
Welkom bij Aeres MBO Barneveld
Sprint-opleidingen Dierverzorging

Paraveterinair Dierenartsassistent / 
Bedrijfsleider Dierverzorging



Opleidingsaanbod DIER

BEDRIJFSLEIDER 
DIERVERZORGING

PARAVETERINAIR 
DIERENARTSASSISTENT



HIPPISCH VEEHOUDERIJ GROEN, GROND
& INFRA

Opleidingsaanbod



Volgens Keuzegids mbo 2020 & 2021
• Aeres MBO is de beste groene mbo (AOC) van Nederland 



• Toonaangevende opleidingen in Nederland gericht op dier
• ± 2000 studenten
• Autoriteit en kenniscentrum in Nederland op het gebied van 

dierverzorging
• Unieke praktijkfaciliteiten zoals paraveterinair 

trainingscentrum, kennel, volières, aquaria, hippisch centrum 
(Kootwijkerbroek)

• Dierentuinvergunning (± 2400 schooldieren)

Onze school



Kijk door de ogen van dieren
Leerpark voor studenten, afgestemd op wensen 
arbeidsmarkt. Zoals:
 om kunnen gaan met kritische vragen en opmerkingen
 iemand gastvrij ontvangen
 goed kunnen adviseren
 professionele houding
 klantgerichtheid. 

• Binnen ons onderwijs hebben we als doel om meer mee te geven dan kennis alleen. 

• Studenten trainen vaardigheden als presenteren, rondleiding geven, dierpraatjes houden, 
gasten ontvangen etc.



• > 100 gekwalificeerde trainers en docenten, vakspecialisten

• > 30 lesgevende dierenartsen 

• hart voor dieren, onderwijs en onze studenten

Onze mensen



Studenten vanuit heel Nederland komen naar Barneveld



Werkgelegenheid van veel naar weinig:
• Dierenartsenpraktijk
• Dierenspeciaalzaak
• Asiel/pension/kennel
• Dierenpark
• Kinderboerderij en zorgboerderij

Arbeidsmarkt



Praktische opleidingen

• Beroepsgerichte blokstages in binnen- en buitenland

• Diverse sectoren 

• Altijd stagebezoek

• Leren en werken in onze praktijkfaciliteiten

• De verzorging van al onze dieren gebeurt grotendeels door eigen 

studenten, onder deskundige leiding



• Pittig opleidingstraject:
hoog tempo (SPRINT) en volle schooldagen

• Op geplande momenten inzet in verzorging schooldieren

• Schooldieren verzorgen betekent uiterlijk om 8:00 uur op 
school, ook in weekend en vakantie

Sprintopleidingen: MBO niveau 4 in 2 jaar



• Bedrijfsleider dierverzorging
• Paraveterinair dierenartsassistent
• Paraveterinair dierenartsassistent –

internationale variant

Sprintopleidingen: MBO niveau 4 in 2 jaar



• Werken als dierenartsassistent 
in een dierenartsenpraktijk

• Praktisch leren in het eigen 
paraveterinair trainingscentrum

• Gediplomeerde is wettelijk 
erkend paraveterinair, ook 
internationaal (EU)

Opleiding Paraveterinair



Blokstages in periodes van 7 of 8 weken

Jaar 1 – periode 3: verzorgende stage
• Verloskundestage (17 dagen in 3 weken)
• Asiel/pension/kennel (4 of 5 weken)

Jaar 2 – periode 1 en 4: dierenartspraktijk
• Stages in verschillende dierenklinieken

Opleiding Paraveterinair



Verblijf in Engeland

Jaar 1:
4 weken les op Warwickshire College
2 weken verloskundestage in Engeland

Jaar 2:
4 weken les op Warwickshire College
1 periode van 7 weken stage bij dierenarts

• Extra kosten ± €1.500 per studie jaar, afhankelijk van 
eventuele subsidie

• Voor geïnteresseerden speciale flyer beschikbaar

Opleiding Paraveterinair, Internationaal



Werken als beheerder of bedrijfsleider in een 
dierenpark, kinderboerderij, asiel, pension, kennel of 
dierenspeciaalzaak

Naast dierverzorging nadruk op bedrijfsmanagement

• Keuzedelen (één of eventueel meerdere):
o Besluiten houder van dieren
o Verdieping diergedrag
o Internationaal

Opleiding Bedrijfsleider dierverzorging



Stage in periodes van ongeveer 8 weken

Jaar 1 – Periode 3:
• Verloskundestage (17 dagen in periode 

van 3 weken)
• Verzorgende stage (±5 weken)
Jaar 2 – Periode 1 en 4/5
• Dierenpark/kinderboerderij/APK/

dierenspeciaalzaak

Opleiding Bedrijfsleider dierverzorging



• Havo diploma (ongeacht vakkenpakket)
• Mbo diploma niveau 4 (ongeacht type 

opleiding)
• De uitkomst van het kennismakingsgesprek en 

de AMN Talentscan is tevens bepalend voor 
plaatsing

• Plaatsing in de sprint-opleiding is geen recht!

Toelatingsvoorwaarden SPRINT



Vervolgtraject

1. 2. 3. 4.
Aanmelding voor 1 
april a.s. via website Talentscan Kennismakingsgesprek Uitslag begin mei



Tot ziens!
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