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De Graduate Course: een tweejarige leergang om je te ondersteunen bij jouw  

start als een veterinaire professional in het werkveld.

Veel pas afgestudeerde dierenartsen ervaren de overgang van student naar startende veterinaire professional als 
een uitdagende en soms stressvolle fase. Er komt veel op je af en er wordt het nodige van je verwacht, terwijl je 
leerproces nu pas echt goed op gang komt. Hierbij willen we je graag ondersteunen.

De IVC Evidensia Academy Nederland besteedt aandacht aan jouw persoonlijke, technische en professionele 
ontwikkeling. Om richting te geven aan deze ontwikkeling, maken we gebruiken van verschillende middelen,  
denk hierbij aan:

• Onderwijsmomenten;

• Werkplekleren;

• Entrustable Professional Activities (EPA’s);

• Feedback en reflectie;

• Netwerken;

• Intervisie;

• Coaching. 

De tweejarige leergang de Graduate Course brengt dit alles bij elkaar. Samen met een vaste groep collega’s uit 
Nederland en Vlaanderen doorloop je dit traject. 

Met de Graduate Course willen we:  

• Je veterinaire kennis en vaardigheden als pas afgestudeerde dierenarts vergroten;

• Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen tijdens de overgang van student naar 
werkende veterinaire professional. Denk hierbij aan ondersteuning om grip te krijgen op de werkdruk die pas 
afgestudeerde dierenartsen vaak ervaren.

• Bouwen aan jouw nationale en internationale netwerk van collega’s;

• Richting geven aan een veterinair carrièreperspectief.

Wil je deelnemen aan de Graduate Course? Dat betekent het volgende:

• Je committeert je samen met de andere deelnemers aan dit leertraject;

• Je bent aanwezig bij de (online) onderwijsmomenten;

• Je laat eigenaarschap van jouw eigen ontwikkeling zien;

• EPA’s (vaardigheidsbewijzen) zullen in toenemende mate richting geven om jouw ontwikkeling te 
ondersteunen;

• Je krijgt een Clinical Coach met wie je regelmatig contact zult hebben om je veterinaire, persoonlijke en 
professionele ontwikkeling, en de vragen die je daarbij hebt, te bespreken;

Ondersteuning bij de uitdagende overgang van student naar dierenarts

Een prettige leeromgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen

Verwachtingen voor deelname
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• Je wordt bij aanvang van de leergang gevraagd om een studieovereenkomst te tekenen. De Graduate Course 
is een investering en we willen duidelijkheid creëren in de voorwaarden door hierover met elkaar afspraken te 
maken in een studieovereenkomst. Heb je vragen over de studieovereenkomst? Neem dan contact op met HR 
door een ticket in te sturen in AFAS of door te bellen met 085-8227800.

Jaar 1
Datum Onderwerp Locatie 

6 – 7 oktober 2021 
Internationale kick-off, kennismaken, opstarten 

intervisie, DISC, communicatie 
Hotel de Schildkamp, Asperen 

18 november 2021 Spoed en intensieve zorg Hotel de Schildkamp, Asperen 

Januari 2022 Chirurgische vaardigheden
IVC Evidensia Academy 

trainingscenter Nieuwegein 

17 maart 2022 Preventieve diergeneeskunde Hotel de Schildkamp, Asperen

22 – 23 juni 2022 
Drijfveren, verantwoord antibioticagebruik & 

klinische pathologie 
Hotel de Schildkamp, Asperen 

Jaar 2
Onderwerp Locatie 

Klinische voeding, Communicatie &  

Diagnostische beeldvorming
Hotel de Schildkamp, Asperen 

Dermatologie Hotel de Schildkamp, Asperen 

Anesthesiologie Hotel de Schildkamp, Asperen 

Tandheelkunde IVC Evidensia Academy trainingscenter Nieuwegein 

Communicatie Hotel de Schildkamp, Asperen

Het programma in vogelvlucht

https://idp.afasonline.com/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D55f6be51-7326-4e9b-a652-bebd944d5b81%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520email%2520offline_access%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fsts.afasonline.com%252Fsignin-oidc%26state%3DQ2ZESjhBVDhyclNkOW1ORXJ4U0VOMkpwN1dHb2txQ1JzRmV1Y1c3WmRYR3Yyek1GNW5vWldfWUItRkFWQ0VKSWl2OVg2NEg2SmdvVmF2SjZvaXdZZkpocjlkMnJZRGw2dVdWQTBYaGJRR3pRTHJsR2V6VWltaEs2eU9nMzdmSnhVbFgwZDZRVGVwbU5lQW1aZzlzMWNIYVV2OG50d2xOa2o5MjdNNHd1elNSeEM4MDVuUUs5Q0tFa1RHY1NlYV9FQXh2akQ3S2NheUlYVXZXaGJsUVpsSFFYZUEyMXFydF9XeWFJTGozOVkwbC1IUmZta3c0dXJEZ1RmNzhSRXJFUVdmSE1oOG9NOVVJQlZySUZUMnZHZ1NLd1FpSnhmNXF5d3A5U3VZbURycVNpbjJHQg%253D%253D%26nonce%3Dda3717fb4a6f0897c362d4a0e09414f802462b255d082f1757e5f5a2bb69097e%26response_mode%3Dquery%26ui_locales%3Dnl


Graduate Course
start oktober 2021

Bij bovenstaande informatie zijn we ervan uitgegaan dat alle onderwijsmomenten plaats zullen vinden als 
contactonderwijs. Een aantal onderwijsmomenten zullen aangevuld worden met online voorbereiding.

De programma’s zijn onder voorbehoud. Er kunnen wijzigingen aangebracht worden in data, onderwerpen 
en locaties. Het onderwijs wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. In beide jaren worden de 
onderwijsmomenten aangevuld met intervisiemomenten. 

Naast dit programma vindt er jaarlijks voor Graduate Course-deelnemers uit alle IVC Evidensia landen een 
internationale Graduate conferentie plaats, doorgaans in mei of juni. Dit is dé plek om internationale collega’s  
te ontmoeten en te netwerken. 

Na het afronden van de tweejarige leergang biedt de IVC Evidensia Academy de mogelijkheid om je te blijven 
ontwikkelen op persoonlijk, professioneel en veterinair vlak. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeling tot een 
zelfbewuste eerstelijns dierenarts, een gedifferentieerde dierenarts of op termijn tot een Clinical Director. 

Verdere ontwikkeling na de Graduate Course 

Interesse? Meld je aan!

Aanmelden voor deze leergang kan tot 1 september 2021, uiteraard na 

goedkeuring van je Clinical Director. Dit doe je door je aan te melden op onze 

website. Vol = vol. Voor meer informatie en vragen kun je een e-mail sturen naar 

academy@evidensia.nl. 

Vleuten, april 2021

Robert Favier & Chantal Kooyman

IVC Evidensia Academy NL
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https://ivcevidensiaacademy.com/nl/courses/graduate-course/
mailto:academy%40evidensia.nl?subject=Aanmelden

