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Steek jij graag de handen uit de mouwen? Lijkt het jou leuk om in een bedrijf
met (productie)dieren te werken? Wil je jouw steentje bijdragen aan het
welzijn van dieren? Dan is een opleiding in de dier- en veehouderij iets
voor jou! Je wordt breed opgeleid en kunt na je opleiding
werken bij verschillende bedrijven.
In deze 2-jarige opleiding Dierverzorging
& Veehouderij leer je werken met
verschillende diergroepen. Denk aan
koeien, varkens, schapen, geiten
en pluimvee. Je volgt theorie- en
praktijklessen. Ook besteden we
veel aandacht aan jouw persoonlijke
vaardigheden en ontwikkeling. In de
lessen komen ook maatschappelijke
kwesties aan de orde. Vooral je eigen
ontwikkeling hierin is belangrijk: Hoe ga
jij hier mee om? Wat kan jij eraan doen?
Hoe kan jij het gesprek goed aangaan?
In de opleiding loop je 2 dagen per
week stage, heb je 2 vakgerichte
dagen en volg je 1 dag algemeen
vormende vakken, zoals Nederlands
en burgerschap.

ZELF KIEZEN
Bij de opleiding Dierverzorging
& Veehouderij kies je zelf in welk
onderdeel je wilt specialiseren: in de
veehouderij of in de dierverzorging.
Bij de specialisatie veehouderij gaat
het vooral om voeding, bodem en
landwerkzaamheden, vruchtbaar
heid en opfok. Bij de specialisatie
dierverzorging gaat het vooral om
verzorgen, voeding, gedrag, huis
vesting en hygiëne van huisdieren.
Veel van deze onderwerpen binnen
de specialisaties worden in de praktijk
aangeboden. Je volgt dan praktijken gastlessen en gaat op excursie.

VEEL AFWISSELING
In je opleiding maak je kennis met
veel verschillende bedrijven. Zo word
je breed opgeleid, waardoor je nog
meer kansen hebt op een leuke baan.
Ook bieden we jou de mogelijkheid
om op verschillende bedrijven stage
te lopen. Denk aan melkveebedrijven,
kinderboerderijen, schapenbedrijven,
varkenshouderijen, dierenwinkels
en bedrijven in de agrarische
bedrijfsverzorging.

MOOI WERK
Na je opleiding kun je aan de slag
bij verschillende bedrijven binnen de
dier- en veehouderij. Deze bedrijven
zitten namelijk te springen om goede
vakmensen, die weten van aanpakken,
houden van werken met dieren en
breed inzetbaar zijn. In de regio
Hardenberg zijn er zeker genoeg
bedrijven in verschillende sectoren
waar je aan de slag kunt!

NA JE DIPLOMA
Afhankelijk van je specialisatie
krijg je na je opleiding het diploma
‘Medewerker Dierverzorging’ of
‘Medewerker Veehouderij’. Hiermee
kun je doorleren naar een hoger niveau.
Maar je kunt natuurlijk ook aan het
werk gaan bij bedrijven in de dier- en
veehouderij en later nog eens een cursus
of opleiding volgen. Wat past bij jou?

“Ik wil graag werken met verschillende
dieren, zoals koeien, varkens, schapen,
geiten en pluimvee.”

MEER WETEN?
Neem contact op met Ellis
Aardema. Bel 038-4671149 of
mail aardema@zone.college.
Of kijk voor meer informatie
op mbozone.nl.

