
GIT/Combi tabel - 3de Master, herkauwers (2017-2018) --> ONDER VOORBEHOUD

Sem Nieuw vak
SP 

nieuw
Oud vak

SP 

oud

resultaat 16-17

gevolg curriculum 17-18
Vrijstelling kliniek examen Kliniek / Extra info

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van herkauwers

G000480

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 geslaagd: 1 SP korting voor G000784
geslaagd: overdracht kliniek pathologie (2 weken) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek pathologie (2 weken) binnen G000784

Kliniek inwendige ziekten van herkauwers

G000654

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 geslaagd: 2 SP korting voor G000784
geslaagd: overdracht kliniek inwendige (3 weken dag) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek inwendige (3 weken dag) binnen G000784

Kliniek voorplanting, verloskunde en kunstmatige inseminatie van 

herkauwers

G000707

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3 geslaagd: 3 SP korting voor G000784
geslaagd: overdracht kliniek verloskunde (4 weken: 2 dag + 2 nacht) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek verloskunde (4 weken: 2 dag + 2 nacht) binnen G000784

Ambulatorische kliniek van herkauwers

G000503

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 geslaagd: 5 SP korting voor G000784
geslaagd: overdracht ambulatorisch kliniek (7 weken: 4 dag + 3 nacht) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek ambulatorische (7 weken: 4 dag + 3 nacht) binnen G000784

Veterinaire volksgezondheid: slachthuisstage en oefeningen

G000647

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3 geslaagd: 1 SP korting voor G000784
geslaagd: overdracht VVG (2 weken) binnen G000784

niet geslaagd: VVG (2 weken) binnen G000784

Bijzondere voedingsleer van herkauwers

G000652

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3 geslaagd: 1 SP korting voor G000784

geslaagd: overdracht kliniek diervoeding (2 weken: 1 week proefhoeve + 1 week 

bedrijfsbegeleiding) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek diervoeding (2 weken: 1 week proefhoeve + 1 week bedrijfsbegeleiding) 

binnen G000784 + opname nieuw vak G000766 (Ma2) t.w.v. 3 SP

G000771 (Ma2): verplicht 

examen in 17-18

Heelkunde en medische beeldvorming van herkauwers, met kliniek

G000511

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 geslaagd: 2 SP korting voor G000784

geslaagd: overdracht kliniek hospitalisatie (1 week) + kliniek operatie (1 week) + kliniek heelkunde 

nacht & weekend (1 week) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek hospitalisatie (1 week) + kliniek operatie (1 week) + kliniek heelkunde nacht & 

weekend (1 week) binnen G000784

Bedrijfsbegeleiding en epidemiologie van herkauwers

G000653

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 geslaagd: 2 SP korting voor G000784

geslaagd: overdracht kliniek bedrijfsbegeleiding en epidemiologie (3 weken: 2 weken verloskunde + 

1 week inwendige) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek bedrijfsbegeleiding en epidemiologie (3 weken: 2 weken verloskunde + 1 

week inwendige) binnen G000784

Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving

G000204

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de Master in oud 

curriculum hebben afgerond

3 geslaagd: 1 SP korting voor G000784

geslaagd: overdracht geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000784

niet geslaagd en 2de Master in oud curriculum afgerond: verplicht opname G000204 (Plichtenleer 

en diergeneeskundige wetgeving, Ma3, aangehouden vak), Voor lessen aansluiten bij G000756, 

verplicht examen

niet geslaagd en in nieuw curriculum 2de Master: 

*met credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, 

nieuw): opname geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000784

*zonder credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, 

nieuw): opname G000756 en opname geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000784

afstuderen jan 18: verplichte opname G000204

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van herkauwers

G000480

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: 1 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek pathologie (1 week) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek pathologie (1 week) binnen G000776 of G000777

Kliniek inwendige ziekten van herkauwers

G000654

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000778

geslaagd: overdracht kliniek inwendige (2 weken nacht) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek inwendige (2 weken nacht) binnen G000776 of G000777

Kliniek voorplanting, verloskunde en kunstmatige inseminatie van 

herkauwers

G000707

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000779

geslaagd: overdracht kliniek verloskunde (2 weken: 1 dag + 1 nacht) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek verloskunde (2 weken: 1 dag + 1 nacht) binnen G000776 of G000777

Ambulatorische kliniek van herkauwers

G000503

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: 4 SP korting voor G000776 of 

G000780

geslaagd: overdracht ambulatorisch kliniek (3 weken: 2 dag + 1 nacht) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek ambulatorische (3 weken: 2 dag + 1 nacht) binnen G000776 of G000777

Heelkunde en medische beeldvorming van herkauwers, met kliniek

G000511

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6
geslaagd: 1 SP korting voor G000776 of 

G000781

geslaagd: overdracht kliniek operatie (1 week) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek operatie (1 week) binnen G000776 of G000777

Bedrijfsbegeleiding en epidemiologie van herkauwers

G000653

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000782

geslaagd: overdracht kliniek bedrijfsbegeleiding en epidemiologie (2 weken: 1 week verloskunde + 

1 week inwendige) binnen G000776 of G000777

niet geslaagd: kliniek bedrijfsbegeleiding en epidemiologie (2 weken: 1 week verloskunde + 1 week 

inwendige) binnen G000776 of G000777

1/2/J Keuzevakken 3 Keuzevakken 6
indien credit voor minimaal 3 SP aan keuzevak(ken) behaald: overdracht keuzevak (3 SP, nieuw)

indien geen credit voor minimaal één keuzevak behaald: keuzevak (3 SP, nieuw)

Keuzevak stage mag pas opgenomen worden indien 

de student voor alle 1ste semestervakken van 2de 

master (m.u.v. G000756 en G000708) een credit of 

een vrijstelling heeft behaald EN indien de student 

alle 2de semestervakken van 2de master (= G000770, 

G000771, G000772, G000633, G000774) gelijktijdig 

heeft opgenomen EN indien de student minstens 1 

kliniekpakket (G000784 of G000776 of G000777) heeft 

opgenomen.

J

Masterproef partim II

G000779

Prof Cornillie

6
Masterproef I

G000639
14

geslaagd: 

overdracht MP I* (14 SP, Ma2, oud)

OF

overdracht MP partim I (8 SP, Ma2, nieuw) + overdracht MP partim II (6 SP, Ma3, nieuw)

niet geslaagd:

MP I* (14 SP, Ma2, oud)

OF

MP partim I (8 SP, Ma2, nieuw) + MP partim II (6 SP, Ma3, nieuw)

*Enkel indien de student na afloop van het 1ste semester 17-18 afstudeert, mag MP I in het oude 

curriculum afgerond worden

J

Masterproef partim III

G000816

Prof Deprez

16
Masterproef II

G000690
16

geslaagd: 

overdracht MP II* (16 SP, Ma3, oud) 

OF 

overdracht MP partim III (16 SP, Ma3, nieuw)

niet geslaagd: 

MP II* (16 SP, Ma3, oud)

OF

MP partim III (16 SP, Ma3, nieuw)

*Enkel indien de student na afloop van het 1ste semester 17-18 afstudeert, mag MP II in het oude 

curriculum afgerond worden

theoretisch examen: 

examenvorm MCE

praktisch examen: stationsproef

GIT studenten: MP III mag samen met alle klinieken van 3de 

master of na alle klinieken van 3de master opgenomen worden.

J

Stage

G000788

Prof Vlaminck

3

De stage mag pas opgenomen worden indien de 

student voor alle 1ste semestervakken van 2de master 

(m.u.v. G000756 en G000708) een credit of een 

vrijstelling heeft behaald EN indien de student alle 2de 

semestervakken van 2de master (= G000770, G000771, 

G000772, G000633, G000774) gelijktijdig heeft 

opgenomen EN indien de student minstens 1 

kliniekpakket (G000784 of G000776 of G000777) heeft 

opgenomen.

4 weken, focus moet op diersoorten van 

afstudeerrichting liggen

Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving

G000204

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de Master in oud 

curriculum hebben afgerond

3 zie hoger bij G000784 verplicht examen in 17-18

Bijzondere voedingsleer van herkauwers

G000652

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3

geslaagd: overdracht kliniek diervoeding (2 weken: 1 week proefhoeve + 1 week 

bedrijfsbegeleiding) binnen G000784

niet geslaagd: kliniek diervoeding (2 weken: 1 week proefhoeve + 1 week bedrijfsbegeleiding) 

binnen G000784 + opname nieuw vak G000766 (Ma2) t.w.v. 3 SP

G000771 (Ma2): verplicht 

examen in 17-18

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van herkauwers

G000480

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 zie hoger bij G000784, G000776, G000777

Heelkunde en medische beeldvorming van herkauwers, met kliniek

G000511

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 zie hoger bij G000784, G000776, G000777

Bedrijfsbegeleiding en epidemiologie van herkauwers

G000653

wordt niet meer aangehouden in 17-18

6 zie hoger bij G000784, G000776, G000777

J

J

Kliniek herkauwers*

G000776 (internationaal)

Prof Maes

G000777 (@home)

Prof Saunders

*student kan kiezen om dit aan de faculteit of 

buiten de faculteit te lopen (oa. Erasmus)

15

informatie 17-18

@home of internationaal

Heelkunde operatie: 1 week

Inwendige: 2 weken nacht

Verloskunde: 1 week dag + 1 week nacht

bedrijfsbegeleiding, epidemiologie: 1 week 

verloskunde + 1 week inwendige

Ambulatorische kliniek: 2 weken dag + 1 week nacht

Pathologie: 1 week

GIT studenten: opname van G000776 of G000777 

vereist een gelijktijdige opname van alle vakken van 

2de Master met uitzondering van Masterproef I

Kliniek herkauwers met Veterinaire 

Volksgezondheid en radioprotectie

G000784

Prof Opsomer

17-18 en 18-19: bevat geneesmiddelendepot en 

voorschriftenleer

ook voor MOT studenten 

17

Heelkunde hospitalisatie: 1 week

Heelkunde operatie: 1 week

Heelkunde nacht & weekend: 1 week

Inwendige: 3 weken dag

Verloskunde: 2 weken dag + 2 weken nacht

bedrijfsbegeleiding, epidemiologie: 2 weken 

verloskunde + 1 week inwendige

Ambulatorische kliniek: 4 weken dag + 3 weken nacht

Pathologie: 2 weken

VVG: 2 weken; 55u: 2 dagen slachthuis, 2 dagen 

meelopen met controleurs, oefeningen (thuis 

voorbereiden nadien in groep bespreken)

Diervoeding: 1 week proefhoeve + 1 week 

bedrijfsbegeleiding

GIT studenten: opname van G000784 vereist een 

gelijktijdige opname van alle vakken van 2de Master 

met uitzondering van Masterproef I


