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SAMENVATTING

In het aca de mie jaar 2004-2005 wer den alle voor het eerst ing eschre ven stu den ten (ge ne ra tie stu den ten) van

het eer ste jaar Bache lor in de dier ge nees kun de ge vraagd om deel te ne men aan een en quête waar in ge peild werd 

naar een reeks per soon lij ke ge ge vens, de voor oplei ding, de stu die keu ze en hun toe komst ver wach ting. Deze ge -

ge vens wer den ge kop peld aan de stu die re sul ta ten. Twee ënnegentig pro cent (n=253) van de stu den ten heeft een

ing evuld en quête for mu lier te rug ge stuurd.

Van de res pon den ten was 74,3% vrouw en 25,7% man; 73,5% had de Bel gi sche na ti o na li teit, 21,7% de Ne -

der land se. De meer der heid (72,3%) van de stu den ten was 18 jaar oud. Tach tig pro cent van de stu den ten woon -

de op ka mers.

Ze ven tig kom ma ze ven pro cent van de stu den ten kwam uit de stu die rich ting Alge meen Se cun dair Onder -

wijs (Vlaan de ren), 21,3% uit het Voort ge zet We ten schap pe lijk Onder wijs (VWO, Ne der land) en 3,6% uit het

Tech nisch Se cun dair Onder wijs (Vlaan de ren). De be lang rijk ste be weeg re den van de keu ze van de Uni ver si teit

Gent was haar al ge me ne re pu ta tie en het feit dat er de vol le di ge 6-ja ri ge oplei ding in de dier ge nees kun de werd

aang ebo den. 

Twee ëntachtig pro cent van de stu den ten meen de dat ze veel er va ring had den in de om gang met die ren, meer

spe ci fiek met klei ne huis die ren en paar den. De over gro te meer der heid van de stu den ten hoop te als prak tijk die -

ren arts aan de slag te kun nen gaan.

Het slaag per cen ta ge voor de eer ste Bache lor be droeg 31,2% (in 2 zit tij den); 29,2% en 36,9% voor res pec tie -

ve lijk de vrou we lij ke en de man ne lij ke stu den ten. Van de Bel gi sche stu den ten slaag de 41,1% en van de Ne der -

land se slechts 3,6%. De bes te re sul ta ten wer den ge zien bij de stu den ten met als voor oplei ding La tijn-Wis kun de

(54,2% ge slaagd) ge volgd door We ten schap pen-Wis kun de (51% ge slaagd). 

Uit deze en quête komt naar vo ren dat de voor oplei ding en ASO We ten schap pen-Wis kun de en ASO La -

tijn-Wis kun de veel be ter aan slui ten bij ons uni ver si tair on der wijs dan het VWO. Deze voor oplei ding en bie den

dan ook de mees te kans om te sla gen. Het slaag per cen ta ge voor het eer ste jaar Bache lor in de dier ge nees kun de

(31,2%) blijkt be dui dend la ger te lig gen dan het uni ver si tair ge mid del de (48%).

INLEIDING

In 2004 werd aan ie de re fa cul teit van de Uni ver si teit
Gent een stu die tra ject be gel ei der aang esteld om een be te re
stu die tra jec top vol ging te ver ze ke ren. Onder tra jec top -
vol ging wordt ver staan: het ver za me len van ge ge vens
over de ma nier waar op stu den ten hun stu die loop baan or -
ga ni se ren, de tijds duur die ze er voor no dig heb ben en
hun stu die re sul ta ten. Dit ini ti a tief ka dert in de kwa li teits -
be wa king van het on der wijs, in het bij zon der van de

oplei ding dier ge nees kun de die aan een snel le en grond i ge
ver nieu wing on der he vig is (de Kruif, 2004; Si moens et
al., 2004). De stu die tra ject be gel ei der doet zo wel aan tra -
jec top vol ging als aan stu die be gel ei ding en is bij ge volg
zo wel een aan spreek punt als een ver trou wens per soon
van stu den ten met vra gen of pro ble men in ver band met
hun stu die, het stu die ver loop, de stu die voort gang en het
keu zet ra ject bin nen de oplei ding. De op vol ging van de
stu die voort gang is hier bij één van de be lang rijk ste aan -
dachts pun ten waar bij zo wel vroeg tij di ge stop zet ting van
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de stu dies als ab nor ma le stu die duur ver leng ing na der be -
ke ken wordt. De ui tein de lij ke be doe ling is het slaag per -
cen ta ge van de stu den ten te ver ho gen, ener zijds door een
be te re be gel ei ding maar an der zijds ook door het even tu eel
aan ra den van een an de re stu die aan stu den ten met een la -
ge re slaag kans.

De stu den ten van het eer ste jaar Bache lor krij gen hier -
bij de meeste aan dacht aang ezien de mees te pro ble men
zich in dat jaar voord oen. Ken nis van de ach ter grond van
de nieuw in stro men de stu den ten is nood za ke lijk om hen
op ti maal te kun nen be gel ei den, maar ook om de toe kom -
sti ge stu den ten be ter te kun nen in for me ren en een meer
ge fun deerd ad vies te kun nen ge ven in ver band met hun
slaag kan sen. 

Daar om werd in het be gin van het aca de mie jaar
2004-2005 een en quête ge hou den bij de stu den ten van
het eer ste jaar Bache lor in de dier ge nees kun de die zich in
dat aca de mie jaar voor de eer ste keer ing eschre ven had -
den; dit zijn de zo ge naam de ge ne ra tie stu den ten. De ge -
ge vens van deze en quête wer den na dien ge kop peld aan
de stu die re sul ta ten van de zelf de stu den ten.

ENQUÊTE

De vra gen lijst werd in no vem ber 2004 uit ge reikt aan
alle stu den ten van het eer ste jaar Bache lor in de dier ge -
nees kun de van de Uni ver si teit Gent. Alleen de ant woor -
den van de ge ne ra tie stu den ten wer den in be schou wing
ge no men.

Er wa ren 274 nieuw ing eschre ven stu den ten waar van
er 253 ( 92,3%) de vra gen lijst ing evuld had den. Op het
ogen blik van de en quête wa ren reeds 3 stu den ten uit ge -
schre ven.

In de vra gen lijst werd ge peild naar een reeks per soon -
lij ke ge ge vens (ge slacht, ge boor te da tum, na ti o na li teit,
woon- en stu die plaats), de voor af gaan de oplei ding (type
se cun dair on der wijs en de stu die rich ting), de stu die keu ze
(be slis sings mo ment en mo ti va tie), de re den van de keu ze 
voor de Uni ver si teit Gent, de er va ring in het om gaan met
die ren en de toe komst ver wach ting en van de stu dent.

RESULTATEN

Per soon lij ke ge ge vens

Van de 253 voor het eerst ing eschre ven stu den ten was
74,3% vrouw en 25,7% man. De meer der heid (72,3%)
van de stu den ten was 18 jaar oud (ge boor te jaar 1986);
2,4% was 17 jaar, 13,8% 19 jaar, 5,1% 20 jaar en 6,4%
was ou der dan 20 jaar. De oud ste ge ne ra tie stu dent was 32 
jaar (ge boor te jaar 1972).

Van deze stu den ten had 73,5% (186 stu den ten) de Bel -
gi sche na ti o na li teit en 21,7% (55 stu den ten) de Ne der land -
se. De ove ri ge 4,7% (12 stu den ten) was af kom stig uit Duits -
land (5), Groot-Brit tan nië (1),  Frank rijk (1), Span je (1),
Su ri na me (1), VSA (1), Zuid-Ko rea (1) en Zwe den (1).

Ee nen tach tig pro cent van de stu den ten woon de op ka -
mers.
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Fi guur 1. De voor oplei ding van de 253 ge ne ra tie stu den ten van het eer ste jaar Bache lor in de dier ge nees kun de (cij fers bo ven de 
bal ken ge ven re la tie ve per cen ta ges weer). 



De voor oplei ding

Het over gro te deel (70,7%) van de stu den ten kwam uit 
het ASO (Alge meen Se cun dair Onder wijs / Vlaan de -
ren), 21,3% uit het VWO (Voort ge zet We ten schap pe lijk
On der wijs / Ne der land), 3,6% uit het TSO (Tech nisch
Se cun dair Onder wijs / Vlaan de ren) en 2% uit een Gym -
na si um (Duits land). De ove ri ge 2,4% had een an de re
voor oplei ding. In Fi guur 1 wordt de stu die rich ting van
het laat ste jaar se cun dair on der wijs weer ge ge ven.

Uit Fi guur 1 blijkt dat de meer der heid (56,5%) van de
stu den ten de rich ting We ten schap pen-Wis kun de of Na -
tuur en Ge zond heid heeft ge volgd. Dit zijn min of meer
ge lij kaar di ge stu die rich ting en met res pec tie ve lijk 6-8
uur en 4-6 uur wis kun de. 

Ge mid deld kre gen de ge ne ra tie stu den ten in het laat ste 
jaar van het se cun dair on der wijs 5,4 uur wis kun de, 2,4
uur fy si ca en 2,2 uur schei kun de per week.

Stu die keu ze

Vóór de aan vang van het laat ste jaar se cun dair on der -
wijs (d.i. vóór sep tem ber 2003) had reeds 64% van de
stu den ten be slist om dier ge nees kun de te stu de ren. Bij
15% van de stu den ten ge beur de dit pas in de laat ste
maan den vóór het be gin van het aca de mie jaar 2004- 2005.

In Fi guur 2 wor den de fac to ren weer ge ge ven die mee -
ge speeld heb ben in de ui tein de lij ke stu die keu ze. Elke
fac tor wordt be oor deeld op een schaal van 1 (= he le maal

niet be pa lend voor de keu ze)  tot 5 (= heel be lang rijk voor 

de keu ze). De fi guur geeft de ge mid del den aan van wat

de stu den ten per vraag heb ben ge ant woord. De fac to ren

die bij droe gen tot de keu ze voor de oplei ding dier ge nees -

kun de, wor den in da len de volg or de van be lang rijk heid

weer ge ge ven.

Inte res se voor het vak ge bied en het les sen pak ket ble ken

de be lang rijk ste re de nen te zijn voor deze stu die keu ze.

In Fi guur 3 wor den de re de nen weer ge ge ven waar om

er spe ci fiek voor de oplei ding aan de Uni ver si teit Gent

werd ge ko zen (5= heel be lang rijk en 1= he le maal niet be -

lang rijk).

De al ge me ne re pu ta tie van de Uni ver si teit Gent bleek

de be lang rijk ste be weeg re den te zijn van de keu ze van

deze on der wij sin stel ling. Het feit dat de Uni ver si teit

Gent de vol le di ge 6-ja ri ge oplei ding in de dier ge nees -

kun de aan biedt, werd bij ko mend door 96 stu den ten als

zeer be lang rijk be schouwd. Voor de Ne der land se stu den -

ten was het feit van uit lo ting aan de Uni ver si teit van

Utrecht door slag ge vend voor de keu ze van de Uni ver si -

teit Gent. Bij ko men de plus pun ten voor de Ne der land se

stu den ten wa ren het la ge re stu die geld en het la te re tijd -

stip van dif fe ren ti a tie van de stu die rich ting.

Op de vraag of ook an de re stu dies over wo gen wa ren,

ant woord den 91 stu den ten dat ze in der daad ook de stu -

dies ge nees kun de (40,6%), bi o lo gie (35,2%) of bio-in-

ge nieur (24,2%) over wo gen had den. 
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Fi guur 2. De fac to ren die bij de keu ze van de stu die dier ge nees kun de een rol heb ben ge speeld. 
* CLB: cen trum voor leer ling en be gel ei ding



Omgang met die ren

Het over gro te ge deel te van de stu den ten (82,1%)
vond dat ze veel tot zeer veel er va ring had den in de om -
gang met die ren; twee pro cent daar en te gen vond dat dit
niet tot nau we lijks het ge val was.

In Fi guur 4 wordt de ge mid del de sco re van er va ring in
de om gang met de ver schil len de dier soor ten weer ge ge ven
(5= veel er va ring/ 1= geen er va ring).

Zo als ver wacht had den de stu den ten ge mid deld meer
er va ring met ge zel schaps die ren dan met land bouw huis -
die ren.

Op de vraag in wel ke dier soort men voor al ge ïn -
teresseerd was, ant woord de 54,3% in ge zel schaps die ren, 
50,7% in paar den, 31,3% in her kau wers en 11% in var -
kens en pluim vee. De mees te stu den ten stip ten meer de re
dier soor ten aan. Opmer ke lijk was dat 41,9% van de stu -
den ten in te res se toon de voor exo ti sche dier soor ten.

Toe komst ver wach ting en

In de en quête werd tot slot ge peild naar de toe komst -
ver wach ting en van de stu den ten. Er werd hen ge vraagd
om op een schaal van 1 tot 5 aan te ge ven in wel ke be roeps -
sec to ren ze la ter hoop ten te kun nen wer ken. In fi guur 5
wor den deze toe komst ver wach ting en weer ge ge ven.

Zo als te ver wach ten was, hoop te de gro te meer der heid 
van de stu den ten la ter als prak tijk die ren arts aan de slag te
kun nen gaan, het zij in di vi du eel, het zij in groeps ver band.

Meer dan de helft van de stu den ten gaf aan ab so luut
geen in te res se te heb ben voor een func tie in het on der -

wijs, de in dus trie of open ba re dien sten, zo als het Voed -
sel agent schap, de mi nis te ries van volks ge zond heid en
land bouw, en an de re.

Twaalf stu den ten hoop ten met wil de die ren te kun nen
wer ken in die rent ui nen of die ren re ser va ten; 5 stu den ten
op teer den nu al voor Die ren art sen zon der Gren zen.

Tra jec top vol ging

In het ka der van de tra jec top vol ging wer den de slaag -
per cen ta ges van de hier bo ven ver mel de groep ge ne ra tie -
stu den ten ge a na ly seerd.

Van de 253 ge ne ra tie stu den ten slaag den er 40 (15,8%) 
in de eer ste exa men pe ri o de (juli 2005) en 39 (15,4%) in
de twee de exa men pe ri o de (sep tem ber 2005). Dit bracht
het to ta le slaag per cen ta ge op 31,2%. Van de 188 vrou -
wen slaag de 29,2%  en van de 65 man nen slaag de 36,9%.
Sta tis tisch was er geen sig ni fi cant ver schil tus sen de re -
sul ta ten van de man nen en vrou wen (chi kwa draat toets).

Bij de op split sing vol gens na ti o na li teit viel op dat van
de 186 Bel gi sche stu den ten er 76 (40,8%) slaag den, ter -
wijl er van de 55 Ne der land se stu den ten slechts 2 (3,6%)
slaag den. In de eer ste exa men pe ri o de was geen enk ele
Ne der land se stu dent ge slaagd. Sta tis tisch was het slaag -
per cen ta ge van de Ne der land se stu den ten zeer sig ni fi cant
(P<0,001) ver schil lend van dat van de Bel gi sche stu den ten.
Van de 12 ove ri ge bui ten lan ders slaag de er slechts één.

Het slaag per cen ta ge van de stu den ten die op ka mers
woon den, be droeg 32,6%, bij de ove ri gen be droeg dit
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Fi guur 3. De fac to ren die de keu ze van de Uni ver si teit Gent heb ben be paald.



24,4%; een sta tis tisch sig ni fi cant ver schil kon niet aang -
etoond wor den.

Van de stu den ten die uit het ASO kwa men, slaag de
41,4%. Het slaag per cen ta ge van de ASO-stu den ten met
de voor oplei ding La tijn-Wis kun de, We ten schap pen- Wis -
kunde en La tijn-We ten schap pen be droeg res pec tie ve lijk
54,2%, 51,6% en 27,3%. Van de 10 Vlaam se stu den ten
die geen voor oplei ding ASO ge volgd had den, slaag den
er 2. De 2 Ne der land se stu den ten die slaag den, kwa men
bei den uit het VWO, stu die rich ting Na tuur en Ge zond heid. 

DISCUSSIE

Eén van de doel stel ling en van de in stroom en quête
was om, aan de hand van een uit ge brei de be vra ging van
de stu den ten van het eer ste jaar Bache lor in de dier ge -
nees kun de, in het bij zon der over hun voor oplei ding en
door kop pe ling van deze ge ge vens aan hun stu die re sul ta -
ten, na te gaan wel ke fac to ren de slaag kan sen en stu die -
voort gang be ïnvloedden. 

Uit de en quête blijkt dat in het eer ste jaar dier ge nees kun -
de de over gro te meer der heid van de stu den ten vrouwe lijk
is. Dit is een ten dens die ook aan an de re dier ge nees -
kun di ge fa cul tei ten ge zien wordt en ty pisch is voor de
bi o me di sche oplei ding en.

De Uni ver si teit Gent tel de in het aca de mie jaar 2003-
 2004 56% vrou we lij ke stu den ten in de eer ste cy clus.
Voor de Fa cul teit Dier ge nees kun de be droeg dit 72%. Dit
is op de Fa cul teit Far ma ceu ti sche We ten schap pen (75%)
en de Fa cul teit Psycho lo gi sche en Pe dag ogi sche We ten -

schap pen (82%) na het hoog ste cij fer aan de Uni ver si teit

Gent (Pyck en De moor, 2006).

Eén op de vijf stu den ten is van Ne der land se na ti o na li -

teit. De voor naam ste re de nen van dit hoge aan tal zijn de

nu me rus fixus aan de Uni ver si teit van Utrecht, het vrij

ver keer van stu den ten bin nen de Eu ro pe se Unie en onze

ge meen schap pe lij ke taal.

Het per cen ta ge Ne der land se stu den ten in het eer ste

jaar Bache lor van de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de

Uni ver si teit Gent va rieert al ja ren tus sen de 20 en 26%. In 

het aca de mie jaar 2003-2004 be droeg dit 26,2%, in 2004-  

2005 22,9%.

De mees te stu den ten heb ben in het mid del baar on der -

wijs een we ten schap pe lij ke rich ting ge volgd. Voor Vlaan -

deren is dit in hoofd zaak de rich ting We ten schap pen-

 Wis kun de en in min de re mate La tijn-Wis kun de en La -

tijn-We ten schap pen. Voor Ne der land is het bij na uit slui -

tend het VWO, stu die rich ting Na tuur en Ge zond heid.

De meer der heid van de stu den ten heeft zijn stu die keu ze

al ge maakt vóór de aan vang van het laat ste jaar se cun dair

on der wijs. Hoe wel ver schei de ne re de nen wor den op ge -

ge ven die in meer de re of min de re mate heb ben bij ge dra -

gen tot het ma ken van deze stu die keu ze, blijkt toch dat in -

te res se voor de dier ge nees kun de de be lang rijk ste fac tor

is. 

De oplei ding Bache lor in de dier ge nees kun de kan in

Vlaan de ren aan de uni ver si tei ten van Antwer pen en Gent 

ge volgd wor den. Tal rij ke Vlaam se ge ne ra tie stu den ten

ge ven aan dat zij voor Gent kie zen om dat daar, in te gen -
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Fi guur 4. Erva ring in de om gang met de ver schil len de dier soor ten voor af gaand aan de dier ge nees kun di ge stu dies.



stel ling tot Antwer pen, de vol le di ge stu die kan door lo -
pen wor den. 

De stu den ten blij ken over het al ge meen veel tot zeer
veel er va ring te heb ben in de om gang met ge zel schaps -
die ren en paar den, in min de re mate met land bouw huis -
die ren en wei nig of geen er va ring te heb ben in de om gang 
met var kens. De dier soor ten waar in zij het meest ge ïn -
teresseerd zijn, zijn dan ook de hond, de kat en het paard 
Uit een en quête bij re cent af ge stu deer de die ren art sen
bleek dat het groot ste deel van hen in het laat ste jaar van
hun oplei ding voor de op tie ge zel schaps die ren koos, in
min de re mate voor de op ties paard en her kau wers, en bij -
na niet voor de op tie var ken, pluim vee en ko nijn en de op -
tie on der zoek (De wulf et al, 2006). Dit stemt in hoge
mate over een met de be vin ding en van deze en quête.

Het zelf stan dig be roep van die ren arts, zij het op in di vi -
du e le ba sis of in groeps ver band, spreekt bij de eer ste jaars -
stu den ten het meest tot de ver beel ding. We ten schap pelijk
on der zoek of een job in de in dus trie, het on der wijs of de
open ba re dien sten is bij deze jonge men sen een veel min -
der be ken de of een min der aan trek ke lij ke ar beids mo ge -
lijk heid. Ook uit het on der zoek van De wulf et al. (2006)
bleek dat ong eveer 80% van hen ui tein de lijk in de prak -
tijk ac tief was en slechts 20% in het on der zoek, on der wijs
en open ba re dien sten te recht kwam.

Het slaag per cen ta ge van de 253 ge ne ra tie stu den ten die
de en quête ing evuld heb ben, be droeg voor het aca de mie -
jaar 2004-2005 31,2%. Het slaag per cen ta ge van alle stu -
den ten van het eer ste jaar Bache lor in de dier ge nees kun de,

met in be grip van deze die het eer ste stu die jaar of een deel er -
van overd eden, be droeg 31,4%. Aan de Uni ver si teit Gent
was het slaag per cen ta ge van de ge ne ra tie stu den ten van het
eer ste jaar Bache lor van alle stu die rich ting en te za men ge -
mid deld 48% (jaar ver slag Uni ver si teit Gent, 2004). De
slaag cij fers van de Fa cul teit Dier ge nees kun de zijn dus
be dui dend la ger. Ook in het aca de mie jaar 2003-2004 la gen
het slaag per cen ta ge bij de ge ne ra tie stu den ten (37,3%) en
het to ta le slaag cij fer (36,5%) dui de lijk on der het uni ver si -
tair ge mid del de van 49% (jaar ver slag Uni ver si teit Gent,
2003).

Man nen lij ken iets be te re re sul ta ten te be ha len dan
vrou wen; sta tis tisch is dit ver schil ech ter niet sig ni fi cant.
Een zelf de vast stel ling geldt ook voor stu den ten die op
ka mers wo nen ten op zich te van de ove ri ge stu den ten. 

Opmer ke lijk voor het aca de mie jaar 2004-2005 is het
ui ter ma te slech te slaag per cen ta ge (3,6%) van de Ne der -
land se ge ne ra tie stu den ten. Dit lijkt voor dit aca de mie jaar 
een ab so luut diep te punt te zijn. Immers, in het aca de mie -
jaar 2003-2004 slaag den in het eer ste jaar Bache lor in de
dier ge nees kun de 23,5% van de Ne der land se ge ne ra tie -
stu den ten en 43,3% van de Bel gi sche stu den ten. Hoe wel
ook dit een min der goed slaag cij fer is, is het ver schil veel
min der uit ge spro ken.

Een ver kla ring voor het la ge re slaag per cen ta ge van de
Ne der land se stu den ten ligt niet zo maar voor de hand. Het 
feit dat stu den ten met de bes te stu die re sul ta ten meer kan -
sen krij gen om ing eloot te wor den aan de Uni ver si teit van 
Utrecht is al licht een deel van de ver kla ring. Onge twij -
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Fi guur 5. De toe komst ver wach ting en van eer ste jaars stu den ten in de dier ge nees kun de.



feld zijn er nog an de re fac to ren, zo als de ver schil len de
on der wijs cul tuur. Het is lo gisch dat het Vlaam se ASO
be ter aan sluit bij het uni ver si tair on der wijs in Vlaan de -
ren dan het Ne der land se VWO. Ne der land se stu den ten
moe ten zich bo ven dien aan pas sen aan de an de re ma nier
van do ce ren, het se mes ter sys teem en de gro te hoe veel he -
den exa men stof die op re la tief kor te tijd moe ten ge re pro -
du ceerd kun nen worden. 

Het geen dui de lijk naar vo ren komt uit de en quête is
dat de ASO-rich ting en La tijn-Wis kun de en We ten schap -
pen-Wis kun de de bes te voor oplei ding en vor men voor de 
stu die dier ge nees kun de in Gent. De slaag kan sen van stu -
den ten met een an de re voor oplei ding zijn be dui dend la ger.

Deze en quête be treft één enk el aca de mie- en stu die jaar.
De be vin ding en moe ten daar om met de no di ge voor zich -
tig heid ge ïnterpreteerd wor den en die nen in de toe komst
aang evuld te wor den met ver volg stu dies. 
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be rei dend werk en het in za me len van de en quête for mu -
lie ren.
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