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& INFRA

Opleidingsaanbod



Volgens Keuzegids mbo 2020 & 2021

Aeres MBO is het beste groene mbo (AOC) van Nederland



• Grootste mbo opleider 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 dieren)

Onze school



Onze school



• ± 100 gekwalificeerde trainers en docenten, vakspecialisten

• Meer dan 30 dierenartsen in dienst

• Passie voor dieren, onderwijs en onze studenten

Onze mensen



Studenten vanuit heel Nederland komen naar Barneveld



• Dierenartsenpraktijk

• Asiel/pension/kennel

• Trimsalon

• Dierenpark

• Dierenspeciaalzaak

• Kinderboerderij en zorgboerderij

• Proefdierbedrijven

Arbeidsmarkt



Flexibel Beroepsgericht Kennis & ervaring Zorg & aandacht

Internationalisering Unieke 

praktijkfaciliteiten

Sociale 

vaardigheden

Sfeer

Kenmerken opleiding: oog voor mens en dier



Praktische opleiding

• Beroepsgerichte blokstages in binnen- en buitenland

• Diverse sectoren 

• Altijd stagebezoek

• Leren en werken in onze praktijkfaciliteiten

• De verzorging van al onze dieren gebeurt o.a. ook door eigen 

studenten



• Stages in het buiteland, 

deels met Erasmus gelden

• Anglia examen

• Internationale projecten

Kijk voor een impressie op 

Facebook Aeres MBO 

Buitenlandstage

Go international!



• Bedrijfsleider dierverzorging

• Paraveterinair dierenartsassistent

• Paraveterinair dierenartsassistent –

internationale variant

Opleidingen voor havo, sprint
Niveau 4 in twee jaar



• Werken als dierenartsassistent 
in een dierenartsenpraktijk

• Praktisch leren in het eigen 
paraveterinair trainingscentrum

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

Opleiding Paraveterinair



Stage in periodes van ongeveer 8 weken

Jaar 1 – Periode 3:

• Verloskundestage (17 dagen in periode 
van 3 weken)

• Asiel/pension/kennel (±5 weken)

Jaar 2 – Periode 1 en 4:

• Stages in dierenkliniek

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)

• Verzorgendestage (±5 weken)

Jaar 2 – Periode 1 en 4/5

• Dierenpark/kinderboerderij/APK/dierenspe
ciaalzaak

Opleiding Bedrijfsleider dierverzorging



• Havo diploma (ongeacht vakkenpakket)

• Mbo-diploma niveau 4

• De uitkomst van het kennismakingsgesprek en de 
AMN Talentscan zijn tevens bepalend voor plaatsing

• Plaatsing in de sprint opleiding is geen recht

• Geen havo diploma, wel een overgangsbewijs havo 
3-4: toelaatbaar tot reguliere opleiding leerjaar 1

Toelatingsvoorwaarden sprint



Vervolgtraject

1. 2. 3. 4.
Aanmelding voor 1 

april a.s. via website

Talentscan Kennismakingsgesprek Uitslag begin mei



Tot ziens!


