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Vernieuwde trimopleiding
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Het opleidings- en kenniscentrum van Nederland

• Ideale mix van theorie en praktijk
• Meer dan 2.000 dieren verdeeld over 100 diersoorten o.a. 

een kennel met honden en katten
• Unieke faciliteiten
• Zeer deskundige dierenartsdocenten, kynologen en 

(inter)nationaal vooraanstaande hondentrimmers
• Authorised Aesculap Grooming School
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HOOFDINGANG

LABORATORIUM

RESTAURANT

PARAVETERINAIR TRAININGSCENTRUM

KIPPEN, DUIVEN

KONIJNEN EN KNAAGDIEREN

TECHNIEKHAL

KENNEL EN CATTERY

VOLIÈRE

WATERVOGELS



Opleiding
Vakbekwaam Hondentrimmer



Opleiding vakbekwaam Hondentrimmer

• Opleiding bestaat uit 3 verplichte en 1 optionele** module(s) 
Module 1 Adviseur vacht- en lichaamsverzorging
Module 2a Oriëntatiefase werken in een trimsalon **
Module 2b Vakbekwaam hondentrimmer
Module 3 Praktijkexamen

• Verzorgd door ervaren docenten 
• Kynologen, dierenartsen, internationaal vooraanstaande hondentrimmers

• Lesdagen zijn op een vaste dag
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Specialist vacht- en lichaamsverzorging en Vakbekwaam hondentrimmer

• Totaal ,-€ 2125

• Inclusief lunch, lesmateriaal, leeromgeving, proefabonnement 
Groomers Europe

• Exclusief trimmateriaal
circa € 850,-
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8 februari 2023

21 april 2023

S T A R T

Specialist vacht- en 
lichaamsverzorging           
€ 625,-

(Oriëntatiefase € 95,-)

Vakbekwaam trimmer       
€ 1125,-

Praktijkexamen 375,-

K O S T E N

Drie modules

Circa 14 maanden

D U U R



Module 1.   Specialist vacht- en lichaamsverzorging

Hondentrimmen 8

Onderwerpen: 
Vachtsoorten

Materialen

Vachtverzorging

Lichaamsverzorging

Wassen en föhnen 

Vachtproblemen

5 online lessen van 09:15-12:30 uur

1,5 dag praktijk verdeeld over een 1 hele dag praktijk en een dagdeel van 09:15-
12:30 of 13:15-16:30 uur.

En je sluit af met een theorie en praktijkexamen. Deze vallen op 1 dag.  

€ 625,-



Module 1.   Specialist vacht- en lichaamsverzorging
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Theorie-examen: 

Bestaat uit 24 meerkeuze vragen. 

Praktijkexamen:

Bestaat uit 2 onderdelen:

1. Het uitvoeren van de gevraagde vacht- en/of lichaamsverzorging bij 2 honden met 
verschillende vachtsoorten en/of een verschillende verzorgingsvraag.

2. Het schrijven van een behandelplan voor 2, door de examinator aangewezen, honden.

Het gemiddelde cijfer voor de 2 praktijkexamenonderdelen moet minimaal met een 5,5 
afgerond zijn.

Startdatum in de maanden 

Mei, sept, nov, jan  



Module 2a. Oriëntatie werken in een trimsalon
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10-15 dagen stage in een trimsalon

Stagepakket:

Handelingenlijsten                                                                                        
beroepscompetentielijsten

Niet bindend advies voor deelname aan module 2b

Niet verplicht / wel een advies 

€ 95,-



Module 2b. Vakbekwaam Hondentrimmer
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Onderwerpen: 
- Domesticatie/rassen + vachten
- Ondernemersvaardigheden/organisaties, branche en wetgeving
- Omgang klanten
- Inrichting trimsalon
- Hygiëne
- Modellen
- Gedrag en communicatie
- Trimtechnieken
- Ergonomie
- Anatomie/ziekteleer/EHBO
- Voortplanting/erfelijkheid

- Praktijkdagen die je voorbereiden op de praktijkexamens

8 lesdagen van 10.00 tot 
16.30   (3 praktijkdagen)

9e dag theorie-examen
Stage 

Startdata in voorjaar en 
najaar

€ 1125,-



Stage

• Ervaring opdoen in de praktijk onder 
begeleiding van een erkende trimmer

• Meer dan 100 erkende stagebedrijven, te vinden op ABHB.nl 

• Minimaal 640 stage-uren, 
2 dagen/week gedurende 40 weken (conform eisen ABHB)
Algemene Belangenvereniging voor het Hondentoiletteer Bedrijf

• Verzekerd voor schade tijdens de opleiding op stageplaats in NL+Europa
met een eigen risico van € 500,-
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Lesmateriaal

• Digitale leeromgeving Its learning
• Lesmap
• Stagemap
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Praktijkdagen

• Voorbereiding op praktijkexamen
• 3 dagen
• Feedback van docent over meegebrachte hond en je 

ontwikkeling 
• Eigen hond meenemen
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Examentraining

• Voorbereiding op praktijkexamen
• 1 dagdeel
• Gesimuleerde praktijksituatie in de vorm van een proefexamen
• Feedback van docent na het “proefexamen”
• Eigen hond meenemen
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Examinering

• Theorie examen minimaal 5,5
• 640 uur stage
• Stagemap inleveren
• Opdrachten inleveren

Dit bovenstaande moet je in orde hebben om je in te schrijven 
voor module 3: praktijkexamen. Voor het praktijkexamen moet je 
minimaal een 6,0 halen om het diploma vakbekwaam Trimmer te 
halen. 
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Vrijstellingen

• Paraveterinair dierenartsassistenten krijgen vrijstelling voor het 
deel gezondheidszorg van het theorie-examen
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Module 3. Praktijkexamen
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Onderwerpen: 4 onderdelen 

Onderdeel A: trimopdracht van 75 minuten op een hond met een 
knipvacht. 

Onderdeel B: trimopdracht van 75 minuten op een hond met een 
plukvacht. 

Onderdeel C: trimopdracht van 75 minuten op een hond met een 
uitdunvacht. 

Onderdeel D: trimopdracht van 75 minuten op een hond met een 
inkortvacht. 

Iedere kandidaat moet examen doen op alle vier de onderdelen. 

Deel A en B worden op dag 1 afgenomen en Deel C en D op dag 2. 

2 dagen

€ 375,-



Erkenning

• Vakbekwaamheidsbewijs op MBO-niveau
• Erkenning ABHB
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Kortom

• Opleiding verdeeld over 15 maanden
• Authorised Aesculap Grooming School
• Veel praktijk
• Werken met echte dieren
• Korting op tondeuses en scheerkoppen
• 3 maandag gratis het vakblad Groomers Europe
• Erkend diploma van Barneveld
• Erkenning ABHB
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Werk en toekomstmogelijkheden

• Eigen trimsalon starten
• Freelance mogelijkheden
• Shows en wedstrijden 
• Via stage in loondienst
• Samenwerkingsmogelijkheden met dierenartspraktijken en 

dierenspeciaalzaken
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Leren en studeren met een STAP-budget!

23



Van Dieren Magazine

Achtergrondartikelen over dieren en de 
dierensector, nieuws over onze Barneveldse
campus, onze dieren, de bevlogen medewerkers, 
docenten en trainers, ons cursusaanbod en 
interessante dierenevenementen.

Gratis abonnement op Van Dieren Magazine!
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Opleiding

Hondentrimmen 25

Vakbekwaam
Hondentrimmer

Schrijf je nu in op 
www.aerestrainingcentre-barneveld.nl
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Vragen?

Schrijf je nu in op 
www.aerestrainingcentre-barneveld.nl
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