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OPLEIDING
Paraveterinair Dierenartsassistent
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Het opleidings- en kenniscentrum van Nederland

• Mix van theorie en praktijk
• Meer dan 2.000 dieren verdeeld over 100 diersoorten
• Unieke faciliteiten
• Zeer deskundige trainers en dierenartsdocenten

3



4

HOOFDINGANG

LABORATORIUM

RESTAURANT

PARAVETERINAIR TRAININGSCENTRUM

KIPPEN, DUIVEN

KONIJNEN EN KNAAGDIEREN

TECHNIEKHAL

KENNEL EN CATTERY

VOLIÈRE

WATERVOGELS



Paraveterinair dierenartsassistent
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• Februari 2023 (VOL)

• Maart 2023 (VOL)

• September 2023

• Oktober 2023

S T A R T

30-32 contactmomenten

Verdeeld over 2 cursusjaren

D U U R
• €4.975,-
Incl. lunch, digitaal 
lesmateriaal, It’s  learning (e-
learning),  kennisexamen

Excl. Praktijkexamens
dv: € 349,- + dap: € 549,-

K O S T E N
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DAP-lessen

Dierverzorging

Beroepsproeve 2 Praktijk

P R A K T I J K

Lessen

Toetsen 

Digitale leeromgeving

Landelijk kennisexamen

T H E O R I E S T A G E

1. Dierverzorging

2. Dierenartsenpraktijk

Opdrachten

Werkprocesexamen Gebit

Beroepsproeve 1 Zorgdragen
voor dieren



Inhoud - I

• 30-32 contactmomenten 
• Ca. 1 x in de 2 weken een lesdag gedurende 2 cursusjaren - vakantie regio midden

• Cursusleider
• Docenten: dierenartsen, paraveterinairen, dierverzorgers en extern deskundigen 
• Lesdagen op een vaste dag

• Theorie lessen 
• Praktijklessen dierverzorging

• katten, honden, vogels, konijnen en knaagdieren

• Practica laboratorium
• Practica paraveterinair trainingscentrum
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Inhoud - II

• 10 theoretische oefentoetsen (digitaal)
• Landelijk kennisexamen (theorie examen: digitaal)

• 700 uur stage lopen
• Uren- en beroepsvaardighedenlijsten 
• Stage opdrachten

• Beroepsproeve ‘Zorgdragen voor dieren’ – stage DV, jr 1
• Beroepsproeve ‘Praktijk’ – na stage DAP, Barneveld, jr 2
• Werkprocesexamen ‘Gebitsreiniging’ – tijdens DAP-stage, jr 2
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Stage

• Koppeling tussen theorie en praktijk

• 700 uur stage
• 200 uur dierverzorgend bedrijf (voeren & verzorgen dier en leef- en werkomgeving)

• Dierenasiel, kinderboerderij, pension, handelsstal, zorgboerderij, dierenspeciaalzaak
• SBB goedgekeurd
• Beroepsproeve ‘Zorgdragen voor dieren’

• 500 uur dierenartsenpraktijk (GD/ gemengd)
• Max 200 uur in een gespecialiseerde kliniek (paarden-, verwijskliniek/ tweedelijns)
• SBB goedgekeurd

• Spreiding stage: houd rekening met een periode van ongeveer 1,5 jaar
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Beroepsproeve 1 Zorgdragen voor dieren

• Afname op stage adres Dierverzorging
• Eind stageperiode dierverzorging, jaar 1 van de opleiding
• Inhoud: voeren, verzorgen, onderhouden leef- en werkomgeving
• 1 bedrijfsassessor (POL), 1 externe (school) assessor
• SBB goedgekeurd bedrijf (dierverzorging va niveau 3)
• Tenminste 10 gezelschapsdieren aanwezig
• Duur is tenminste 1 uur, daarna CGI met beide assessoren
• Kosten: € 349,-
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Werkprocesexamen Gebitsverzorging + Beroepsproeve 2 Praktijk 

• Werkprocesexamen Gebitsreiniging  
• ca 30 minuten (1 assessor vanuit stagebedrijf)
• Wordt afgenomen tijdens de DAP stage op het stagebedrijf

• Beroepsproeve 2 Praktijk
• Afname op ‘eigen’ praktijklocatie Barneveld (PVTC)
• In het 2e jaar aan eind van de opleiding
• Voorbereiding beroepsproeve d.m.v. oefen-/praktijkdagen
• Inhoud: opdrachten m.b.t. handelingen die een afgestudeerd Paraveterinair 

dierenartsassistent moet beheersen 
• (o.a. beeldvormende technieken, assisteren bij operaties, 

laboratoriumwerkzaamheden, baliewerkzaamheden)
• Gesimuleerde setting 
• 2 assessoren
• Duur is ca. 4 uur, daarna individueel CGI met beide assessoren
• Kosten: € 549,-
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Zelfstudie en lesmateriaal

• Gemiddeld 10 tot 16 uur zelfstudie per week
• Toegang tot digitaal lesmateriaal, Itslearning

• handouts
• opdrachten
• lesprogramma, stage informatie, examenreglement etc.
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Stage

• Start stage toegestaan vanaf start opleiding 
• Starten met dierverzorging, daarna DAP 

• Sbb (beroepsonderwijs & bedrijfsleven) 
• www.stagemarkt.nl

• Contactmoment cursusleider en POL (telefonisch)
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Toelating

• Inschrijving voorzien van hoogst genoten afgeronde diploma 
en cijferlijst

• Minimaal MAVO 
of

• Minimaal VMBO Theoretische Leerweg
of

• Minimaal MBO niveau 3

Minimale opleidingseisen niet voldoende:
• Talentenscan – capaciteitentest (kennis + persoonlijkheid)
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Vrijstelling

• Voor het theoriegedeelte en de 500 uur praktijkstage worden geen vrijstellingen 
verleend.

• In enkele gevallen is vrijstelling voor maximaal 120 van de 200 uren dierverzorgende 
stage mogelijk, echter is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de daarbij 
behorende beroepsproeve ‘Zorgdragen voor dieren’. 
De cursist dient hiervoor één van de volgende documenten te kunnen overleggen:

• HKS-diploma dierverzorging N3 (crebonr. 25579 & 25541) N4 (crebonr. 25539 & 25576);
• HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo proefdierverzorging N3 (crebonr. 25449) en N4 (crebonr. 25578);
• HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo paardenhouderij N3 (crebonr. 25470) en N4 (crebonr. 25468);
• HKS-Diploma (vanaf 2018-2019) opleiding mbo veehouderij N3 (crebonr. 25537) en N4 (crebonr. 25535);
• HKS-Proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3;
• HKS-proeve van bekwaamheid (vanaf 2018-2019) verzorgen van dieren niveau 4.
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Erkenning

• Officieel certificaat op MBO-4 niveau en erkend als 
Paraveterinair Dierenartsassistent

• Inschrijving in het Diergeneeskunderegister van het 
CIBG, www.diergeneeskunderegister.nl

• Bevoegd tot het uitvoeren van handelingen zoals 
vastgelegd in de Wet Dieren, besluit 
Diergeneeskundigen, regeling Diergeneeskundigen = 
beschermd beroep
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Kortom

• In 2 jaar jouw paraveterinaire erkenning
• Ervaren docenten
• Veel praktijk
• Leren door doen
• Certificaat ‘Barneveld’
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Werk

• Stage adres
• Diverse banensites:

• Vetjobs, Vitaux, AB Oost, Dierendokters, Vedias, Vet@work, Ranzijn, 
Sterklinieken, Anicura, Evidentia, LinkedIn, Facebook: Veterinaire 
Vacatures NL/BE

• Vedias, branchevereniging
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Toekomstmogelijkheden op onderwijsgebied

• Volgen van praktische nascholingen 
• Veterinair Praktijkmanager (opleiding op HBO-niveau)
• Hondentrimmen
• Katten- of Kynologisch gedragstherapeut 
• Etc.
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Vragen?

Bekijk de contactmogelijkheden op 
opendagbarneveld.nl/atcb



Opleiding
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Paraveterinair
Dierenartsassistent

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



Dank voor jouw aandacht!
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