
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: VII

Godsdienst 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project algemene vakken 4

Wiskunde 2

Toegepaste economie 2

Project/seminarie 2

Stage 6

GESPECIALISEERDE DIERENVERZORGING

Gespecialiseerde dierenverzorging algemeen TV/PV 2/2

Gespecialiseerde dierenverzorging context TV/PV 2/6

TOTAAL 34

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die starten in het eerste jaar van de eerste graad in 
september 2019 of later vallen automatisch onder het studie-
aanbod van het nieuwe aanbod.

GESPECIALISEERD DIERENVERZORGER

Specialisatiejaar 3de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

Via verschillende projecten leer je gestructureerd plannen en organiseren. Competenties zoals de leiding nemen, verantwoordelijkheidszin … 
komen uitgebreid aan bod. Voor de realisatie van je opleiding kan je kiezen uit drie contexten:
- Vachtverzorging carnivoren (hondentrimmen)
- Proefdieren en fokkerij
- Houderij en commercialisatie
Op de werkvloer doe je praktijkervaring op via de stage binnen de gekozen context. Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Voor wie?

Wil je graag werken met en voor dieren? Wil je je specialiseren in de zorg voor dieren, ben je sociaal, en schrik je niet terug voor uitdagingen? 
Dan is de opleiding Gespecialiseerde Dierenverzorging iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Je kan als medewerker of als zelfstandige aan de slag binnen de gevolgde specialisatie: in een trimsalon, een dierenspeciaalzaak, een 
toeleveringsbedrijf, een onderzoekscentrum, bij hulpdiensten … Er is ook de mogelijkheid om verder te studeren als professionele bachelor in 
de Agro- en Biotechnologie (Dierenzorg-Dierenartsassistent) of je kan een opleiding Secundair na Secundair (Se-n-Se) volgen.

Lessenrooster:
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