
Programmawijziging Bachelor en Master in de diergeneeskunde: gedeeltelijk 
gefaseerde inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 

Bachelor 

Het nieuwe opleidingsprogramma van de bacheloropleiding treedt als volgt in werking: 

 Eerste modeltrajectjaar (‘Ba1’): m.i.v. het academiejaar 2016-2017 

 Tweede modeltrajectjaar (‘Ba2’): m.i.v. het academiejaar 2017-2018 

 Derde modeltrajectjaar (‘Ba3’): m.i.v. het academiejaar 2016-2017, 
rekening houdend met de ondervermelde overgangsmaatregelen. 

 

Daarbij gelden voor de modeltrajectstudenten de volgende overgangsmaatregelen: 

Voor de studenten die in de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 overstappen van Ba2 naar 

Ba3: 

 

 zij volgen een inhoudelijk aangepast opleidingsonderdeel ‘Diergedrag, dierenwelzijn, 

hygiëne, huisvesting’ (6 studiepunten), waarin de componenten ethologie en dierenethiek, 

die geïntegreerd werden in een nieuw opleidingsonderdeel in Ba1 (dat deze studenten niet 

hebben gevolgd), worden opgenomen;  [dit heeft geen invloed op de titel en de omvang van 

dit vak, enkel op de studiefiche die in 2016-2017 en 2017-2018 van kracht is] 

 zij nemen, in de plaats van een keuzevak (ruimte voor 5 studiepunten), het 

opleidingsonderdeel ‘Topografische en klinische anatomie III’ (5 studiepunten) uit het oude 

programma op. Dit vak wordt effectief in zijn oude vorm aangeboden; 

 zij volgen de inhoudelijk licht aangepaste opleidingsonderdelen VVG III en IV: de lesgevers 

van deze vakken houden er rekening mee dat deze studenten het van Ba3 naar Ba2 

verschoven ‘Inleiding tot de veterinaire volksgezondheid’ (‘VVG’), dat hernoemd wordt tot 

‘VVG I: algemene principes’ niet hebben gekregen: dit opleidingsonderdeel is eigenlijk een 

overzicht van wat veterinaire volksgezondheid omvat, waarbij de student een zicht krijgt op 

het geheel van de onderdelen; dit komt allemaal in detail terug in VVG II (dat de betrokken 

studenten wél gekregen hebben in het oude Ba2-vak ‘Voedsel- en milieuchemie’), VVG III en 

VVG IV, waar de specifieke onderdelen van VVG worden behandeld; in VVG II, III en IV wordt 

dus in detail ingegaan op alle VVG-onderdelen die in VVG I worden voorgesteld; het is dus 

niet nodig hier diepgaand op in te gaan. [Deze overgangsmaatregel heeft geen invloed op de 

titel en de omvang van dit vak, enkel op de studiefiche die in 2016-2017 en 2017-2018 van 

kracht is.] 

 

 Motivering dat er geen overgangsmaatregelen worden genomen voor: 

 

 de van Ba3 naar Ba2 verschoven component ‘Pathofysiologie’: de ‘afwijkende fysiologie’, 

die als afzonderlijk opleidingsonderdeel werd aangeboden in Ba3 wordt geïntegreerd in de 

nieuwe vakken Fysiologie en pathofysiologie I en II in Ba2; deze inhoudelijke aanpassing is 

eigenlijk de facto al doorgevoerd in de oude vakken ‘Orgaanfysiologie II’ en ‘Orgaanfysiologie 

III’ van Ba2, die in het nieuwe programma, samen met ‘Pathofysiologie’ uit Ba3 en 

‘Orgaanfysiologie I’ uit Ba1, omgevormd worden tot ‘Fysiologie en pathofysiologie I’ (8 SP) en 

‘Fysiologie en pathofysiologie II’ (8 SP). In het oude programma bestaat er dus een overlap 

tussen de fysiologie-vakken en het vak ‘pathofysiologie’. 
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 Klinische en communicatieve vaardigheden I (nieuw in Ba2): deze hele lijn (van I t.e.m. IV) is 

nieuw; de student kan zonder problemen inpikken in het vak II zonder I gevolgd te hebben, 

omdat de inhouden niet op elkaar voortbouwen. 

 

Master 

Het nieuwe opleidingsprogramma van de masteropleiding treedt als volgt in werking: 

 Eerste modeltrajectjaar(‘Ma1’): m.i.v. het academiejaar 2017-2018 

 Tweede modeltrajectjaar (‘Ma2’): m.i.v. het academiejaar 2016-2017 

 Derde modeltrajectjaar (‘Ma3’): m.i.v. het academiejaar 2017-2018, 
Rekening houdend met de ondervermelde overgangsmaatregelen. 

 

Daarbij gelden voor de modeltrajectstudenten de volgende overgangsmaatregelen: 

a. Voor de studenten die in de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 overstappen van Ma1 

naar Ma2: 

 zij volgen nog het oude vak ‘Begrippen van kwantitatieve genetica’ (3 studiepunten) in 

plaats van het nieuwe vak ‘Ziekten van vogels en bijzondere dieren, met kliniek I’ (4 

studiepunten). 

Deze studenten zouden deze vakinhoud immers missen, aangezien dit vak verschuift van 

Ma2 naar Ma1 (waar het een nieuw vak wordt:  Kwantitatieve genetica en pathogenetica, 5 

studiepunten),  terwijl zij het oude vak ‘Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek’ 

(5 studiepunten), dat in het oude programma in Ma1 zit, reeds gevolgd hebben.  

 zij volgen nog het oude vak ‘Bijzondere heelkunde met kliniek’ uit het oude programma van 

Ma2, waarin de component ‘oftalmologie’ nog aanwezig is (deze is verschoven naar 

’Algemene heelkunde II met kliniek van Ma1); omdat dit vak onderbegroot bleek, wordt het 

in het nieuwe programma herbegroot op 6 studiepunten, maar dan wel nadat ‘oftalmologie’ 

eruit gehaald is; de studenten die nog het oude vak volgen mét oftalmologie (in 2016-2017 

en 2017-2018), volgen het daarom op 7 studiepunten (nl.: 6 zoals herbegroot zonder 

oftalmologie + 1 voor behoud van oftalmologie). 

 Enkel voor de studenten van de afstudeerrichtingen Paard / Varken, pluimvee en konijn / 

Herkauwers / Onderzoek:  het vak Veterinaire volksgezondheid: voedselveiligheid & 

auditing (4) wordt opgenomen in de plaats van het nieuwe keuzevak (4): dit vak bevat 

inhouden die deze studenten nodig hebben om te voldoen aan de EU-richtlijn 

 

b. Voor de studenten die in de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019 overstappen van Ma2 

naar Ma3: 
 

In de plaats van het nieuwe vak ‘Stage’ (3 studiepunten) nemen deze studenten het vak 

‘Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving’ (3 studiepunten) uit het oude programma op. De 

studenten volgen in de praktijk samen les met de studenten van het nieuwe vak ‘Bijzondere 
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farmacologie, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer’ (5 studiepunten) uit Ma1, maar zij 

moeten slechts het gedeelte volgen dat overeenstemt met het oude vak (dus 

geneesmiddelendepot en voorschriftenleer) en krijgen een in die zin aangepast examen. 

 

[Studenten die het vak stage effectief wensen te volgen, kunnen dat nog altijd opnemen als 

keuzevak (er is ruimte voor 3 studiepunten keuzevakken), maar zij behouden de mogelijkheid om 

een ander vak als keuzevak op te nemen, m.i.v. een universiteitsbreed keuzevak. De stage, die nu 

verplicht is, bestond niet in het oude programma, maar is een gewenste uitbreiding.] 

 

Motivering dat er geen overgangsmaatregelen worden genomen voor de studenten die in de 

academiejaren 2017-2018 en 2018-2019 overstappen van Ba3 naar Ma1 resp. van Ma1 naar Ma2 wat 

betreft: 

 

 de van Ma1 naar Ba1 verschoven component ‘teratologie’ (toegevoegd aan ‘Embryologie’): 

deze component werd eigenlijk in twee vakken behandeld, dus in Embryologie (Ba1) en in 

‘Orgaanpathologie en teratologie met kliniek’ (Ma1).  Door de verschuiving wordt die overlap 

weggewerkt. De student heeft dus via het gevolgde vak ‘Embryologie’ voldoende kennis van 

‘teratologie’. 

 het van Ma2 naar Ba1 verschoven vak ‘Epidemiologie’ (3 studiepunten): dit vak is vooral van 

belang voor de studenten uit de afstudeerrichtingen ‘Paard’, ‘Varken, pluimvee en konijn’ en 

‘Herkauwers’; in Ma2 krijgen studenten van de afstudeerrichting ‘Paard’ dit in het kader van 

het vak ‘Geneeskundige ziekteleer van het paard, met kliniek’; studenten van de twee 

laatstgenoemde afstudeerrichtingen krijgen dit in het nieuwe vak ‘Bedrijfsdiergeneeskunde 

van de nutsdieren met kliniek II’ . 

 het (in de afstudeerrichting Gezelschapsdieren) van Ma2 naar Ma1 verschoven vak 

‘Genetisch fokadvies’ (3 studiepunten): dit vak wordt geïntegreerd in het nieuwe vak 

‘Kwantitatieve genetica en pathogenetica’, maar behelst nog slechts een klein aandeel: het is 

zo goed als verdwenen in het nieuwe curriculum en behoeft geen vervanging 

 het in Ma2 geschrapte vak ‘Aanvullingen in de medische beeldvorming grote huisdieren met 

kliniek’ (afstudeerrichtingen Varken, pluimvee en konijn/ Herkauwers / Onderzoek): dit vak 

verdwijnt echt uit het programma van deze afstudeerrichtingen omdat medische 

beeldvorming van nutsdieren om economische redenen nog maar zelden wordt uitgevoerd. 

 Klinische en communicatieve vaardigheden I t.e.m. III (nieuw in resp. Ba2, Ba3 en Ma1): 

deze hele lijn (van I t.e.m. IV) is nieuw; de student kan zonder problemen inpikken in het vak 

IV zonder de andere gevolgd te hebben, omdat de inhouden niet op elkaar voortbouwen 

 

 

 


