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A. Basisprincipe 

Je krijgt als student maximale verantwoordelijkheid bij het samenstellen van je geïndividualiseerd 

vakkenpakket (= GIT curriculum). Je zorgt er dus zelf voor dat je een haalbaar curriculum samenstelt, 

waarbij je rekening houdt met de planning van de onderwijsactiviteiten en van de examens van de 

door jou gekozen vakken. Bij de samenstelling van je GIT curriculum, ben je verplicht om je aan alle 

onderstaande basisregels (rubriek B.) te houden. Je bent niet verplicht om je aan de geadviseerde 

vakspecifieke volgtijdelijkheid (rubriek C.) te houden maar het advies is om dit zoveel als mogelijk wel 

te doen.  

Als je onvoldoende studievoortgang maakt, zal je per opleiding (Bachelor diergeneeskunde en Master 

diergeneeskunde zijn twee aparte opleidingen!) een bindende voorwaarde of weigering tot 

inschrijving opgelegd op basis van het artikel 24 van het onderwijs- en examenreglement 2023-2024 

van de UGent. Bovendien verlies je leerkrediet voor elk vak waarvoor je geen credit behaalt.   

 

B. Basisregels  

Basisregel I: je hebt het recht om een curriculum van maximaal 60 studiepunten samen 

te stellen. Heb je echter geen bindende voorwaarde bij je inschrijving dan heb je het 

recht om een curriculum van maximaal 72 studiepunten samen te stellen. 

Je hebt het recht om in academiejaar 23-24 een curriculum van maximaal 60 studiepunten op te 

nemen. Heb je geen bindende voorwaarde bij je inschrijving voor het academiejaar 23-24 dan heb je 

het recht om een curriculum van maximaal 72 studiepunten op te nemen.  (zie Onderwijs- en 

examenreglement AJ 23-24, art. 30 §4 5°) 

 

Enkel GIT basisregel II, GIT basisregel IV en/of een tekort aan leerkrediet kan ervoor zorgen dat je 

minder dan 60 of 72 studiepunten kan opnemen.  

 

Basisregel II: je wil vakken uit 1ste en/of 2de Master diergeneeskunde opnemen 

Je mag enkel vakken uit 1ste en/of 2de Master diergeneeskunde opnemen als je volledig geslaagd bent 

voor 1ste Bachelor diergeneeskunde. (zie Onderwijs- en examenreglement AJ 23-24, art. 30 §4 3°) 

Basisregel III: je geeft voorrang aan je vakken uit je laagste modeltrajectjaar 

Je bent verplicht om bij de samenstelling van jouw curriculum eerst alle nog resterende vakken uit je 

laagste modeltrajectjaar/modeltrajectjaren op te nemen voordat je vakken uit een hoger 

modeltrajectjaar mag toevoegen.   

 

 

 

 

https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/examens/examenroosters/overzicht.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
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Basisregel IV: je wil vakken uit 3de Master opnemen → harde volgtijdelijkheid! 

Vanaf academiejaar 23-24 gaat de harde volgtijdelijkheid als bijkomende voorwaarde tot opname 

voor onderstaande 3de mastervakken in:  

1) Kliniek IV gezelschapsdieren (G000894) / paard (G000898) / herkauwers (G000901) 

2) Kliniek@home gezelschapsdieren (G000919) / paard (G000920) / herkauwers (G000921) 

3) Kliniek Internationaal (G000776)  

4) Geneeskunde en bedrijfsbegeleiding varken (G000904) 

5) Geneeskunde en bedrijfsbegeleiding pluimvee konijn (G000905) 

6) Afstudeerstage gezelschapsdieren (G000895) / paard (G000899) / herkauwers (G000902) / 

varken pluimvee (G000906) 

7) Keuzevak verdiepende stage (G000926) 

8) Keuzevak kliniek: ziekteleer van het paard (G000927) 

9) Keuzevak ambulatorische kliniek en bedrijfsbegeleiding van herkauwers (G000809) 

10) Keuzevak bedrijfsbegeleiding van varken (G000805) 

11) Masterproef IV gezelschapsdieren (G000897) / paard (G000900) / herkauwers (G000903) / 

varken pluimvee konijn (G000907) 

Wat houdt dit precies in?  

Wil je één of meerdere van bovengenoemde vakken opnemen, dan moet je het Bachelordiploma 

behaald hebben én geslaagd zijn voor je volledige 1ste en 2de Master diergeneeskunde met 

uitzondering van de volgende niet vereiste vakken: 

1ste Master:  

a. Klinische farmacologie (G000836, 4 stp) 

b. Pathogenetica (G000839, 4 stp) 

c. Toxicologie (G000865, 4 stp) 

d. Veterinaire volksgezondheid IV: voedselveiligheid en controle (G000868, 5 stp) 

e. Masterproef I: statistiek - proefopzet (G000833, 6 stp) 

 

2de Master: 

f. Veterinaire volksgezondheid V: stage en practica (G000870, 3 stp) 

g. Wetgeving, deontologie, beroepsethiek & praktijkmanagement (G000875, 5 stp) 

h. Masterproef II (G000869, 8 stp) 

i. Geneeskunde van de gezelschapsdieren: blended package (G000886, 3 stp) 

j. Geneeskunde van de herkauwers: blended package (G000887, 3 stp) 

k. Geneeskunde van het paard: blended package (G000889, 3 stp) 

 

Andere derde mastervakken die niet behoren tot de eerder genoemde derde mastervakken kan je 

opnemen op voorwaarde dat je het Bachelordiploma diergeneeskunde hebt behaald én dat je in het 

academiejaar 23-24 ingeschreven bent voor al jouw resterende 1ste en/of 2de Mastervakken.  
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C. Geadviseerde vakspecifieke volgtijdelijkheid: studiekiezer 

In de studiekiezer vind je per opleiding (Bachelor diergeneeskunde, Master diergeneeskunde, 

Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen) de vakken terug. Als je op de naam van een 

opleiding klikt en vervolgens naar de tab “Programma” gaat, zie je per modeltrajectjaar de 

verschillende vakken staan. Als je op de naam van een vak klikt en daarna de studiefiche van het vak 

opent, kan je onder de rubriek “begincompetenties” de vakspecifieke volgtijdelijkheid nalezen.  

 

In de uitgebreide versie van de volgtijdelijkheidstabel 23-24 vind je een visuele samenvatting van alle 

geadviseerde vakspecifieke volgtijdelijkheden terug. Elke pijl symboliseert een volgtijdelijkheid. Een 

pijl vertrekt bij een vak dat de basis vormt voor een ander vak waar de pijl aankomt. Een dikke pijl staat 

voor een heel sterke volgtijdelijkheid, een dunne pijl geeft een zwakkere volgtijdelijkheid weer. Je kiest 

best voor een vakkenpakket waarmee je voldoet aan alle dikke pijlen. Je neemt dus best maar een vak, 

dat het eindpunt van een dikke pijl vormt, of als je een credit hebt behaald voor het vak waarvan de 

dikke pijl vertrekt. Omdat de uitgebreide versie van de volgtijdelijkheidstabel niet zo praktisch 

bruikbaar is, kan je beter aan de slag gaan met de praktisch bruikbare en vereenvoudigde 

volgtijdelijkheidstabel 23-24. Aangezien alle pijlen voor adviezen staan, ben je niet verplicht om je 

hieraan te houden. Bij dikke pijlen adviseren we sterk om de adviezen toch als “regels” te zien.  

 

Je dient zelf in te schatten of het voor jou haalbaar is om een bepaald vak in jouw curriculum op te 

nemen als dat vak voortbouwt op een vak waarvoor je nog geen credit behaalde.  

 

D. Curriculumtabellen voor academiejaar 2023-2024 

De curriculumtabellen voor het academiejaar 23-24 vind je terug op de facultaire webpagina. 

In de curriculumtabellen vind je o.a. terug dat je verplicht bent om bepaalde vakken gelijktijdig op te 

nemen (bv. 3de Bachelor: de vakken “klinische en communicatieve vaardigheden II” en “algemene 

heelkunde I”; bv. 2de Master: de vakken “klinische en communicatieve vaardigheden IV” en 

“voortplanting en verloskunde van de grote huisdieren”). 

E. Regels betreffende stage, practica en klinieken 

Stage 
Je volgt strikt de regelgeving op die je op de facultaire website en op Ufora – Stages diergeneeskunde 

(GX00008) terugvindt met betrekking tot de stage. Je contacteert stage.di@ugent.be indien je 

stagegerelateerde vragen hebt. 

Practica/klinieken 
Een combinatie van vakken met veel practica/klinieken leidt vaak tot moeilijkheden. Je deelname aan 

practica/klinieken is verplicht opdat je kan slagen voor de betrokken vakken. 

Indien je je bewust onttrekt aan practica/klinieken, kan dit ervoor zorgen dat je niet slaagt.  

Als je een vak waaraan practica verbonden zijn, reeds in een vorig academiejaar hebt opgenomen (= 

heropname van een vak), dan kom je in academiejaar 23-24 in aanmerking voor een vrijstelling voor 

de practica. Dit is niet het geval voor reeds gelopen klinieken! 

 

https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?zt=diergeneeskunde&aj=2022&voMa=&voPB=&voAB=
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?zt=diergeneeskunde&aj=2022&voMa=&voPB=&voAB=
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingstraject/GIT/volgtijdelijkheidstabeluitgebreid
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingstraject/GIT/volgtijdelijkheidstabelkort.pdf
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingstraject/GIT/volgtijdelijkheidstabelkort.pdf
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingstraject/GIT/curriculumtabellen/curriculumtabellen.htm
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingsinfo/stages
https://ufora.ugent.be/d2l/home/174176
mailto:stage.di@ugent.be
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1. Eerder gelopen klinieken zijn niet overdraagbaar naar academiejaar 23-24.  
 

2. Practica die: 

• geen aparte quotering hebben, dien je niet opnieuw te volgen indien je die reeds het 

voorgaande academiejaar hebt gevolgd 

• wel een aparte quotering hebben, dien je niet opnieuw te volgen indien je die reeds het 

voorgaande academiejaar hebt gevolgd én indien je geslaagd was voor de evaluatie van 

die practica 

➔ Deze algemene regels gelden, tenzij anders vermeld op de betrokken vaksite op Ufora 

of in de studiefiche op de studiekiezer (zie hoger). 

 

LET OP! Vanaf academiejaar 24-25 zullen eerder gelopen practica van 1ste Bachelor NIET meer 

overdraagbaar zijn naar daaropvolgende jaren. Vanaf academiejaar 25-26 geldt hetzelfde voor de 

practica van 2de Bachelor en vanaf academiejaar 26-27 eveneens voor de practica van 3de Bachelor. 

 

Zomerklinieken 2023 
Om zomerkliniek te mogen lopen, zijn bepaalde regels opgesteld (zie verder). Als bij controle blijkt 

dat een student toch zomerkliniek loopt, terwijl dit volgens de regels niet mag, dan komen alle 

gelopen zomerklinieken voor die student te vervallen.  

 

Zomerkliniek 2023 voor het 1ste Mastervak “Kliniek I (G000832)” bij de overgang van 3de 

Bachelor naar 1ste Master 
 
Om zomerkliniek te lopen, moet je in academiejaar 22-23 (of eerder) minstens ingeschreven zijn 
voor de 3de Bachelorvakken “Propedeutica G000829”, “Klinische en communicatieve vaardigheden II 
G000822”, “Algemene heelkunde I G000729” en “Algemene pathologie G000824” en geslaagd te zijn 
voor de volledige 1ste Bachelor.  

 

• Studenten die geen herexamens hebben in academiejaar 22-23 én die in academiejaar 23-24 
zullen inschrijven voor het vak “Kliniek I” lopen verplicht 10 halve dagen zomerkliniek. 
 

• Studenten die wel herexamens hebben in academiejaar 22-23 én die in academiejaar 23-24 
zullen inschrijven voor het vak “Kliniek I” lopen verplicht 5 halve dagen zomerkliniek. 
 

! Opname van het vak “Kliniek I” tijdens het academiejaar 23-24 is mogelijk in combinatie met 3de 
Bachelorvakken (inclusief “Propedeutica G000829”, “Klinische en communicatieve vaardigheden II 
G000822”, “Algemene heelkunde I G000729” en “Algemene pathologie G000824”). 
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Zomerkliniek 2023 voor het 2de Mastervak “Kliniek II (G000877)” bij de overgang van 1ste naar 

2de Master 
 

• Studenten die geen herexamens hebben in academiejaar 22-23 én die in academiejaar 23-24 
zullen inschrijven voor het vak “Kliniek II” lopen verplicht 13 halve dagen zomerkliniek. 
 

• Studenten die wel herexamens hebben in academiejaar 22-23 én die in academiejaar 23-24 
zullen inschrijven voor het vak “Kliniek II” lopen verplicht 7 halve dagen zomerkliniek  
 
 

Zomerkliniek 2023 voor de 3de mastervakken “Kliniek IV gezelschapsdieren (G000894)”, 

“Kliniek IV paard (G000898)” en “Kliniek IV herkauwers (G000901)” bij de overgang van 2de 

naar 3de Master 
 

• Studenten die na afloop van de 1ste zittijd aan de harde volgtijdelijkheidsregels voldoen én 

geen herexamens hebben, lopen verplicht 7 weken zomerkliniek. 

 

• Studenten die na afloop van de 1ste zittijd aan de harde volgtijdelijkheidsregels voldoen én 

wel herexamens hebben lopen verplicht 5 weken zomerkliniek. 

 

• Studenten die na afloop van de 1ste zittijd niet aan de harde volgtijdelijkheidsregels voldoen 

(cfr. Basisregel V) mogen geen zomerkliniek lopen. 

 

 

! Studenten die in academiejaar 23-24 de afstudeerrichting onderzoek volgen, mogen tijdens het 
zomerreces 2023 minder weken zomerkliniek lopen. 
 

Zomerstage 3de Master 2023 
Als je zomerstage 3de Master wil lopen in 2023 dan moet je aan dezelfde regels voldoen om 

zomerklinieken te mogen lopen bij de overgang van 2de Master naar 3de Master (zie hoger). Als bij 

controle blijkt dat een student toch zomerstage loopt, terwijl dit volgens de regels niet mag, dan komt 

de gelopen zomerstage voor die student te vervallen.  

Studenten die de afstudeerstage, de verdiepende stage, stage diergeneeskunde in het Globale Zuiden   

of stage voor de major “Gezondheid van wilde dieren in het kader van natuurbehoud” willen inplannen 

tijdens de zomer, mogen deze weken aftrekken van het aantal verplicht te lopen weken zomerkliniek. 

LET OP! Deze regel is onder voorbehoud en is enkel mogelijk als de kliniekbezetting voor 100% 

gegarandeerd is. Het kliniekrooster gaat dus voor op de stages. Mogelijks dien je dus op het moment 

van de bekendmaking van de kliniekroosters, een inplande zomerstage (in overleg met de 

stagementor) te verschuiven naar een later moment. 

! Momenteel is het al duidelijk dat alle studenten van de afstudeerrichting Herkauwers in de zomer 

van 2023 prioriteit zullen moeten geven aan de klinieken, en de stage op een later moment 

inplannen. 
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F. Je wil een afwijking op de basisregels aanvragen 

Je kan een afwijking op de bovenstaande basisregels (zie rubriek B.) aanvragen als je denkt over een 

geldige reden te beschikken.  

Je doet dit door bij je herinschrijving via OASIS een afwijkend GIT curriculum voor te leggen ter 

goedkeuring. Vlak voordat je jouw afwijkend GIT curriculum voorlegt ter goedkeuring, moet je een 

korte motivatie toevoegen in het tekstveld “opmerking”. Je vermeldt hierin duidelijk dat je een 

afwijkend GIT voorstel doet. 

De curriculumcommissie beslist of je al dan niet een goedkeuring krijgt om jouw afwijkend GIT 

curriculum te mogen opnemen.  

Vraag je een uitzondering op de harde volgtijdelijkheidsregel (basisregel V), dan dien je op 14 

september 2023 (onmiddellijk na de puntenbekendmaking!) een motivatie in. De 

curriculumcommissie neemt op 15 september een beslissing en brengt je hiervan op de hoogte. 

G. Afgekeurd GIT-voorstel  

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de curriculumcommissie kan je binnen de 7 

kalenderdagen in intern beroep gaan zoals beschreven in het Onderwijs- en examenreglement 2023-

2024 van de UGent artikel 30 §6. 

De volledige GIT-procedure inclusief deadlines vind je in de flowchart op de facultaire webpagina 

terug. 

 

Heb je nog vragen?  

contacteer het monitoraat via monitoraat.di@UGent.be 

http://oasis.ugent.be/
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
https://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/opleidingstraject/GIT/overzicht.htm
mailto:monitoraat.di@UGent.be

