
   

PE-Veterinair – Dactari: juli 2021: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt 
worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 
betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. 

 

 

Geaccrediteerde internships  
Internships zijn waardevolle leer-werktrajecten, waarbij de intern door intensieve samenwerking met 

een specialist een jaar lang extra kennis opdoet. Na een dergelijk jaar hebben de dierenartsen veelal 

een goed beeld gekregen van wat zij kunnen en van welke werkzaamheden zij energie krijgen in de 

veterinaire praktijk. Ze solliciteren daardoor gerichter op een volgende baan of gaan verder voor een 

specialistenopleiding.  

Deze leer-werktrajecten onder begeleiding van een geregistreerde specialist komen onder bepaalde 

voorwaarde in aanmerking voor accreditatie.    

Eisen waaraan een internship moet voldoen 

De eisen waar het internship en de aanvraag aan moeten voldoen zijn als volgt:  

- Uitgangspunt is dat de kliniek waar het internship gelopen wordt, een specialistische tweede-

, of derdelijns kliniek is.  

- Het internship duurt tenminste 1 jaar en is minimaal 0,8 FTE. Er moet kunnen worden 

aangetoond dat dit daadwerkelijk zo is 

- De begeleiding dient te geschieden door minimaal één geregistreerd specialist. 

- Er moet een reflectieverslag worden geschreven waarop gereflecteerd wordt op minimaal 

vijf leerdoelen. 

- In het reflectieverslag moet duidelijk worden beschreven wat de intern heeft geleerd van het 

internship.  

- Reflectie wordt ondersteund door feedback van de begeleidend specialist.   

- In de feedback van de specialist op de intern moeten de competenties uit het veterinaire 

competentieprofiel worden meegenomen.  

 

Bewijsvoering en aanvraagtermijn 

Achteraf (maximaal 6 maanden na beëindigen van het internship) wordt er een reflectierapport in 

PE-Veterinair ingediend inclusief feedback van de begeleidend specialist. 

  

Als aan alle eisen is voldaan kunnen er 20 punten worden verkregen voor het internship. 
 

 

 


