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De dierenarts

Kennis opdoen via digitale 
onderwijsmethodes
TEKST TESSA LOUWERENS | FOTO HANS VINK

JENNY BUIJTELS
is dierenartsspecialist, spreker, 
blogger en sinds 1 april 2016 
tevens benoemd tot onder-
wijsdirecteur van de bachelor 
Diergeneeskunde. Ze volgde 
haar opleiding tot dierenarts 
aan de Universiteit van Gent 
te België. Na haar afstuderen 
in 2001 is ze gestart met de 
vierjarig specialistenopleiding 
tot internist. In 2006 werd ze 
erkend als Europees specialist 
in de Inwendige Geneeskunde 
van gezelschapsdieren (Dipl. 
ECVIM-Ca). Naast haar kliniek-
werkzaamheden als specialist 
en coördinator van de interne 
geneeskunde, heeft Jenny nu 
ook de verantwoordelijkheid 
voor de bacheloropleiding van 
Diergeneeskunde.

Z
e neemt deze taak over van 
prof. dr. Wim Kremer, die is 
benoemd als vice-decaan 
onderwijs. Kremer is hiermee 

namens de decaan verantwoordelijk 
voor het totale onderwijs binnen de 
faculteit en zal tevens de functie van 
onderwijsdirecteur van de master 
Diergeneeskunde blijven vervullen.
Het onderwijs binnen de huidige 
bachelor is opgedeeld in verschillende 
blokken waarbij de leerstof per 
orgaan, van gezond naar ziek, wordt 
behandeld en getoetst. “We hechten 
veel waarde aan de kwaliteit van het 
onderwijs”, zegt Jenny. “Hiervoor 
hebben we een goed geborgde kwali-
teitscyclus, waarbij de feedback van 
studenten zeer belangrijk is.” De 
manier waarop het onderwijs gegeven 
wordt, verandert mee met de manier 
waarop studenten leren. Zo wordt 
veel aandacht besteed aan kennis ver-
garen op een andere manier dan klas-
sikaal. “Het opdoen van kennis door 
gebruik te maken van verschillende 
digitale methodes is niets vreemds 
voor studenten”, legt Jenny uit. “Het 
zijn eerder de docenten die zich dit 
eigen moeten maken en dat vergt ver-
dieping in nieuwe onderwijsvormen.”
Daarnaast wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor een ‘brede 
Bachelor’. Jenny: “Veel studenten 
beginnen vol enthousiasme aan hun 
studie diergeneeskunde, maar realise-
ren zich gaandeweg dat bijvoorbeeld 
het klinische werk toch niet zo goed 
bij hen past. Momenteel zijn de door-
stroommogelijkheden naar andere 
masteropleidingen dan diergenees-
kunde nog beperkt en daarin kan een 
brede bachelor veel betekenen. Het 
kan de mogelijkheden van de student 

vergroten en de keuzecursussen die 
geboden worden, meer aan laten slui-
ten op de eigen interesse. Momenteel 
zit dit nog in de verkenningsfase, 
maar de verwachtingen zijn hoop-
vol.” 

Geen numerus fixus
Afgelopen september startte de laat-
ste lichting eerstejaars studenten die 
via de loting zijn ingestroomd. Vanaf 
volgend jaar is er namelijk geen 
numerus fixus meer. In februari 
2017 is de eerste selectiedag. “We 
weten nog niet precies hoeveel aan-
meldingen we kunnen verwachten”, 
zegt Jenny. “Een commissie is 
momenteel in de afrondende fase 
voor wat betreft de inrichting van de 
toetsen die afgenomen worden. Het 
is best spannend, want je wilt de 
selectie natuurlijk zo goed mogelijk 
doen en iedereen een eerlijke kans 
bieden terwijl je tegelijkertijd pro-
beert zoveel mogelijk diversiteit te 
behouden. Of dit verschilt met de 
huidige loting moet nog blijken.” 
Over drie jaar volgt de selectie voor 
de Master Diergeneeskunde. Hoe dit 
gaat verlopen is nu nog lastig te zeg-
gen. Begin volgend jaar hebben we 
daar meer helderheid over.”
Jenny werkt met veel plezier aan het 
onderwijs in de bachelor. “We mogen 
absoluut trots zijn op wat er nu staat, 
maar er zijn zeker nog genoeg verbe-
teringen te behalen. Dat maakt het 
leuk en uitdagend.” Niet dat ze zich 
verveelt, want naast deze werkzaam-
heden is Jenny ook eens per twee 
weken te zien bij ‘Tijd voor Max’ en 
schrijft ze blogs en nieuwsitems voor 
haar website en Facebookpagina ‘die-
renarts Jenny’.  

Jenny Buijtels schrijft blogs en 
nieuwsitems.


