
Sem vaknaam STP  

J
Veterinaire volksgezondheid V: stage en practica

G000870

Prof Gabriël

3

Elke MOT student moet G000870 opnemen.

GIT student

geslaagd G000870 of geslaagd G000781 (Ma3 paard, oud): overdracht G000870

niet geslaagd G000870: opname G000870

nvt

1
Bijzondere heelkunde 

G000871

Prof De Rooster

4

Elke MOT student moet G000871 opnemen.

GIT student

geslaagd G000871 of geslaagd G000752 (Ma2, oud): overdracht G000871

niet geslaagd G000871: opname G000871

nvt

1

Geneeskundige ziekteleer en voortplanting van de 

gezelschapsdieren 

G000872

Prof Daminet

4

Elke MOT student moet G000872 opnemen.

GIT student

geslaagd G000872 of geslaagd G000753 (Ma2, oud): overdracht G000872

niet geslaagd G000872: opname G000872

nvt

1

Geneeskundige ziekteleer van de grote huisdieren 

G000873

Prof Van Loon

3

Elke MOT student moet G000873 opnemen.

GIT student

geslaagd G000873 of geslaagd G000754 (Ma2, oud): overdracht G000873

niet geslaagd G000873: opname G000873

nvt

1
Klinische en communicatieve vaardigheden IV

G000758

Prof Decloedt

3

Elke MOT student moet G000758 opnemen.

GIT student

verplicht gelijktijdige opname met G000874 (Ma2, nieuw) of vroeger credit voor G000874 behaald

geslaagd G000758: overdracht G000758

niet geslaagd G000758: opname G000758

praktisch examen valt in het 1ste semester.

nvt

1
Voortplanting en verloskunde van de grote huisdieren 

G000874

Prof Opsomer

3

Elke MOT student moet G000874 opnemen.

GIT student

bij voorkeur gelijktijdige opname met G000758 (Ma2, nieuw) of vroeger credit voor G000758 behaald

geslaagd G000874 of geslaagd G000755 (Ma2, oud): overdracht G000874

niet geslaagd G000874: opname G000874

nvt

1

Wetgeving, deontologie, beroepsethiek & 

praktijkmanagement 

G000875

Prof De Vliegher

bevat voorschriftenleer

5

Elke MOT student moet G000875 opnemen. 

GIT student

geslaagd G000875: overdracht G000875

geslaagd G000747 (Ma1, oud) én geslaagd G000756 (Ma2, oud): overdracht G000875

niet geslaagd G000875: opname G000875

nvt

1
Ziekten van vogels en bijzondere dieren

G000876

Prof Garmyn

3

Elke MOT student moet G000876 opnemen.

GIT student

geslaagd G000876 of geslaagd G000757 (Ma2, oud): overdracht G000876

niet geslaagd G000876: opname G000876

nvt

1
Kliniek II 

G000877

Prof Van Ryssen

4

Elke MOT student moet G000877 opnemen.

GIT student

geslaagd G000877: overdracht G000877

geslaagd G000752 (Ma2, oud) én G000753 (Ma2, oud) én G000754 (Ma2, oud) én G000755 (Ma2, oud) én 

G000757 (Ma2, oud) én G000758 (Ma2, oud): overdracht G000877

niet geslaagd G000877: opname G000877

Gelopen kliniekdagen in aj 22-23 (of eerder) kunnen NIET overgedragen worden naar aj 23-24 (= geen 

deelvrijstelling voor eerder gelopen kliniekdagen).

26 halve dagen kliniek (8-12u, tenzij anders vermeld):

gezelschapsdieren: 12 halve dagen

     *anesthesie: 1 halve dag

     *cardiologie: 1 halve dag

     *dermatologie: 1 halve dag

     *interne geneeskunde: 1 halve dag

     *medische beeldvorming: 1 halve dag (9-12u)

     *neurologie: 1 halve dag

     *operatie - orthopedie - fysiotherapie: 1 halve dag

     *operatie - weke delen: 1 halve dag

     *hospitalisatie - spoed: 1 halve dag

     *hospitalisatie - dag: 1 halve dag

     *hospitalisatie -  dag: 1 halve dag (16.30-22u, exclusief vrijdag, sem1)

     *hospitalisatie - weekend avond: 1 avond (16.30-22u, inclusief vrijdag)

nieuwe gezelschapsdieren: 1 halve dag

     *bijzondere dieren - kliniek: 1 halve dag

paard: 7 halve dagen

     *heelkunde - operatie: 2 halve dagen

     *heelkunde - hospitalisatie dag: 1 halve dag

     *heelkunde - orthopedie/mankheidsonderzoek: 1 halve dag

     *interne geneeskunde - hospitalisatie dag: 1 halve dag

     *interne geneeskunde - kliniek dag: 1 halve dag

     *verloskunde - dag: 1 halve dag

landbouwhuidsdieren: 3 halve dagen

     *interne geneeskunde - dag: 1 halve dag

     *voortplanting - verloskunde - dag: 2 halve dagen

gemengd: 3 halve dagen

     *pathologie: 3 halve dagen

2

Geneeskunde van het paard I

G000884

Prof Van Loon

5

Elke MOT student 2de Master Paard moet G000884 opnemen.

GIT student

geslaagd G000884 of geslaagd G000765 (Ma2, oud): overdracht G000884

niet geslaagd G000884: opname G000884

nvt

2
Geneeskunde van het paard II

G000885

Prof Hesta

5

Elke MOT student moet G000885 opnemen.

GIT student

geslaagd G000885: overdracht G000885

geslaagd G000766 (Ma2, oud) én geslaagd G000767 (Ma2, oud): overdracht G000885

niet geslaagd G000885: opname G000885

nvt

2

Heelkunde en medische beeldvorming van het paard 

G000883

Prof Pille

5

Elke MOT student moet G000883 opnemen.

GIT student

geslaagd G000883 of geslaagd G000764 (Ma2, oud): overdracht G000883

niet geslaagd G000883: opname G000883

nvt

2

Geneeskunde van de gezelschapsdieren: blended 

package

G000886

Prof Paepe

OF

Geneeskunde van de herkauwers: blended package

G000887

Prof Pardon

3

Elke MOT student moet G000886 of G000887 opnemen.

GIT student

geslaagd G000886 of geslaagd G000768 (Ma2, oud): overdracht G000886

geslaagd G000887 of geslaagd G000769 (Ma2, oud): overdracht G000887

niet geslaagd G000886: opname G000886 of G000887

niet geslaagd G000887: opname G000886 of G000887

nvt

2

Kliniek III: paard 

G000888

Prof Daels

3

Elke MOT student moet G000888 opnemen.

GIT student

geslaagd G000888: overdracht G000888

geslaagd G000764 (Ma2, oud) én G000765 (Ma2, oud) én G000766 (Ma2, oud) én G000767 (Ma2, oud): 

overdracht G000888

niet geslaagd G000888: opname G000888

Gelopen kliniekdagen in aj 22-23 (of eerder) kunnen NIET overgedragen worden naar aj 23-24 (= geen 

deelvrijstelling voor eerder gelopen kliniekdagen).

22 halve dagen kliniek van 8-12u

paard: 20 halve dagen

     *heelkunde - operatie: 2 halve dagen 

     *heelkunde - tandheelkunde: 2 halve dagen

     *heelkunde - hospitalisatie dag: 2 halve dagen

     *heelkunde - orthopedie/mankheidsonderzoek: 3 halve dagen

     *interne geneeskunde - hospitalisatie dag: 3 halve dagen

     *interne geneeskunde - kliniek dag: 3 halve dagen

     *verloskunde dag: 3 halve dagen

     *medische beeldvorming: 2 halve dagen

    

gemengd: 2 halve dagen

     *pathologie: 2 halve dagen

J
Masterproef II 

G000869

Prof Cornillie

8

Elke MOT student moet G000869 opnemen.

GIT student

geslaagd G000869: overdracht G000869

niet geslaagd G000869: opname G000869

Zat je voor je masterproef in het oude curriculum t.e.m. aj 22-23 en heb je niet alle delen van je masterproef in 

het oude curriculum afgewerkt na afloop van het academiejaar 22-23, neem dan contact op met het 

monitoraat. 

Masterproef I en II kunnen niet in hetzelfde academiejaar opgenomen worden.

Masterproef II en III kunnen wel in hetzelfde academiejaar opgenomen worden.

nvt

aantal studiepunten in modeltraject 2de Master Paard 61

vereist vak (harde volgtijdelijkheid)

niet vereist vak (harde volgtijdelijkheid)

Kliniek

curriculum tabel - 2de Master Paard (23-24) 

vakken nieuw curriculum

Resultaat 22-23: gevolg inschrijving 23-24


