
 

  

 

 

Kwaliteitscriteria docent extramuraal onderwijs en opleidingspraktijk  
(opgesteld 12 juli 2022) 

In verband met internationale accreditatie van de opleiding Diergeneeskunde aan 
de Universiteit Utrecht willen we en moet de opleiding aan kwaliteitseisen voldoen, 
waaronder ook het extramuraal onderwijs valt. 

Kwaliteitsnormen met betrekking tot het diergeneeskundig en professioneel 
handelen 
1. De docent extramuraal onderwijs (DEO) is bekend met de eindtermen Master Curriculum 

Diergeneeskunde en onderschrijft deze. 
 
2. De DEO is minimaal 1 jaar praktiserend dierenarts en bij voorkeur 6 maand werkzaam in 

de huidige praktijk 
 
3. De DEO is dierenarts in de diersoort, waarop het onderwijs voor de co-assistent is gericht 

en is gemiddeld minimaal 20 uur per week werkzaam in deze praktijk. Hij/zij kent en 
respecteert relevante wet- en regelgeving. Voor Paard en Landbouwhuisdieren geldt dat 
de DEO praktijken gecertificeerd zijn volgens de wettelijk geldende regelingen en voor 
Paard erkend zijn. 

  
4. De docent extramuraal onderwijs: 
- is op de hoogte van recente vakinhoudelijke ontwikkelingen 
- is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en sector 
- heeft een overzichtelijke en ordelijke praktijkorganisatie 
- doet aan kwaliteitsbeleid 
 
5. Persoonlijk functioneren 
De docent extramuraal onderwijs: 
- heeft inzicht in eigen persoonlijk functioneren 
- is rolmodel: dit heeft betrekking op veterinair-technische aspecten, maatschappelijke 

aspecten in relatie tot het vak, communicatieve aspecten en organisatorische  
- aspecten. 
- kent eigen grenzen als dierenarts en geeft die aan 
- laat zich bij ziekte of afwezigheid om andere redenen als opleider vervangen 

Kwaliteitsnormen met betrekking tot onderwijskundige taken 
1. Begeleiden van leren. De docent extramuraal onderwijs: 
- Neemt actief deel aan het onderwijs voor docenten extramuraal onderwijs van de faculteit 

diergeneeskunde 
- Beheerst de procedures van feedback geven/ontvangen, beoordelen, aanzetten tot 

reflectie, conflicten hanteren. 
- Heeft kennis van hoe studenten leren en kan leergesprekken voeren 
- Zet de student aan tot formuleren van leerdoelen/leerplan en helpt zo nodig bijsturen 
- Helpt de student met groei naar toenemende zelfstandigheid 
- Staat open voor feedback en handelt daar naar 
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2. Houding als docent en opleider:      
- Is enthousiast voor het opleiden van studenten (kennisoverdracht in de breedste zin van 

het woord) en heeft interesse voor de ontwikkeling van de student 
- Onderschrijft de onderwijsvisie van Faculteit Diergeneeskunde 
- Maakt tijd voor de student en plant leergesprekken 
- Is bereikbaar voor de student 
- Creëert een veilige leeromgeving: respect voor de student en gaat zorgvuldig om met de 

student 
- Signaleert problemen en maakt ze bespreekbaar 
- Houdt zich aan afspraken 
- Is zich bewust van de rol van andere praktijkmedewerkers bij de opleiding; betrekt deze 

erbij en houdt rekening met hun wensen/mogelijkheden 
 

Kwaliteitsnormen met betrekking tot de randvoorwaarden als onderwijspraktijk 
- De praktijk en de DEO is op de hoogte van de inhoud van de overeenkomst met de 

Faculteit Diergeneeskunde 
- De praktijk waarin de DEO werkt heeft een samenstelling van patiëntaanbod die 

voldoende aanbod en variatie waarborgt 
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