
 

 

Gezocht: Enthousiaste student met passie 
voor nascholing en intercollegiaal overleg 

 
 
Ben jij proactief, nauwkeurig, gezellig en zou jij je willen inzetten voor 
álle dierenartsen in Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de 
vernieuwing van ons interactieve online platform waarop alle 
dierenartsen terecht kunnen voor intercollegiaal overleg zijn we op 
zoek naar een stagiair(e) die het implementatieteam van het ICOVet-
platform wil komen ondersteunen! 

 
ICOVet is het centrale platform voor Intercollegiaal Overleg tussen Dierenartsen (IOD). Intercollegiaal 
overleg is een vorm van groepsnascholing, waarbij vijf tot vijftien dierenartsen (of paraveterinairen) 
samenkomen om vraagstukken en casuïstiek uit eigen praktijk te bespreken. Daarnaast ondersteund 
ICOVet organisaties zoals Boehringer Ingelheim en de Stichting Geborgde Dierenarts bij de organisatie 
en accreditatie van groepsnascholing. 
 
Met ICOVet maakt Dactari Dierenartsencooperatie het organiseren van de verschillende 
bijeenkomsten mogelijk door onder andere structuur, inhoud, begeleiders en een online workspace 
(het platform dat vernieuwd gaat worden) te bieden. 
 
Wat ga je doen? 
Tijdens je stage ga je aan de slag met de implementatie van het nieuwe ICOVet-platform. Dit platform 
vereenvoudigt de organisatie en accreditatie van bijeenkomsten en binnen het platform zijn 
verschillende functionaliteiten samengebracht die de dierenartsen en organisaties helpen bij de 
organisatie en accreditatie van nascholingen. Jij denkt binnen deze opdracht na over de invulling van 
het platform en bent ook degene die de gebruikers op de hoogte brengt van de veranderingen en hen 
helpt bij de eerste kennismaking met het platform. Tijdens deze stage heb je dus veel contact intern 
met alle collega’s en bestuursleden van Dactari en daarnaast met dierenartsen in heel Nederland en 
de organisaties die gebruikmaken van ICOVet.  
 
Functie-eisen 
 
Wij bieden 

 Een uitdagende, vernieuwende en leerzame stage  

 Mogelijkheden om je diergeneeskundige netwerk te vergroten 

 Mogelijkheden tot zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling  

 Een goede werksfeer met gezellige collega’s die passie hebben voor diergeneeskunde, 
nascholing, intercollegiaal overleg en individuele begeleiding 

 Een platte organisatiestructuur 

 Inzicht in DE cooperatie die zich inzet voor alle dierenartsen van Nederland 

 Deelname aan de verschillende teambijeenkomsten en -discussies 

 Mogelijkheden tot het uitvoeren van (studie)opdrachten 
 
 
Wij vragen 

 De wil om je te verdiepen in de intercollegiaal overleg 



 

 

 Creatieve, sociale en gedreven instelling 

 Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden 

 Accuraat, proactief en een flexibele werkhouding 

 Zelfstandig, punctueel en discreet 

 
Start datum en duur stage: In overleg 

Soort stage:   Bestuur en beleidstage / Onderzoeksstage 

 
Het sollicitatieproces 
Heb je interesse? Dan zien we jouw motivatie en CV graag tegemoet! Dit kan per e-mail naar Chantal 
Duijn via info@dactari.nl o.v.v. reactie op vacature. Als we je sollicitatie binnen hebben, proberen we 
zo snel mogelijk bij je terug te komen met een uitnodiging voor een gesprek.  
 
Meer weten over de functie?  
Neem dan contact op met Dactari Dierenartsencooperatie via 088 - 03 21 880 of info@dactari.nl  
Nu nog geen tijd, maar wel getriggerd door deze vacature? Wij hebben regelmatig projecten waar 
studenten bij kunnen aansluiten en helpen, dus schroom niet en neem contact met ons op.  
 
 


