te re al ge me ne ken nis over alle
dier soor ten heen, maar met een la ge re start com pe ten tie
per specifieke diersoort. De ant woor den worden weer ge -
ge ven in Tabel 6.

De mees te res pon den ten ver kie zen een ni veau van
dif fe ren ti a tie zo als dat aan we zig was ge du ren de hun
oplei ding. Een iets klei ne re groep op teert voor een nog
verd er gaan de dif fe ren ti a tie. Wan neer dit wordt op ge -
splitst per ge volg de op tie rich ting dan blijkt dui de lijk dat
de res pon den ten die de rich ting klei ne huis die ren heb ben
ge volgd in de meer der heid zijn voor een verd ere dif fe -
ren ti a tie, ter wijl dit in de an de re op tie rich ting en ze ker
niet het ge val is. Dit il lus treert op nieuw het on der scheid
tus sen de stu den ten die het tra ject van de klei ne huis die -
ren vol gen en die na der hand ook in de over gro te meer -
der heid van de ge val len uit slui tend met de prak tijk voor
klei ne huis die ren in con tact ko men (Ta bel 3) en de an de -
ren die in meer de re mate in een ge va rieer de prak tijk te -
recht ko men en daar om ook voor een niet al te ge dif fe ren -
tieer de oplei ding kie zen. Ui tein de lijk is er slechts een
klei ne min der heid die te rug wil naar een al ge me ne oplei -
ding. Hier bij dient op ge merkt te wor den dat de res pon -
den ten van de en quête af ge stu deerd zijn met een cur ri cu -
lum waar bij de eer ste vijf jaar van de oplei ding het zelf de
is voor ie der een en waar bij in het laat ste jaar één be paal de 
op tie rich ting moet ge ko zen wor den. Onder tus sen heeft
er ech ter reeds een cur ri cu lum her vor ming plaats ge von -
den waar bij de eer ste 4,5 jaar ge meen schap pe lijk zijn en
er van af het twee de se mes ter van het vijf de jaar een op -
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Ta bel 6. Ni veau van dif fe ren ti a tie ge wenst in de oplei ding.

Respondenten geklasseerd per gevolgde optie

Herkauwers Varken,

pluimvee,

konijn

Paard Kleine

huisdieren

Onderzoek en

industrie

Totaal

aantal

respondenten

meer 23 5 27 117 6 178

dif fe ren ti a tie 25,3% 41,7% 26,5% 69,2% 46,2% 46,0%

ge lijk 59 6 67 51 7 190

64,8% 50,0% 65,7% 30,2% 53,8% 49,1%

min der 9 1 8 1 0 19

dif fe ren ti a tie 9,9% 8,3% 7,8% 0,6% 0,0% 4,9%



split sing wordt ge maakt in gro te huis die ren (her kau wers; 
paard; var ken, pluim vee, ko nijn) en klei ne huis die ren (de 
Kruif, 2002; Si moens et al., 2004). In het laat ste jaar
moe ten de stu den ten die voor het tra ject gro te huis die ren
ge ko zen heb ben, verd er kie zen uit de op tie rich ting en
her kau wers; paard; var ken, pluim vee, ko nijn of on der -
zoek. De stu den ten die het tra ject klei ne huis die ren vol -
gen, kun nen in het laat ste jaar enk el kie zen tus sen verd er -
stu de ren in de klei ne huis die ren of de op tie on der zoek te
kie zen. Ook in dit sys teem ver krij gen alle af ge stu deer de
die ren art sen nog een om ni va lent di plo ma. De nog verd er -
gaan de spe ci a li sa tie waar bij de die ren art sen af stu de ren
met een be perk te re be voegd heid in func tie van hun spe -
ci a li sa tie zal waar schijn lijk nog enk ele de cen nia op zich
la ten wach ten om dat dit al leen haal baar is als ge heel Eu -
ro pa daar toe wil over gaan en dat is van daag ze ker nog
niet aan de orde (de Kruif, 2004). 

Op ba sis van de ant woor den weer ge ge ven in Ta bel 6
kan ge steld wor den dat deze verd ere dif fe ren ti a tie nog
niet ge dra gen wordt door de meer der heid van de res pon -
den ten. Alleen bin nen de groep van stu den ten die de op -
tie klei ne huis die ren kiest, is hier voor wel een meer der -
heid te vin den. Ook met deze ge ge vens werd ge deel te lijk
re ke ning ge hou den in de mo men teel aan de gang zijn de
cur ri cu lum her vor ming, doord at bin nen het tra ject gro te
huis die ren in be perk te mate keu ze vak ken wer den toe ge -
la ten met be trek king tot an de re gro te huis die ren dan deze
van de ge ko zen optie, om aldus de studenten een iets
bredere opleiding te geven. 

Ten slot te dient ge steld te wor den dat de dis cus sie over
de al dan niet verd ere dif fe ren ti a tie van de oplei ding er
één is die reeds lang aan de gang is en waar van mag ver -
wacht wor den dat ze ook nog lang zal verd er gaan (de
Kruif, 2002). 

Het is de be doe ling om deze en quête in de toe komst te

her ha len, ener zijds bij de thans on der vraag de co hor te

die ren art sen om al dus in for ma tie te krij gen over evo lu ties in 

de be roeps uit oe fe ning naar ma te die ren art sen lang er zijn af -

ge stu deerd, en an der zijds bij een nieu we groep pa saf ge -

stu deer de die ren art sen om na te gaan hoe ver nieu wing en 

ver be te ring van de oplei ding wor den ge ëvalueerd. Bij

het op stel len van de laat ste cur ri cu lum her vor ming bleek

deze en quête im mers een waar de vol in stru ment te zijn.  
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