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Arbeidsmarktonderzoek

Veterinaire

dienstverlening
Elk jaar kiezen ruim 1800 leerlingen – merendeels meisjes – voor een mbo-4-opleiding Dierenartsassistent
paraveterinair. Hoewel de crisis ook hier consequenties heeft, is er voldoende kans op werk.
Zowel het aantal werkzame personen als het
aantal vestigingen in de veterinaire dienstverlening is in de periode 2007-2011 met ongeveer
20 procent toegenomen (naar ruim 9000). Een
verklaring voor de stijging ligt onder meer in
de toenemende humanisering van het gezelschapsdier. In 2012 is er echter voor het eerst
een kleine afname van het aantal werkenden en
stabiliseert het aantal dierenartspraktijken – nu
zo’n 2000 – zich.
Uit vacatureonderzoek van Aequor (2012)
blijkt dat bijna vier op de tien dierenartspraktijken het afgelopen jaar personeel heeft
aangenomen. Dat personeel was in 72 procent
van de gevallen groen personeel, vooral
opgeleid op mbo-niveau 4.

licht afgenomen. Toch
telden in schooljaar
2012/2013 de locaties
met deze opleiding in
totaal over de verschillende jaargangen nog altijd
1865 leerlingen (bijna
allemaal vrouw en slechts 22
bbl-leerlingen) voor deze opleiding.

Trends

Kans op werk

Hoewel de veterinaire branche de afgelopen
jaren flink is gegroeid, begint voor dierenartspraktijken de economische crisis nu ook
voelbaar te worden. Er is sprake van omzetverlies en lichte afname van het aantal werkenden.
De trend tot schaalvergroting van praktijken
lijkt tot stilstand te komen. Juist in de grotere
praktijken vindt specialisatie – en daarmee
professionalisering van het werk van paraveterinair dierenartsassistenten – plaats.
In de kleinere praktijken blijft de allround
assistent nodig.

Het arbeidsmarktperspectief voor een pas
gediplomeerde voor de periode 2012-2016 is
ruim voldoende voor mbo-gediplomeerden op
niveau 4. Het perspectief wordt gevormd door
de omvang van de werkgelegenheid, het aantal
gediplomeerden, vacatures, branchevooruitzichten en verschillende maatschappelijke,
economische en regionale ontwikkelingen. Het
perspectief wordt jaarlijks getoetst en waar
nodig aangepast. De indicatie is tot stand
gekomen door een match van het aantal
vacatures voor starters en het aantal gediplomeerden (2011). Deze uitkomsten zijn getoetst
aan de huidige verwachting van werkgevers
voor het komende jaar (vacatureonderzoek
2012) en signalen uit de regio’s en sectoren. ■

Onderwijs
Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan
de kwalificatie dierenartsassistent paraveterinair

Uitstroom
Van de mbo-gediplomeerden (de opleiding
Dierenartsassistent paraveterinair bestaat
alleen op niveau 4) komt 67 procent beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ruim een kwart
kiest voor een vervolgopleiding in het hbo.

Bronnen
- Branchekaart Veterinaire dienstverlening
(Aequor, 2012)
- Onderwijsdeelname
en doorstroomcijfers
(DUO, 2012/2013)

De rubriek Arbeidsmarktonderzoek van
het katern In bedrijven belicht van een
specifieke branche
in de groene sector
de actuele stand
van zaken op de
arbeidsmarkt en de
verwante beroepsopleidingen.
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