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Welkom bij 
Aeres MBO Barneveld

Al meer dan 65 jaar zijn wij dé opleider in 
de sector Dier met kwalitatief hoogstaand 
theorie en praktijkgericht onderwijs. Met een 
diploma van Aeres MBO Barneveld kun je 
verder studeren aan het hbo of aan de slag als 
professional. 

Aeres MBO Barneveld heeft een unieke leer- en werkomgeving gecreëerd 
die inspirerend en uitdagend is. Zodra je onze campus betreedt, proef je de 
sfeer van dieren om je heen. Dankzij onze dierentuinstatus zijn we in staat 
om meerdere bijzondere diersoorten te houden en fokprogramma’s op te 
zetten. Het is daarnaast ons doel om jou als student actief te betrekken bij 
educatieve activiteiten voor publiek zoals rondleidingen, ontvangsten van 
basisscholen, workshops etc. Je doet hierdoor ervaring op die je straks in je 
werk goed kunt gebruiken.

Zo leer je van alles over hoe je publiek ontvangt en hen een warm welkom 
geeft. Het uitleg geven over de school en de dieren gaat je daardoor steeds 
makkelijker af.

Gertwim de Haas 
Directeur Aeres MBO Barneveld
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Aeres MBO Barneveld is een bijzondere 
school. Als enige onderwijsinstelling 
in Nederland beschikken wij over een 
dierentuinvergunning. Conservatie, 
dierecologie en publiekseducatie zijn 
verweven in ons onderwijsprogramma.

Onze campus
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Faciliteiten
• Uitgebreide dierenkliniek met operatiekamer, apotheek, 

balie, behandelkamers, opname- en voorbereidingsruimte, 
verkoeverruimte.

• Compleet ingerichte dierenspeciaalzaak.
• Techniekhal.
• Dierverblijven en dierendisplays.
• Auditorium voor colleges, symposia etc.
• (Water)vogeltuinen.
• Volière met diverse siervogels.
• Pluimvee innovatie lab.
• Kennel.
• Cattery.
• Hoefdierenverblijf.
• Konijnenheuvel met 4 leefruimtes.
• Hippisch centrum (locatie Kootwijkerbroek).

Campus
• Terrein van 7,6 ha.
• Meer dan 2.000 dieren.
• Circa 2.000 mbo-studenten uit heel Nederland.
• 1.500 Cursisten (volwassenenonderwijs) uit heel Nederland.
• 270 Medewerkers waarvan ca. 30 dierenartsen.

Toekomstplannen
• Bouw van studentenwoningen.
• Bouw van nieuwe dierverblijven.
• Herinrichting terrein ten behoeve van in oprichting zijnde 

dierenontdekpark.

“De dieren op onze campus zijn 
overal zichtbaar.”



De campus van 
Aeres MBO Barneveld
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Katten

Lama’s

Wolvarkens

Bonte Bentheimer

Honden

Kamelen
Alpaca’s

Geiten

Naast de vele dieren in de verblijven in en rond de gebouwen, 
vind je in het hoofdgebouw ook dierendisplays (met gifkikkers, 
herpeten, koudbloedigen).
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Uilen

Konijnen
Knaagdieren

Watervogels

Stokstaartjes
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5
Siervogels

Kippen

Reptielen
Duiven

Mini koeien

Ezels

Wallaby’s

Verblijven en faciliteiten
1 Oefenterrein Groen, Grond & Infra
2 Hoefdierenverblijf
3 Kennel
4 Cattery
5 Techniekhal
6 Pluimvee innovatie lab
7 Paraveterinair trainingscentrum
8 Konijnenheuvel 
9 Dierenspeciaalzaak
10 Reptielen- en koudbloedigenverblijf
11 Aquaria
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Hospitality in ons onderwijs
Naast het verzorgen van dieren bij bijvoorbeeld een 
kinderboerderij, een asiel of een dierentuin, heb je ook te 
maken met publiek, huisdiereigenaren en klanten. Je bent 
een vraagbaak voor velen en men ziet jou als de deskundige 
op het gebied van dierverzorging. In de afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat het vak van dierverzorger een extra 
kwaliteit vraagt. Namelijk die van gastheer of gastvrouw. 
We noemen dat hospitality. 

Bezoekers willen graag geïnformeerd worden en op een 
leuke manier van jou leren wat er allemaal bij dierverzorging 
komt kijken. In ons onderwijs is daarom hospitality 
opgenomen en krijg je opdrachten als het rondleiden van 
gasten op onze campus of het organiseren en begeleiden 
van een kinderfeestje. Belangrijk hierbij is dat de bezoekers 
zich thuis voelen en op een prettige manier kennismaken 
met jou en de organisatie.

Ondernemerschap
Als manager in opleiding leer je op school veel over 
ondernemen en leiddinggeven. In de compleet ingerichte 
dierenspeciaalzaak krijg je te maken met lessen over 
producten inkopen, de winkelinrichting, spiegelen, 
klantcontact en klantadvies, marketing en een goed 
ondernemersplan schrijven. 

Ook ga je met een projectgroep je eigen mini-onderneming 
starten. Je bedenkt samen met mede-studenten welk 
product je wilt ontwikkelen, gaat het produceren, 
vermarkten en verkopen. Hierbij krijg je begeleiding van 
ervaren coaches uit het bedrijfsleven.
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Verloskunde stage
Een belangrijk onderdeel van de opleiding 
dierverzorging is de verloskunde stage. Je 
verblijft ruim 2 weken bij een schapen- of 
geitenboerderij (woont intern bij de boer) en 
leert van alles over schapen of geiten. Deze 
stage vindt plaats tijdens de lammertijd. De 
kans is dus groot dat je midden in de nacht 
wakker wordt gemaakt om te helpen bij een 
bevalling!

Wat je nog meer leert: melken, voeren, 
symptomen herkennen van bepaalde ziekten, 
wat je moet doen als je een nieuwgeboren 
lammetje vindt, biest geven, aanzetten, voeren 
van lammetjes, verplaatsen van de dieren. 
Alles onder begeleiding van de schapen- of 
geiteneigenaar.

Dierverzorger op de campus
Op de campus vind je meer dan 2.000 dieren die verzorgd 
moeten worden. Als school vinden wij het belangrijk dat 
jij je net zo verantwoordelijk voor hen voelt als dat wij dat 
doen. Je wordt daarom in het eerste leerjaar al ingeroosterd 
om in de mee te draaien in de dierverzorging. Je krijgt 
uiteraard begeleiding zodat je de dieren goed leert kennen 
en weet wat je moet doen. 

De ouderejaars studenten van de opleiding Bedrijfsleider 
Dierverzorging worden tijdens de verzorging ingezet 
om de eerstejaars studenten te begeleiden, zo leer je het 
begeleiden en aansturen van personeel.
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International? 
Hier in Barneveld? Why should I …?

Bij Aeres MBO Barneveld houden wij 
van een gedegen basis, veel variatie en 
verdieping. En van uitdaging en avontuur. 
Daarom zijn er meerdere mogelijkheden 
om je horizon te verbreden, je zelf nu eens 
echt beter te leren kennen en once in a 
lifetime ervaringen op te doen. Hoe kan dit 
nu beter dan op stage te gaan ergens in een 
ander (ver) land?

Wij hebben bij ons op de opleiding een bureau 
genaamd SIS, Support International Subsidy. Hier 
kunnen ze je helpen met al je vragen, zoals: wat te 
doen als ik wil stagelopen in het buitenland en welke 
subsidie mogelijkheden zijn hier voor mogelijk? 

Veel studenten van Aeres MBO Barneveld maken hier 
gebruik van en kunnen met behulp van een Europese 
Erasmus+ subsidie een (groot) deel van hun kosten 
terug krijgen. Op deze manier kunnen zij hun dromen 
waarmaken en de wereld verkennen.
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Zelf ben ik, naast Internationale Coördinator van 
Aeres MBO Barneveld, mentor van de internationale 
paraveterinaire klas. Misschien wil je deze opleiding 
ook wel doen? Deze studierichting is speciaal 
bedoeld voor mensen die een havo- of vwo-diploma 
hebben en duurt 2 jaar. Je volgt dan (naast lessen 
in Barneveld) ook nog eens classes op een Engels 
College, Warwickshire College. Daarnaast heb je 
een internship bij een Engelse sheep farmer en een 
veterinary practice. Hoe leuk is dat!

Kortom, the world is at your feet, zelfs vanuit 
Barneveld.

Hans Dekker, 
docent en dierenarts
dierenarts en docent
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Paraveterinair trainingscentrum
Als toekomstig paraveterinair dierenartsassistent 
krijg je les in ons trainingscentrum. Hier vind je 
alle faciliteiten van een moderne dierenkliniek. 
Denk daarbij aan een balie, behandelkamer, 
verkoeverruimte, apotheek, operatiekamer, 
röntgenkamer en wachtkamer. De dierenarts-
docenten zijn zeer ervaren en weten als geen 
ander wat er bij komt kijken om een professioneel 
paraveterinair te worden.

Het beroep van een paraveterinair is niet gelijk aan dat van 
een dierenartsassistent. Een paraveterinair assisteert bij 
operaties, mag bloed afnemen, medicijnen toedienen etc.

Op een professionele manier communiceren, duidelijke 
informatie geven en empathie tonen, zowel aan de balie 
als de telefoon: het is heel belangrijk in het werk van een 
paraveterinair. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de 
huisdiereigenaren en het gezicht van de dierenartspraktijk. 
In ons trainingscentrum wordt daarom veel tijd besteed aan 
communicatievakken.
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Dieren vragen aandacht, verzorging en respect.  
Ze maken de wereld leefbaarder, leuker, boeiender 

en evenwichtiger. Aan die wereld kun jij meewerken. 
Tijdens de opleiding en later. Alles wat je doet, heeft 

direct of indirect met dieren te maken. 

Paraveterinair & Dier
6 opleidingen - niveau 2, 3 en 4
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Het is echt een brede 
opleiding met veel 
praktijk 

De brede opzet van de opleiding, met daarbij 
de fijne sfeer en de vele dieren op de school, 
sprak mij erg aan. Ik ben opgegroeid op de 
boerderij en wist van mezelf dat ik graag met 
mensen en dieren wilde werken.

Het leukste van mijn opleiding vind ik dat de 
vakgerichte vakken worden gegeven door 
mensen die uit de praktijk komen. Naast 
theorielessen zijn er ook veel praktijklessen, 
die in de schoolse dierenartsenpraktijk 
gegeven worden, waardoor je echt het gevoel 
hebt dat je in de praktijk aan het werk bent. 

De opleiding is heel breed, ik vind dat echt 
een voordeel. Je kunt na deze opleiding in de 
praktijk gaan werken, waarvoor je geleerd 
hebt. Wanneer je liever wil doorstuderen dan 
kan je dat na deze opleiding ook makkelijk 
doen.  Zelf wil ik doorstuderen aan het hbo. 
Het lijkt me leuk om de docentenopleiding te  
gaan volgen en in de vakanties te gaan werken 
als paraveterinair in een dierenkliniek.

Mariëlle Joosten, 
student Paraveterinair Dierenartsassistent,
niveau 4
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Paraveterinair 
Dierenartsassistent 
niveau 4

Je bent als paraveterinair dierenartsassistent 
bevoegd om handelingen bij gewonde of 
zieke dieren uit te voeren. Ook assisteer je bij 
operaties. Bovendien kun je goed omgaan met de 
eigenaren van dieren, leveranciers en collega’s. 
Het paraveterinaire diploma dat je in Barneveld 
behaalt, wordt in heel Europa erkend.

Mogelijke beroepen
• Paraveterinair dierenartsassistent bij praktijken 

voor gezelschapsdieren, gemengde praktijken 
of paardenklinieken.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Havo/vwo (met overgangsbewijs van havo 3 

naar 4).
• Diploma mbo-niveau 2 of 3.

Bijzonderheden
Het eerste jaar van de opleiding is basis 
dierverzorging, daarna volg je het specifieke 
programma van de opleiding Paraveterinair 
Dierenartsassistent.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding).

• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 4 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

O
PL

EI
D

IN
G
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Je doet veel praktische 
ervaring op 

Ik wilde graag de combinatie paardenhouderij 
en paraveterinair doen om zo breed mogelijk 
te zijn in mijn interessegebied. Daarom ben 
ik gestart met de paardenhouderij opleiding 
niveau 4 en heb me daarna aangemeld 
voor de sprint opleiding Paraveterinair 
dierenartsassistent. 

Het uitvoeren van de theorie in de praktijk op 
de dummy’s en levende schooldieren in het 
paraveterinair trainingscentrum is het een hele 
fijne manier van leren. De praktische ervaring 
die je daardoor opdoet ondersteunt de lessen 
heel goed. Dit zorgt ervoor dat ik alle kennis 
kan onthouden die je in een sneltreinvaart 
opdoet. Ook vind ik het fijne aan deze school 
dat de docenten heel toegankelijk zijn. Het 
is allemaal niet zo zakelijk en daardoor is de 
drempel om met vragen of problemen naar ze 
toe te stappen heel laag.

Ik zit er aan te denken om voor een deel in 
de dierenartsen praktijk of paardenkliniek 
te werken. En daarnaast cursussen te volgen 
binnen de kynologie (honden).

Lisanne van den Berg,
student Paraveterinair Dierenartsassistent, 
niveau 4 sprint
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Paraveterinair 
Dierenartsassistent 
niveau 4

Binnen 2 jaar gediplomeerd Paraveterinair 
Dierenartsassistent worden? Met een havo-diploma 
is dit mogelijk, in onze sprintopleiding behandelen 
we in sneltreinvaart alles over dierverzorging en het 
paraveterinaire beroep.

Paraveterinair Dierenartsassistent Internationaal
De internationale variant hierop volg je voor een 
deel in Groot-Brittannië, dit geldt voor een deel van 
de lessen en een deel van de  stages.

Mogelijke beroepen
• Paraveterinair dierenartsassistent bij praktijken 

voor gezelschapsdieren, gemengde praktijken 
of paardenklinieken.

Toelatingsvoorwaarden
• Havodiploma.
• Diploma mbo-niveau 4.
• Goede uitkomst Talentscan en kennismaking.

Bijzonderheden
Het eerste deel van de opleiding is basis 
dierverzorging, daarna volg je het programma van 
de opleiding Paraveterinair Dierenartsassistent. 
Mogelijkheid tot het volgen van Paraveterinair 
Dierenartsassistent Internationaal. 

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding).

• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 2 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

Sprint
opleiding

O
PL

EI
D

IN
G
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Ik heb les gehad in 
een dierentuin!

Ik heb ooit een meeloopdag gedaan bij een dierenarts 
bij ons in de buurt toen ik nog op de middelbare 
school zat. Toen ik vroeg wat ik moest doen om 
Paraveterinair te worden, was het antwoord: ‘’ga 
naar Barneveld!’’. Toen ik naar de open dag ging om 
zelf te kijken, was ik meteen verkocht. 

De praktijklessen met de dieren waren natuurlijk het 
mooiste wat er was. Je kon goed oefenen hoe je alles 
moest doen en je werd hier altijd bij begeleid. Ook is 
er een goede sfeer.

De leraren gaan best informeel met de leerlingen om. 
Hierdoor durf je sneller hulp of feedback te vragen.  
Waar ik verder veel van geleerd heb zijn mijn 2 jaar 
in het promotieteam. Ik heb het promotieteam een 
jaar als teamleidster mogen aansturen. Ontzettend 
leuk om te doen. Het allermooiste aan de school, zijn 
toch wel de praktijkfaciliteiten en dat de school nu 
officieel een dierentuin is. Hier hebben ze zo hard 
voor gewerkt en ik vind het zo mooi dat dit gelukt 
is. Wie kan er nou zeggen: ”Ik heb les gehad in een 
dierentuin!“ 

Op dit moment werk ik als paraveterinair bij 
Dierenartspraktijk Ugchelen. Ik heb het hier enorm 
naar mijn zin. Dierenartspraktijk Ugchelen was mijn 
eindstage 3 jaar geleden. Toen deze praktijk een 
paraveterinair zocht hebben ze mij gevraagd en zo 
kwam ik aan deze leuke baan.

Mariët van Schie, paraveterinair 
dierenartsassistent 
Afgestudeerd in 2017, Bedrijfsleider Dierverzorging en 
Paraveterinair Dierenartsassistent
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Medewerker 
Dierverzorging 
niveau 2

Na een inwerkperiode ga je helpen bij het voeren, 
borstelen, schoonmaken en zorgen voor beweging 
van de dieren. Voor andere handelingen krijg je 
eerst instructie.

Mogelijke beroepen
• Medewerker kinderboerderij.
• Medewerker asiel, pension en kennel.
• Medewerker dierenspeciaalzaak.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo basisberoepsgerichte leerweg.
• Diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1).

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Dierverzorging 

niveau 3.

Duur 2 jaar
Niveau   2
Soort  BOL

O
PL

EI
D

IN
G
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Ik vond alles leuk en 
fantastisch! 

Tijdens de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent en 
de bijbehorende stages kwam ik tot de conclusie dat mijn 
beeld van het beroep behoorlijk afweek van de praktijk. 
De stages waren leuk, maar ik zag mezelf niet jarenlang 
werkzaam in een praktijk of pension. Omdat ik nog jong 
was (19, vroege leerling) heb ik mijn schooltijd op Aeres 
MBO Barneveld uitgebreid met de management opleiding. 
Die sloot meer aan bij wat ik zocht in een langdurige 
loopbaan. Verbazingwekkend genoeg ging ik vrij soepeltjes 
door de economische vakken heen (iets wat me op de 
middelbare school behoorlijk wat moeite heeft gekost) en 
de bijbehorende stages lagen veel meer in mijn straatje dan 
de stages behorende bij de opleiding paraveterinair. 

De reden waarom ik voor Aeres MBO Barneveld koos is 
omdat dit destijds de enige opleiding was waar de kwaliteit 
van de opleiding hoog genoeg was om daadwerkelijk verder 
te komen. Bedrijven namen je veel liever aan met een Aeres 
MBO Barneveld diploma dan die van andere opleidingen.

Tja, wat was er niet leuk. Ik vond alles fantastisch! Leraren 
en leraressen waren open, vriendelijk en toegankelijk. 
Medestudenten waren super, altijd open voor een 
praatje en gezelligheid. De lesstof was interessant. De 
studiemethode lag me goed. Praktijkdagen waren altijd 
leuk en interessant. Kortom, de hele setting paste bij me. 
Ik voelde me thuis in deze omgeving met een enorm groot 
aantal gelijkgestemden.

René Janssen, beheerder kinderboerderij
Afgestudeerd in 2003, Paraveterinair Dierenartsassistent sprint 
& Kopjaar management
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Vakbekwaam Medewerker 
Dierverzorging 
niveau 3

Een veelomvattend beroep. Je neemt dagelijks 
zelfstandig beslissingen over handelingen als 
voeren en verzorgen van dieren. Kennis van 
voorplanting en gezondheid van de dieren hoort 
daar natuurlijk ook bij.

Mogelijke beroepen
• Vakbekwaam medewerker kinderboerderij.
• Vakbekwaam medewerker asiel, pension en 

kennel.
• Proefdierverzorger.
• Hondentrimmer.
• Dierverzorger in een dierenpark.
• Vakbekwaam medewerker dierenspeciaalzaak.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Havo/vwo (met overgangsbewijs van havo 3 

naar 4).
• Diploma mbo niveau 2.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Dierverzorging niveau 4 

(instroom in leerjaar 2).*
• Paraveterinair Dierenartsassistent niveau 4 

(instroom in leerjaar 2).*

* mits je voldoet aan de dan geldende 
doorstroomeisen.

Duur 3 jaar
Niveau   3
Soort  BOL

O
PL

EI
D

IN
G



Mijn doel is om een 
eigen bedrijf starten

Dit is de perfecte opleiding om werken met 
dieren en mensen te combineren.
Het leukste aan de opleiding vind ik het 
contact met de dieren, vooral dat het niet 
alleen huisdieren zijn maar ook bijzondere 
dieren die je ook in een dierentuin zou kunnen 
vinden. 

Na mijn opleiding is het mijn doel om een 
eigen bedrijf starten. Dit bedrijf gaat een 
dagbesteding zijn voor mensen die een 
beperking hebben en dat wil ik dan gaan 
combineren met het verzorgen en werken met 
dieren zoals bijvoorbeeld alpaca’s of paarden.

Fija van der Meijden, 
student Bedrijfsleider Dierverzorging, niveau 4 
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Er zijn veel 
dieren om te 
verzorgen
Mijn moeder heeft hier op school 
gezeten en ik heb altijd veel goede 
verhalen en ervaringen gehoord 
over de opleidingen. Daarnaast is 
er veel afwisseling tussen praktijk 
en theorie tijdens de lessen. Er 
is altijd een fijne sfeer op school 
en docenten met veel kennis. 
Op school zijn veel dieren om 
te oefenen met bijvoorbeeld 
verzorgen en hanteren.

Momenteel werk ik bij 
dierenopvang ‘t Noordbroek 
Almelo en verzorg ik de dieren. 
Nieuwe studenten wil ik mee-
geven dat stage ontzettend 
belangrijk is. Om bijvoorbeeld 
contacten te leggen voor je 
toekomst en zorgen dat jij je kan 
onderscheiden van de rest en 
meer kansen hebt.

Iris de Kruijf, dierverzorging 
dierenopvang 
Afgestudeerd in 2017, Bedrijfsleider 
Dierverzorging en Paravetarinair 
Dierenartsassistent
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Bedrijfsleider 
Dierverzorging  
niveau 4

Leidinggeven, breed ontwikkeld ondernemerschap 
en kennis van dierverzorging allemaal aspecten 
die samenkomen bij het beroep van Bedrijfsleider 
Dierverzorging. Je hebt een goed overall inzicht en 
houdt je bezig met bedrijfseconomische keuzes.

Mogelijke beroepen
• Beheerder van een kinderboerderij.
• Ondernemer asiel, pension en kennel.
• Bedrijfsleider dierenspeciaalzaak.
• Allround dierverzorger dierenpark.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
• Diploma mbo-niveau 2 of 3.
• Havo/vwo (met overgangsbewijs van havo 3 

naar 4).

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding).

• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 3 jaar
Niveau   4
Soort  BOL
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Bedrijfsleider 
Dierverzorging  
niveau 4

Met deze verkorte opleiding word je in 2 jaar 
opgeleid tot Bedrijfsleider Dierverzorging. Van 
leidinggeven tot ondernemen tot het verzorgen 
van dieren. Elk onderdeel van het vak beheers je 
tot in de puntjes. Je hebt een goed overall inzicht 
en houd je bezig met bedrijfseconomische keuzes.

Mogelijke beroepen
• Beheerder van een kinderboerderij.
• Ondernemer asiel, pension en kennel.

Bedrijfsleider dierenspeciaalzaak.
• Allround dierverzorger dierenpark.

Toelatingsvoorwaarden
• Havodiploma.
• Diploma mbo-niveau 4.
• Goede uitkomst Talentscan en kennismaking.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde onder-
werpen. Tijdens de opleiding krijg je informatie 
over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding).

• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 2 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

Sprint
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Het is zo gaaf dat je 
op een school zit met 
zoveel dieren!

Na het behalen van mijn vwo-diploma 
ben ik, ondanks mijn enorme passie 
voor dieren, gaan studeren aan de 
Universiteit in Leiden. Tijdens het 
eerste jaar van die studie werd voor 
mij duidelijk dat ik beter mijn hart 
had kunnen volgen, dan de ‘logische’ 
vervolgstap om na het vwo naar de 
universiteit te gaan. Daarom heb ik 
de overstap gemaakt naar Aeres MBO 
Barneveld.

De afwisseling tussen theorie en 
praktijk maken het heel divers. 
Daarnaast is het zo gaaf dat je op 
een school zit met zoveel dieren! De 
interactie tussen docenten en studenten 
is optimaal 

Na deze opleiding ga ik de hbo-
opleiding Diermanagement met 
specialisatie ‘Wildlife management’. 
Het lijkt me geweldig om te werken 
bij een groot dierenpark (met 
internationale fokprogramma’s) 
of een organisatie als WNF. 

Vera Ketelaar, 
student Bedrijfsleider Dierverzorging, 
niveau 4 sprint 
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Veel interactie met 
de dieren 

Ik heb voor de opleiding Bedrijfsleider 
Dierverzorging gekozen omdat ik altijd al wist 
dat ik later met dieren wilde werken. 

Het leukste aan de opleiding vind ik toch de 
praktijklessen en de interactie met de dieren. 
Ook vind ik het fijn dat de lessen 1 ½ uur 
duren, zo is er meer tijd voor vragen in de les 
en heb je bijna geen huiswerk.

Ik ben van plan om hierna nog een opleiding 
sociaal maatschappelijk werker te gaan volgen 
zodat ik later kan gaan werken op bijvoorbeeld 
een zorgboerderij en dan ook therapieën met 
dieren kan gaan geven.

Dankzij de verschillende verdiepingsvakken 
die je kan volgen kan je er verschillende 
diploma’s/certificaten halen.  Zo heb ik heb ik 
nu mijn dierenpark-certificaat gekregen en kan 
ik later ook in dierenparken werken.

Shannon Boogaart, 
student Bedrijfsleider Dierverzorging, niveau 4



Voor een totaal kostenoverzicht 
verwijzen wij naar de prijslijst op onze 
website (bij de opleidingsinformatie).
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BOL
Je gaat vijf dagen per week naar school en door middel 
van blok- of dagstages doe je praktijkervaring op. Je kunt 
dat stage noemen maar binnen het mbo praten we over 
Beroepspraktijkvorming (BPV). BPV is een verplicht onderdeel 
van je opleiding.

Aanmelding en plaatsing
Elke opleiding kent een intakeprocedure om toegelaten te 
worden. Deze procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek 
en het beoordelen van gegevens. We kijken daarbij naar de 
door jou gevolgde leerweg, informatie van je huidige school, 
jouw cijfers, jouw ervaring en kennis van de sector. We doen 
ook een AMN Talentscan om jouw niveau te bepalen. Zo kom 
jij op het juiste leerniveau terecht. Meld je voor 1 april 2021 aan 
in verband met het toelatingsrecht. Dit doe je door het  
digitale aanmeldingsformulier in te vullen, via onze website  
www.aeresmbo-barneveld.nl.

Doorstroom
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar 
het hbo. Informeer bij de betreffende hbo-instelling naar de 
mogelijkheden. Of kijk op onze website voor meer informatie 
(doorstuderen aan het hbo).

Sprint opleidingen
Aeres MBO Barneveld heeft een unieke studiemogelijkheid 
voor studenten met een havo diploma of een mbo diploma 
niveau 4. Het sprint-traject biedt via maatwerk de mogelijkheid 
een van onderstaande BOL-opleidingen binnen 2 jaar af te 
ronden:
• Bedrijfsleider Dierverzorging
• Paraveterinair Dierenartsassistent
• Paraveterinair Dierenartsassistent Internationaal

Toelatingseisen sprint
• Havodiploma
• Mbo-diploma niveau 4

Let op, de uitkomst van de hele intakeprocedure bepaalt of 
jij toelaatbaar bent tot de sprintopleiding. Hiervoor geldt het 
toelatingsrecht dus niet.

Verplicht lesgeld  (Indien je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent)

Overige kosten*

Paraveterinair Dierenartsassistent internationaal

± € 1.168,-

€ 575,- tot € 775,-

± € 1.100,-

Kosten per jaar (indicatie, gebaseerd op schooljaar 2020 - 2021)

* Ten behoeve van opleidingsgebonden leermiddelen zoals boeken en vrijwillige bijdrage voor excursies, praktijklessen en introductiekamp.

Algemene informatie opleidingen



Gezondheidszorg
•	 Paraveterinair	dierenartsassistent
•	 Veterinair	praktijkmanager
•	 Anesthesiologie
•	 Basiscursus	medewerker	dierenambulance
•	 Professionele	gebitsreiniging	bij	gezelschapsdieren
•	 Internistische	patiënten	in	de	gezelschapsdierenpraktijk
•	 De	dierenartsassistent	in	de	landbouwhuisdierenpraktijk
•	 “Help,	een	kip	op	het	spreekuur”
•	 Post-HBO	opleiding	Fysiotherapie	bij	dieren
	
Dierverzorging
•	 Hondentrimmen
•	 Dierverzorger-	en	beheerder	kinderboerderij
•	 Verloskunde	schaap

Gedrag
•	 Dierentrainer
•	 Hondeninstructeur	en	-gedragstherapeut
•	 Kattengedragstherapeut

Hippische sector
•	 Sportmassage	paard
•	 Nascholing	paardensportmasseur-	Dissectie	paard
•	 Aspirant	manege	instructeur
•	 Manege	instructeur	basissport
•	 HJEH	Hunter	en	Equitation	instructeur	en	coaching	
•	 Houding	en	zit	–	De	sleutel	tot	succes
•	 Paardenvoeding
•	 Hoefbekappen
•	 TTouch	paard
	
Besluit houders van dieren
•	 Vakbekwaamheidscursussen	en	e-learning	trajecten	

Besluit	houders	van	dieren
•	 Ondernemer	asiel,	pension,	kennel

Overigen
•	 Praktijkgericht	hondenfokken
•	 Dierenfotografie
•	 Assessoren	voor	praktijkopleiders

Aeres Training Centre Barneveld	is	marktleider	in	Nederland	als	
het	gaat	om	dierverzorgingsopleidingen	voor	volwassenen	en	is	
ook	gevestigd	op	de	‘Barneveldse	campus’.	Als	onderdeel	van	Aeres	
MBO	Barneveld	zijn	wij	al	meer	dan	35	jaar	hét	kenniscentrum	
voor	professionals	en	hobbyisten.	Naast	basis-	of	instapcursussen	
en	opleidingen	bieden	wij	ook	een	scala	aan	verdiepings-	en	
verbredingscursussen.	Van passie tot professional.
	
Kijk	voor	meer	informatie	en	het	meest	actuele	aanbod	op
www.aerestrainingcentre-barneveld.nl

Aeres Training
Centre Barneveld

BARNEVELD
TRAINING CENTRE

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
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Open dagen 2020-2021
Bezoek onze campus en hippisch centrum op onderstaande open dagen. Natuurlijk 
kun je voor al je vragen al eerder terecht. Bezoek onze online opendag website waar 
je van alles te weten komt over de school en de terreinen. Ook kun je rechtstreeks 
whatsappen met de voorlichters van de opleidingen.

Vr 13 november  9.00 - 17.30 uur
Za 14 november  9.00 - 17.30 uur
Za 23 januari  9.00 - 17.30 uur
Za 13 februari 9.00 - 17.30 uur
Za 20 maart  9.00 - 17.30 uur

Ons open dagen programma kent diverse tijdslots. Kijk op onze open dagen website 
voor de actuele ontwikkelingen.

www.opendagbarneveld.nl

Aeres MBO Barneveld
Barnseweg 3
Postbus 331
3770 AH Barneveld
088 - 020 61 00

www.aeresmbo-barneveld.nl
mbo.barneveld@aeres.nl

Volg ons op

© Aeres 2020

Disclaimer  
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Fotografie Pia Cuijpers


