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I Equivalentiebesluit
Op basis van artikel 11.149 van de Codex Hoger Onderwijs kan de NVAO een buitenlandse
accreditatie als equivalent erkennen. Hierbij gaat de NVAO na of de buitenlandse
accreditatie is verleend volgens een methodologische aanpak vergelijkbaar met deze
gehanteerd voor accreditaties steunend op een externe beoordeling.

De equivalentie van een buitenlandse accreditatie wordt getoetst aan de hand van
equivalentiecriteria te groeperen in vijf thema's:

- de buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de
betrokken opleiding;

- de buitenlandse accreditatie is voldoende actueel;

- de buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling;

- de buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst
van aanvaardbare accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgestelde
reglement;

- de buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar
met de Vlaamse.

ln beginsel moet per thema aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan

1.1 Thema 1: positieve beoordeling kwaliteit

De buitenlandse accrcditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de
betrokken opleiding

De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

- De opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde van de Universiteit Gent is
beoordeeld door de European Committee on Veterinary Education (ECOVE). ECOVE is

door de moederorganisaties EAEVE en FVE gemandateerd om op basis van het

visitatierapport van de panels de eindevaluatie uit te spreken. Volgens ECOVE voldoet de

opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde aan de eisen en standaarden
gesteld in het accreditatiekader en neergelegd in het Final Report.

- Het rapport vermeldt een aantal aspecten waarin de opleiding uitblinkt maar ook enkele
verbeterpunten onder meer ten aanzien van de groepsgrootte, werkdruk en studielast en

de beperkte studentfaciliteiten.

- Op basis van het Final Report heeft ECOVE een positief accreditatiebesluit genomen in
30 oktober 201 3.

De NVAO oordeelt dat in het buitenlandse accreditatierapport de kwaliteit van de opleiding
positief is beoordeeld.
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1.2 Thema 2: actuele accreditatie

De buitenlandse accreditatie is voldoende actueel

Relevante data zijn

- Februari 2013

- 15 Um 19 april2013
- Mei 2013

- 11 juni 2013

- 30 oktober 2013

- 22januari2014

- 7 lebruari20l4

Zelfevaluatierapport van de opleiding wordt naar EAEVE gestuurd

en aan de Visiting Teams voorgelegd.
Visitatiebezoek door Visiting Teams aan de Universiteit Gent
Ontwerprapport wordt aan de faculteit bezorgd
Faculteit geeft commentaar op het ontwerprapport
ECOVE besluit tot status Fully Accredited voor de opleiding.
Accreditatieaanvraag door Universiteit Gent
Ontvangst accreditatieaanvraag door NVAO

De ECOVE-accreditatietermijn voor de opleiding Bachelor of Science in de

diergeneeskunde geldt voor tien jaar vanaf 30 oktober 2013.

De NVAO stelt vast dat tussen de datum waarop de buitenlandse accreditatie is uitgebracht
(november 2013) en de datum waarop de accreditatieaanvraag is ingediend bij de NVAO
(ontvangst 7 februari 20'14) niet meer dan 90 kalenderdagen zijn verlopen. Daarmee is de
buitenlandse accreditatie voldoende actueel.

1.3 Thema 3: openbaarheid beoordeling

De buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare exteme beoordeling

De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

- De EAEVE-procedure vooziet in een externe beoordeling door een peer review team, op
basis van een zelfevaluatierapport van de instelling en een besluit door het bestuur van
ECOVE. De externe beoordeling is neergelegd in een Final Report (opgedeeld in stage
one en stage two). Na het besluit van ECOVE heeft de faculteit zowel de eigen
zelfevaluatierapporten als de twee beoordelingsrapporten met het finale besluit van
ECOVE op de website geplaatst. Het rapport wordt tevens beschouwd als zijnde
openbaar gemaakt door het aan de NVAO te bezorgen en door het door de NVAO te
laten publiceren.

- De externe beoordeling is uitgevoerd op basis van kwaliteitsrichtlijnen uiteengezet in het
'ECOVE Rules of Operation' en 'EAEVE Rules of Procedure'. De kwaliteitsrichtlijnen zijn
uitgevaardigd door ECOVE die onafhankelijk opereert ten aanzien van de opleiding en/of
instelling zodat geen interferentie kan optreden tussen het opstellen van de
kwaliteitsnormen en de feitelijke beoordeling. Het opstellen en bijsturen van de
kwaliteitsnormen is de bevoegdheid van de ECOVE Board. De beoordeling van
opleidingen en/of instellingen gebeurt door panels van deskundigen.

- De externe beoordeling is uitgevoerd door twee panels van deskundigen - zijnde het
Visitation Team stage 1 en het Visitation Team stage 2.

pagina 4 NVAO I Universiteit Gent I Bachelor of Sc¡ence in de Diergeneeskunde (002702) | I juli 2014



Panelsamenstelling:
Het visitation team voor Stage one bestond uit de volgende leden:

- prof. Philip Duffus, voorzitter en expert dierlijke productie, emeritus University of Bristol,

School of Veterinary Sciences;

- prof. Joaquin Goyache, expert basiswetenschappen, Complutense University of Madrid,
vicerector voor postacademische opleiding en continue vorming;

- prof. Till Ruemenapf, expert klinische wetenschappen (academisch), University of
Veterinary Medicine, Wenen;

- dr. Anna Tidholm, expert klinische wetenschappen (praktijk), dierenarts in het Albano
Dierenziekenhuis, Danderyd, Stockholm;

- prof. Frans Smulders, expert voedselveiligheid, University of Veterinary Medicine, Wenen

- Myfanwy Hill, studente, University of Bristol, School of Veterinary Medicine;

- prof. Stefano Romagnoli, EAEVE programmacoördinator, University of Padova,

- dr. Ursula Deimel, EAEVE rapporteur, Wenen.

Tot het visitation team Stage two behoorden:

- dr. llse Willmann, University of Veterinary Sciences, Wenen;

- prof. Giovanni Re, University of Torino.

Het Visitation team voor Stage one heeft de aspecten beoordeeld relevant voor accreditatie
door de NVAO. Uit de cv's blijkt dat in het panel alle vereiste deskundigheden zijn
vertegenwoordigd. De domeinspecifieke deskundigheid in internationale context is

ruimschoots aanwezig. Ook de studentdeskundigheid is vertegenwoordigd.

De NVAO oordeelt dat de buitenlandse accreditatie steunt op een externe beoordeling
uitgevoerd door een onafhankelijk panel van deskundigen en dit op basis van vooraf
kenbaar gemaakte kwaliteitseisen. Deze externe beoordeling is openbaar.

1.4 Thema 4: status accreditatieorganisatie

De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst
van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgesteld reglement.

De NVAO komt tot de volgende vaststellingen:

- The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) werd in
1988 opgericht. Sinds 2007 is het hoofdkwartier in Wenen gevestigd. ln de'Statutes'en
'Rules of Procedure' zijn de werkwijzen van deze organisatie vastgelegd. Op de website
(www.eaeve.org) stelt EAEVE het als hun visie de officiële autoriteit voor de accreditatie
van diergeneeskundige opleidingsinstellingen in Europa te zijn. De missie is: 'to evaluate ,

promote and further develop the quality and standard of veterinary medical
establishments and their teaching within, but not limited to, the member states of the
European Union'. EAEVE telt op dit moment 97 leden, gevestigd in 34 landen, waarvan
enkele ook buiten Europa.

- EAEVE is een onafhankelijke autoriteit voor de accreditatie van de diergeneeskundige
opleidingsinstellingen in Europa.

- Het primaire doel is het monitoren van de harmonisatie van de minimumstandaarden voor
opleidingsprogramma's voor dierenartsen, zoals neergeschreven in de Europese Richtlijn

2005/36. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van het Europees Systeem van Evaluatie van

Veterinaire training, dat door de EAEVE beheerd wordt, samen met de Federation of
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Veterinarians of Europe (FVE). Andere objectieven zijn het versterken van de
samenwerking tussen de leden-instellingen en het optreden als discussieforum voor het
verbeteren en harmoniseren van de diergeneeskundige opleiding. Nog andere taken zijn
het faciliteren van informatieuitwisseling, van uitwisseling van personeel en studenten en

van onderutrijsmateriaal tussen de instell ingen.

- EAEVE beoogt het verbeteren van de kwaliteit van programma's (opleidingen) en hoger
ondenivijsinstellingen op het gebied van de 'Diergeneeskunde, door middel van
kwaliteitszorg en accreditatie. ln de EAEVE en ECOVE-Statuten en protocollen zijn de
werkingsregels vastgelegd voor een reële en continue accreditatiepraktijk in een
internationale context.

- Zowel het protocol als de statuten van EAEVE en ECOVE voorzien in regelmatig contact
met alle betrokken stakeholders waardoor kennis van de ontwikkelingen is gegarandeerd

- Het visitatie- en accreditatieproces voor deze opleiding is gestart vóór het decreet van 6
juli 2012. De eis van EQAR-registratie was nog niet bekend ten tijde van de keuze voor
EAEVE. Op dit moment is EAEVE niet EQAR-geregistreerd. EAEVE heeft bij de
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENOA) de status
'affìliate' en heeft in dit kader recent ook een periodic review ondergaan.

De beoordelingsprocedure startte voordat dit equivalentiecriterium in de regelgeving werd

opgenomen. De NVAO oordeelt dat de buitenlandse accreditatie is verleend door een
autonome accreditatieorganisatie die beschikt over een adequaat systeem van interne
kwaliteitszorg.

1.5 Thema 5 Methodologische aanpak

De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar
met de Vlaamse.

De NVAO komt tot de volgende vaststellingen

- Het EAEVE kader schrijft voor dat de externe beoordeling gebeurt op basis van het
'Evaluation of Veterinary Training in Europe. Principles and Process of Evaluation and
Manual of Standard Operating Procedures'. Dit kader hanteert een opsplitsing in twee
fasen (stage one en stage two) en stelt de volgende ondenverpen aan de orde:

- Objectives

- Organization

- Finance

- Curriculum

- Teaching Quality and Evaluation

- Physical Facilities and Equipment

- Animals and Teaching Materials of Animal Origin

- Library and Educational Resources

- Admission and Enrolment

- Academic Teaching and Support Staff

- Continuing Education

- PostgraduateEducation

- Research
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- Op diverse plaatsen in het Final Report is aangegeven dat de opleiding Bachelor of
Science in de Diergeneeskunde een academisch bachelorprogramma van niveau is.

Verder blijkt het academische karakter van de opleiding uit het niveau van de

accreditatiestandaarden en de verwijzingen naar academische vereisten in het
gehanteerde EAEVE-accred itatiekader.

- EAEVE kan worden beschouwd als een domeinspecifieke accreditatieorganisatie
toegespitst op Diergeneeskunde. Bij de externe beoordeling komen in hoofdstuk 2 van
het eerder genoemde 'Evaluation of Veterinary Training in Europe. Principles and
Process of Evaluation and Manual of Standard Operating Procedures' de
domeinspecifieke eisen expliciet aan bod.

De NVAO oordeelt dat EAEVE de onderuerpen van het NVAO-accreditatiekader heeft
getoetst. Daarbij heeft EAEVE gebruik gemaakt van een coherente set van criteria en

domeinspecifìeke eisen. Tevens is inzichtelijk gemaakt dat de externe beoordeling een
opleiding met een academisch karakter betreft.

Samenvatting

EAEVE heeft de volgende Executive Summary in het beoordelingsrapport opgenomen

"The visit from the EAEVE team was carried out in a cordial, friendly and professional

atmosphere. The team was given access to all the information, facilities and individuals they
asked for. ln addition, the SER produced by the faculty proved very helpful, was easy to
read and was written in full accordance with the SOP from EAEVE.
The campus at FVMG was both spacious and well laid out. The team were able to note
many examples of excellent teaching with a useful and productive interaction between staff
and students.
The team identifìed several really strong areas of excellence to be especially mentioned:

- Teaching Hospital (with no exception)

- Small and Large Animal case load

- Necropsy, especially the innovative use of specimens

- Ambulatory Clinics

- Morphology Laboratory

- Local small animal hospital in Ghent aimed very much at routine first opinion work

- Research, including a remarkable number of PhD students

- An excellent number of publications in refereed journals

- Effective monitoring of student workload

However, there are a number of suggestions made within the report

- Size of groups in some practicals

- Bio-safety in a number of laboratories

- Monitoring of free access to Pharmacy

- Hygiene and dress code in clinics

- Lack of student facilities for both study and recreation

- Size of workload for both students and staff

- Career development somewhat inward looking

- Support for Erasmus scheme

- Representation on the Faculty Board
* "Visibility" of VPH within the whole course
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ln conclusion, there were no deficiencies and the visiting Stage I team from EAEVE
unanimously recommends full approval to the Faculty of Veterinary Medicine (FVMG) (the

Veterinary School of Ghent, Belgium).

ECOVE DECISION: FULL APPROVAL
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2 Overeenstemming beroepskwalificaties Europese richtlijn
Het Final Report van de visitatiecommissie oordeelt dat de opleiding Bachelor of Science in

de diergeneeskunde (bachelo| van de Universiteit Gent in overeenstemming is met de

vereiste beroepskwalificaties zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 2005/36/EG van 5
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Op basis van artikel 11.67, lid 5 Codex Hoger Ondenvijs volstaat dit als grondslag voor de

NVAO om te bevestigen dat de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde
(bachelor) van de Universiteit Gent in overeenstemming is met de vereiste

beroepskwalifìcaties zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 2005/36/EG.

3 Besluit
betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science in de diergeneeskunde (bachelor)

van de Universiteit Gent.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderuijs, in het bijzonder het artikel 11.149, wordt de

accreditatie verleend door de European Association of Establishments for Veterinary
Education (EAEVE) aan de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde (bachelor)

van de Universiteit Gent equivalent verklaard. Het betreft een opleiding zonder
afstudeerrichtingen, die te Gent wordt georganiseerd.

Met toepassing van artikel 11.67 Codex Hoger Ondenivijs wordt de opleiding in
overeenstemming met de Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van

beroepskwalifi caties verklaard.
De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar

2014-2015 tot en met het einde van het academiejaar 2O23-2024.

Den Haag, 1 juli 2014

Voor de NVAO,

R.P. Zevenbergen
(bestuurder)
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Bijlage 1: Basisgegevens over de instelling en de opleiding

Naam instellino Universiteit Gent

Adres instelling Sint-Pietersn ieuwstraat 25
9000 Gent

Aard instellinq Ambtshalve qereqistreerde instellinq
Naam associatie Associatie Universiteit Gent
Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor of Science in de diergeneeskunde

Niveau en oriëntatie Bachelorooleidino. academisch qerichte ooleidinq
Biikomende titel

Opleidingsvarianten:
- Afstudeerrichtingen
- Studietraject voor

werkstudenten

Geen

Onderwiistaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133

9820 Merelbeke

Studieomvanq (in studiepunten) 180 studiepunten
Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
opleidinq

30-09-201 4

Academieja(a)r(en) waarin opleiding
wordt aanoeboden

2013-2014. De opleiding wordt normaliter elk
academieiaar aanoeboden.

lDelen van) studieoebied(en) Dieroeneeskunde

ISCED benaming van het
studieqebied

64 Veterinary
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Bijlage 2: Domeinspecifieke leerresultaten

Gezien de visitatie en accreditatie door een buitenlands orgaan georganiseerd zijn, zíjn er
nog geen domeinspecifieke leerresultaten, gecoördineerd door de VLIR opgesteld. De
UGent heeft wel haar leerresultaten opgemaakt volgens een procedure die analoog is aan

die van de VLIR, met bevraging van het werkveld en betrokkenheid van de UA als enige
andere instelling die de bachelor aanbiedt. Deze leerresultaten werden gevalideerd door de
EAEVE commissie.
De opleiding zal deelnemen aan het opstellen van de domeinspecifìeke leerresultaten
wanneer die door de VLIR ingericht worden.

De accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar 2014-2015 tot en met het
einde van het academiejaar 2023-2024.
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