
Veel gestelde vragen beëindiging Stichting PEGD per 1 januari 2020 

 

Hoe zit het samenwerkingsverband van Stichting PEGD in elkaar? 

De Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder 

winstoogmerk van de KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde. De Faculteit Diergeneeskunde is 

verantwoordelijk voor de inhoud en de locatie van de nascholing voor gezelschapsdierenartsen en 

paraveterinairen. De KNMvD zorgt voor de organisatie, administratie en communicatie van het 

aanbod.  

Wat is de reden om Stichting PEGD per januari 2020 te beëindigen? 

Nog betere aansluiting op de nascholingsbehoeften van de dierenarts met als uitgangspunt lifelong 

learning. In een concurrerende, versnipperde scholingsmarkt is het efficiënter om de krachten te 

bundelen en het scholingsaanbod te centraliseren; vanaf de start van de opleiding tot en met bij- en 

nascholing. In die lijn ligt het voor de hand dat de Faculteit Diergeneeskunde meer gaat aansluiten bij 

het lifelong learning programma van de Universiteit Utrecht. En is de beëindiging van PEGD een 

logische stap. De KNMvD behoudt haar rol van verbinder en partner op het gebied van bij- en 

nascholing. 

Wat betekent de beëindiging van PEGD voor (gezelschaps)dierenartsen en cursusaanbieders? 

Er is aankomend najaar geen scholingsaanbod meer onder de vlag van PEGD. Cursusaanbieders 

worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Communicatie over nieuw aanbod volgt in het najaar via 

de Faculteit Diergeneeskunde.  

Is er een financiële reden voor de beëindiging van PEGD? 

Nee, het besluit vloeit voort uit een nieuwe, toekomstgerichte visie op onderwijs (life long learning). 

De gelden die overblijven na beëindiging van de Stichting PEGD komen geheel ten goede aan 

veterinaire bij- en nascholing. 

Wat gaat de KNMvD doen na beëindiging van PEGD? 

De KNMvD blijft bij- en nascholing stimuleren omwille van de kwaliteit van diergeneeskundig 

handelen. Daarbij ligt de focus op het verbinden van vraag en aanbod en het samenwerken met 

scholingsaanbieders. De KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde blijven nauw samenwerken.  

 


