
Onze wereld van het   
Recreatiedier

Onderwijslocaties

Aeres MBO 
Almere

Vmbo
Recreatiedieren vormen in het vmbo een  
onderdeel van het verplichte examenprogramma 
profiel Groen. 

Mbo
Niveau 2: 
•  Medewerker dierverzorging
Niveau 3: 
•  Vakbekwaam medewerker dierverzorging
Niveau 4: 
•  Bedrijfsleider dierverzorging (regulier en als 

Sprintopleiding)
•  Paraveterinair dierenartsassistent  

(regulier en als Sprintopleiding)

Hbo Associate degree
• Veterinair praktijkmanager

Hbo-bachelor
•  Diergezondheid en management 
•  Docent en kennismanager Recreatie- en  

Gezelschapsdieren

Cursussen en trainingen
•  Paraveterinair
•  Besluithouders van dieren (meerdere richtingen)
•  Honden trimmen
•  Kynologisch instructeur 
•  Sportmassage paard
•  Fysiotherapie bij dieren

Opleidingen, cursussen en 
trainingen

Aeres MBO 
Barneveld

Aeres Training Centre 
Barneveld

Aeres Hogeschool 
Dronten

Aeres Hogeschool 
Wageningen

Een goede dierverzorging en diergezondheid verstevigt de 
band tussen mens en dier. Het zijn bepalende thema’s voor 
het verantwoord omgaan met dieren. Aeres koppelt onderwijs 
en onderzoek aan unieke praktijk faciliteiten en dit resulteert 
in een groot aanbod aan opleidingen rond de gezondheid 
en verzorging van recreatiedieren. Door een hechte samen -
werking met het bedrijfsleven leren studenten en cursisten 
binnen de context van de sector waarin zij gaan werken. 
In ‘Onze wereld van het Recreatiedier’ lees je alles over 
het rijke aanbod.



Samenwerkingen 

  Hulphond Nederland
  Prins Petfoods 
  Raad van beheer
  Quiebus hondenscholen
  Nederlandse Vereniging voor  

 Dierfysiotherapueten
  Dibevo

MBO  
Almere 

130
studenten

HBO 
Wageningen  

145
studenten

Studentenaantallen





±

±

HBO 
Dronten

200
studenten


±

Cursussen en 
trainingen

1400
per jaar


±

MBO 
Barneveld: 

1150
studenten


±

M
ee

r 
in

fo
rm

at
ie

? ww
w

.a
er

es
.n

l  
  -

    
v.1

 | 
20

19
 / 

20
20

  
Ta

le
nt

 v
oo

r 
gr

oe
i

Internationale stages: 
• Circa 30% van Aeres MBO Almere 
• Circa 15% van Aeres MBO Barneveld 
• Circa 10% van Aeres Hogeschool Wageningen 
• 100% van Aeres Hogeschool Dronten 

Internationale activiteiten en samenwerkingen:
• Jaarlijkse werkreizen voor Aeres MBO Almere studenten naar  

Indonesië, Oeganda, Costa Rica, Frankrijk, Duitsland en Engeland 

• Een deel van de lessen van MBO Barneveld Sprintopleiding  
Paraveterinair vindt plaats in Engeland

• Een samenwerking met UWEC (Uganda Wildlife Conservation  
Education Centre) en Wanicare Foundation (Indonesië)

• Agriculture Technical Vocational Education and Training  
(ATVET) studies

 
• Samenwerking op Europees niveau tussen onderwijsinstellingen en 

bedrijfsleven met betrekking tot onderwijs

Internationaal

Interne en externe 
praktijkfaciliteiten
Externe praktijkfaciliteiten
•  Kinderboerderijen 
•  Pensions
•  Kennels

Interne praktijkfaciliteiten:
•  Aquaria
•  Koudbloedige en reptielenverblijf
•  Konijnenheuvel
•  Dierenspeciaalzaak
•  Hoender- en duivenverblijf
•  Diverse dierdisplays
•  Watervogeltuin
•  Volière en binnentuin met diverse siervogels
•  Paraveterinair Trainingscentrum
•  Alpacaweide
•  Geitenweide en verblijf
•  Cattery en hondenkennel
•  Hoefdierenweide
•  Hoefdierenverblijf
•  Wolvarkensweide

Aeres MBO Barneveld en Aeres Training 
Centre Barneveld hebben een dierentuin-
vergunning waardoor zij beschikken over 
bijzondere diersoorten en een breed 
dierenbestand.

Activiteiten  

•  Het runnen van het Hulphondenhuis
•  Jaarlijkse Pet Monitor: een rapport met  

de huidige trends en ontwikkelingen 
binnen de recreatiedierensector

•  Bezoeken aan Interzoo 
•  Egg logger: de beweging en temperatuur 

van watervogeleieren in relatie tot het 
broedsucces

• Dierverzorging App: alle dierverzorgings-
informatie en instructies volledig real-time


