
Capita Selecta-certificaat biedt studenten meerwaarde 
 

Voor dierenartsen is bijscholing onontbeerlijk; een noodzakelijk goed. Het Centraal 

Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD), nu nog in ontwikkeling en in 2013 operationeel, verplicht 

het behalen van nascholingspunten. Dat het ‘life long learning’ niet pas ná de opleiding begint 

maar de studenten al met de paplepel wordt ingegoten, bewijst de Capita Selecta Commissie 

Diergeneeskunde (CSCD). Binnen afzienbare tijd studeren de eerste studenten af met een Capita 

Selecta-certificaat op zak. Bij sollicitaties profileren zij zich hiermee als gemotiveerde werknemers 

die beseffen dat bijscholen te allen tijde belangrijk is, vindt Chantal Duijn, voorzitter van CSCD. “Dit 

certificaat is voor hun toekomstige werkgever een teken van meerwaarde.” 

 

De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde  werd vijf jaar geleden in het leven geroepen bij de 

introductie van het bachelor-masterstelsel in de studie Diergeneeskunde. Het hoofddoel van deze 

commissie is het stimuleren van kennisverrijking buiten het gewone curriculum van de studie. 

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van zeven studieverenigingen, te weten DSK, Solleysel, 

Veefokkers, VHiVer, Archaeopteryx, Hygiea en stichting DIO. Deze studieverenigingen organiseren 

diverse lezingen, symposia, workshops en excursies op diergeneeskundig gebied waarmee de 

studenten extra kennis en ervaring kunnen opdoen en punten kunnen scoren.  

De CSCD bepaalt per activiteit hoeveel punten er te behalen zijn.  

 

CS-certificaat 

“Wie aan het eind van zijn of haar bachelor minimaal 35 punten heeft behaald, ontvangt bij het 

bachelordiploma een Capita Selecta-certificaat”, legt Duijn uit. “De waarde van dit certificaat bepaalt 

de student zelf door de keuze van de activiteiten die hij of zij bijwoont. Deze staan vermeld aan de 

achterzijde van het certificaat. Door het aanbieden van interessante activiteiten hopen wij dat de 

studenten worden getriggerd om extra kennis op te doen. Dat kan een cursus hoefverzorging bij 

paarden zijn of excursies naar diverse stalsystemen. Maar ook activiteiten op het gebied van 

communicatie, zoals een presentatiecursus.”  

De studieverenigingen organiseren gezamenlijk gemiddeld drie activiteiten per week. Naast de 

studieverenigingen kunnen ook externe partijen aan de commissie vragen of hun activiteit binnen de 

doelstelling van Capita Selecta valt en of er punten kunnen worden toegekend. Bij de beoordeling 

hiervan wordt de CSCD ondersteund door een Raad van Advies. Ook met sommige activiteiten van de 

KNMvD zijn door de studenten punten te verdienen.  

 

Master 

In september 2010 zijn eerste Capita Selecta-certificaten uitgereikt. Zo’n kwart van de studenten 

heeft samen met het bachelordiploma het certificaat mogen ontvangen.  

Met ingang van het nieuwe studiejaar kunnen ook masterstudenten Capita Selecta-punten 

verzamelen en een certificaat halen. Duijn licht deze stap toe: “Onze doelstelling is om ‘life long 

learning’ te stimuleren. Dan kunnen we niet na de bachelor stoppen. Daarom gaan we een dergelijk 

systeem ook voor de master opzetten. Omdat in 2010 de eerste studenten zijn gestart met de 

master, wordt van deze categorie studenten vooralsnog geen minimum aantal punten geëist om een 

certificaat te behalen. Iedere huidige masterstudent kan een Capita Selecta-certificaat krijgen. 

Daarop komt te staan dat het is ingevoerd in september 2012. Ook hier geldt: de studenten bepalen 

zelf de waarde van het certificaat; ze moeten zich realiseren welke activiteiten van waarde zijn voor 



hun veterinaire carrière. Hoe meer relevante activiteiten een student heeft bezocht, hoe 

waardevoller het certificaat is.” 

 

Competities 

Nieuw is dat de activiteiten, en daarmee de te behalen punten,  worden gekoppeld aan de 

kerncompetenties van dierenartsen die zijn vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel (BCP).  

Dit BCP vormt tevens de basis van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen. Op deze manier zal 

het Capita Selecta-systeem naadloos kunnen aansluiten op het CKRD. “We zijn nu nog bezig met het 

afbakenen van de competenties”, geeft Duijn aan. “Omdat de verplichte nascholingsactiviteiten van 

het CKRD voor zeventig procent onder de competentie ‘veterinair handelen’ vallen, zullen ook onze 

activiteiten meer toegespitst zijn op deze competentie. Dus meer symposia, lezingen over een 

bepaalde ziekte en excursies die gericht zijn op veterinair handelen. We proberen zoveel mogelijk 

aan te sluiten op wat het CKRD gaat eisen. Het enige verschil is dat het CKRD verplicht is en ons 

systeem geheel vrijblijvend. De keuze is aan de student.” 

 

In januari 2013 komen de eerste studenten met een Capita Selecta-certificaat op de arbeidsmarkt. Zij 

hebben voor een werkgever een duidelijke meerwaarde, vindt Duijn: “Zij hebben aangetoond dat ze 

meer hebben gezien dan studieboeken. Ze laten duidelijk zien dat ze actief willen bijscholen en 

begrijpen dat dat nodig is. Daarmee profileren ze zich. Ook voor een werkgever is het belangrijk te 

weten dat hij iemand aan het werk heeft die bereid is z’n kennis op allerlei manieren te vergroten. 

Life long learning moet je sowieso willen. Stilstand is achteruitgang.” 

 

Meer informatie: www.capitaselecta-dgk.nl 
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