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Kattentrimmen
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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, 

kattentrimmers 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 
Kattentrimmer



Opleiding Kattentrimmer

• Opleiding bestaat uit 2 modules en 1 praktijkexamen
Module 1 Adviseur vacht- en lichaamsverzorging
Module 2 Kattentrimmer
Module 3 Praktijkexamen 

• Verzorgd door ervaren docenten / kattentrimmer en 
dierenarts

• Lesdagen zijn op vaste dag
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Adviseur vacht- en lichaamsverzorging en Vakbekwaam kattentrimmer

• Totaal ,-€ 1740

• Inclusief lunch, lesmateriaal, leeromgeving, 
proefabonnement Groomers Europe

• Exclusief trimmateriaal
circa € 500,-
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Module 1
6 maart 2023

Module 2
3 april 2023

S T A R T

Adviseur vacht- en 
lichaamsverzorging           
€ 495,-

Kattentrimmer  € 995,-

Praktijkexamen €250,-

K O S T E N

Twee modules

Circa 12 maanden incl. 
stageperiode

D U U R



Module 1.   Adviseur vacht- en lichaamsverzorging
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Onderwerpen: 

• Hanteren en vervoeren

• Basis kattengedrag en ontwikkeling 

• Vachtsoorten

• Materialen

• Vachtverzorging

• Lichaamsverzorging

• Wassen en drogen 

3 dagen van 10:00 tot 16.30 

Bewijs van deelname 

€ 495,-



Module 2. Kattentrimmer
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• Onderwerpen: 

• Domesticatie en rassen, kleuren en patronen + signalement

• Gedrag, hanteren van de moeilijke kat en hulpmiddelen

• Opzetten eigen bedrijf

• Omgang klanten en communicatie 

• Inrichting trimsalon en hygiëne 

• Trim- en schaartechniek

• Ergonomie 

• Gezondheidsleer, ziekteleer en EHBO

• Praktijkdagen

Op de praktijkdagen neem je een eigen kat mee.

5 lesdagen van 10.00 tot 
16.30   (1,5 praktijkdagen)

6e dag theorie-examen
Stage 

Start aansluitend op module 1

€ 995,-



Theorie-examen
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Theorie-examen: 

Bestaat uit 3 delen

• Kattenrassen 

• Gezondheid 

• Kattentrimmen



Module 3.   Het praktijkexamen
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Praktijkexamen:

• Duur 1 dagdeel

• Voor het examen regel je eigen modellen. 

Praktijkexamen na het 
afronden van de stage.



Stage

• Ervaring opdoen in de praktijk onder 
begeleiding van een gediplomeerde trimmer of fokker

• Minimaal 20 katten zelfstandig trimmen, incl. bijbehorende 
verslaglegging en opdrachten.  

• 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 met het 
lesmateriaal. O.a. PPT, lesbundel, filmmateriaal en 
opdrachten.
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Examinering

• Theorie examen minimaal 5,5
• Minimaal 20 kattenzelfstandig getrimd
• Opdrachten minimaal 5,5
• Praktijkmap

Bovenstaande moet je op orde hebben om je in te schrijven voor 
module 3: praktijkexamen. Voor het praktijkexamen moet je 
minimaal een 6,0 halen om het getuigschrift vakbekwaam 
Kattentrimmer te halen. 
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Werk- en toekomstmogelijkheden

• Vacht- en lichaamsverzorger
• In het asiel
• Thuis bij de klant

• Freelance mogelijkheden
• Via stage in loondienst als washulp / 

vachtverzorger

• Eigen trimsalon starten
• In een eigen pandje (aan huis)
• Thuis bij de klant

• Freelance mogelijkheden
• Via stage in loondienst als 

kattentrimmer
• Samenwerkingsmogelijkheden met 

dierenartspraktijken en 
dierenspeciaalzaken
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Leren en studeren met een STAP-budget!

16



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

Kattentrimmen 18

Kattentrimmen

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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