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ANIMAL FRIENDS

MBO - BOL

Animal
Friends
Dierverzorging
In Nederland is er naast huisdieren zoals honden, katten, vogels en vissen ook een groot aantal andere
inheemse en uitheemse dieren. Elk dier heeft specifieke aandacht en verzorging nodig. Kennis over voeding,
(medische) verzorging en benaderingswijze van dieren is dan ook heel belangrijk. Heb jij een brede belangstelling voor dierverzorging en wil je bijvoorbeeld werken in dierenwinkels, dierentuinen, asiels, hondentoiletteer-bedrijven of dierenartspraktijken? Ga je graag met dieren én mensen om en kun je nauwkeurig
werken? Dan is deze opleiding iets voor jou.

ANIMAL FRIENDS

De Beroeps Opleidende Leerweg:
De BOL opleiding

Let op!

Onderwijsconcept MBO-opleidingen BOL niveau 3 & 4

Er is slechts een aantal stageplaatsen beschikbaar en daardoor

Wij richten ons bij jouw studie op de volgende zaken:
• het verwerven van specifieke & praktische vaardigheden;
• het verwerven van algemene en vakkennis;
• het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden om je
toekomstige beroep of vervolgstudie succesvol uit te
oefenen.
Je maakt bij je studie direct volop kennis met de beroepspraktijk.
Dit gebeurt door middel van BPV* en praktijklessen. Tijdens je
studie wordt er een steeds groter beroep gedaan op je zelfstandigheid.

Hoe ziet je week eruit?
In het eerste leerjaar ziet je week er als volgt uit:
• je bent 2 dagen op school bezig met je opleiding, aan de
hand van opdrachten en thema’s;
• 1 dag per week besteed je aan Beroeps Praktijk Vorming;
• de lessen voor de algemeen vormende vakken zijn gepland
op 1 collegedag;
• en je bent 1 dag bezig met projectmatige uitwerking van
de colleges, workshops & cursussen.
Zo zit je week dus vol. Daarbij word je niet alleen door docenten
begeleid op het vakgebied, maar je komt ook in een kleine
groep met een studiecoach, die jouw vaste begeleider is. Die
bespreekt met jou je persoonlijk ontwikkelingsplan (“wat wil ik
later worden en wat moet ik daarvoor allemaal doen?”).

Doorstromen en overstappen
Binnen AOC Friesland kun je vanzelfsprekend doorstromen en
overstappen van de ene opleiding naar de andere opleiding.
Alle behaalde deelkwalificaties neem je mee naar de volgende
opleiding. Daar haal je de andere deelkwalificaties totdat je het
niveau hebt wat je wilt halen.
*BPV = Beroeps Praktijk Vorming (voorheen stage).

is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Voor deze opleiding
is rekenvaardigheid, taalvaardigheid & motivatie van groot
belang. Daarnaast moet je ook flexibel & stressbestendig zijn.

Deelkwalificaties,

Proeve van Bekwaamheid & diploma
Het MBO van AOC Friesland werkt met deelkwalificaties. Per
opleiding moet je een aantal verplichte en een aantal keuze
deelkwalificaties behalen. De deelkwalificaties bestaan uit
verschillende onderdelen. Een aantal deelkwalificaties haal je
door het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid = een
praktijkexamen. Wanneer je alle benodigde deelkwalificaties
hebt behaald en je hebt voldaan aan BPV-verplichtingen en de
invulling van je vrije ruimte, dan reiken wij je graag je diploma uit
op het door jou behaalde niveau.

Mogelijke beroepen
(afhankelijk van het niveau)
• medewerker dierenasiel
• beheerder kinderboerderij
• medewerker dierenspeciaalzaak
• dierenverzorger
• voorlichter
• bedrijfsleider dierenspeciaalzaak
• medewerker dierentuin
• dierenarts-assistent (paraveterinair)
• visverzorger
• dierenpensionhouder
• ambtenaar AID
• beheerder kennel

BOL niveau 2

BOL niveau 4

Vraag naar de folder MBO PAS-groen

Bedrijfsleider/beheerder dierverzorging

BOL niveau 3

Duur:
4 jaar

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

Bekwaamheid:
leiding geven of verder studeren

Duur:
3 jaar
Bekwaamheid:
zelfstandig werken
Hierbij krijg je o.a. de volgende deelkwalificaties:
• voeren (gezelschaps)dieren
• verzorgen (gezelschaps)dieren
• begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren
• nemen van hygiënische maatregelen
• onderhouden & herstellen
• verlenen 1e hulp bij dieren
• verkopen
• Nederlands
• Engels
• gebruik computer
• maatschappij & cultuur

De volgende deelkwalificaties komen hierbij o.a.
aan de orde:
• voeren (gezelschaps)dieren
• verzorgen (gezelschaps)dieren
• toiletteren (gezelschaps)dieren
• begeleiden voortplanting
• trainen van dieren
• verkopen
• verlenen 1e hulp bij dieren
• managen inkoop & verkoop
• bedrijfshulpverlening
• administreren van financiën
• bevoorraden bedrijfsruimten
• opstellen ondernemersplan
• Nederlands
• Engels
• biologie
• gebruik computer
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BOL niveau 4
Dierenartsassistent/paraveterinair
Duur:
2 jaar (zie toelatingseisen)
Beroepsbeeld
Als dierenartsassistent/paraveterinair houd jij je bezig met de
ontvangst en begeleiding van klanten zoals afspraken maken,
afrekenen, voorlichting, medicatieverstrekking. Daarnaast geef
je als dierenartsassistent paraveterinaire ondersteuning zoals
medicatietoediening, anesthesiebegeleiding, ondersteuning bij
operaties. Tevens draag je zorg voor apparatuur, ruimten, apotheek-beheer, bestellingen van medicijnen en materialen in
opdracht van de dierenarts.
De opleiding is in principe een post-MBO opleiding en duurt
2 jaar. De opleiding is gericht op zowel dierenartspraktijken
voor landbouwhuisdieren (=vee) als voor gezelschapsdieren.
Je Beroeps Praktijk Vorming bestaat uit blokstages. Je dient
er rekening mee te houden dat je je veel theoretische kennis
eigen moet maken.

De volgende deelkwalificaties komen o.a. aan de orde:
• anatomie, fysiologie & pathologie
• instrumentenleer
• algemene assistentie & ziekenverzorging
• gezondsheidsleer
• laboratoriumwerkzaamheden
• beheren medicijnen
• algemene & plaatselijke verdoving
• uitvoeren receptie
• Nederlands
• gebruik computer
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Toelatingseisen

Toelatingseisen

MBO-dierverzorging niveau 3 & 4

Dierenartsassistent/paraveterinair

Aan de hand van het onderstaande overzichtje kun je bepalen
of jouw vooropleiding geschikt is voor de studie MBO-dierverzorging. Neem in het geval van twijfel of vragen altijd contact
op met AOC Friesland!

Aan de hand van de onderstaande eisen kun je bepalen of
je toelaatbaar bent voor de opleiding MBO-dierverzorging.
Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met de
contactpersoon van AOC Friesland.
• Diploma MBO-dierverzorging niveau 3 of 4
• Diploma MBO-veehouderij niveau 3 of 4
• Diploma MBO-paardenhouderij niveau 3 of 4
• Diploma Havo
• Behalen niveau 3 tijdens de 4-jarige opleiding

Niveau 3
• Diploma VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg
• Diploma VMBO-Gemengde Leerweg
• Diploma VMBO-Theoretische Leerweg
Niveau 4
• Diploma VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg
• Diploma VMBO-Gemengde Leerweg
• Diploma VMBO-Theoretische Leerweg
Intake
Na aanmelding, via het aanmeldingsformulier, word je uitgenodigd voor de intake. De intake bestaat uit het invullen van
een vragenlijst m.b.v. de computer en een gesprek. De uitslag
van de vragenlijst + je gegevens van het aanmeldingsformulier
bepalen welke opleiding voor jou het meest geschikt is.

Intake
Na aanmelding, via het aanmeldingsformulier, word je uitgenodigd voor de intake. De intake bestaat uit het maken van
een toelatingsopdracht, het invullen van een vragenlijst en een
gesprek waarin je motivatie aan de orde komt. De uitslag van
de vragenlijst + je gegevens van het aanmeldingsformulier
bepalen welke opleiding voor jou het meest geschikt is.
Kosten
Waar moet je rekening mee houden:
• het door de overheid verplichte lesgeld;
• kosten van boeken, dictaten en studiekosten;
• reiskosten.
Tegemoetkoming in de studiekosten
Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Studenten
van 18 tot 27 jaar komen in aanmerking voor studiefinanciering. Info: regionaal steunpunt studiefinanciering Leeuwarden,
tel. (050) 599 77 55.
Sneller doorstromen naar het HBO!
AOC Friesland & Van Hall Instituut hebben afspraken gemaakt over sneller doorstromen van het MBO naar het HBO.
Het gaat hier om opleidingen die in elkaars verlengde liggen.
Hierdoor kun je je studieduur verkorten. Belangstelling? Vraag
er naar!

Leeuwarden studiestad
Meer weten over Leeuwarden als studiestad?
Kijk dan op www.leeuwardenstudiestad.nl
Internet
Kijk voor meer informatie ook op onze website:
www.aocfriesland.nl. Je vindt hier alles over onze opleidingen,
cursussen, open dagen, locaties enz.
Aanmelden
Je meldt je aan via ons aanmeldingsformulier. Dat kun je aanvragen via internet of via de administratie van deze opleiding.
Tel. 058 - 284 65 00
Contactpersoon MBO-dierverzorging
Mevr. A. van de Heisteeg
Tel. 058 - 284 65 00
Bezoekadres
AOC Friesland
MBO-Leeuwarden
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden
Postadres
AOC Friesland
MBO-Leeuwarden
Postbus 878
8901 BR Leeuwarden

Open dagen MBO-Leeuwarden
• Vrijdag 26 januari 2007 van 14.00 - 21.00 uur
• Zaterdag 27 januari 2007 van 09.30 - 13.00 uur

