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INHOUD 

Inleiding  
 

Wil jij de zorg voor dieren opnemen? Wil je bijdragen aan een hoger dierwelzijn? Hou je ervan om in te 
staan voor de voeding, de verzorging en de huisvesting van dieren? Ben jij gefascineerd door gedrag? 
Dan is de bachelor in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zeker iets voor jou! 
Specialisatie, praktijk en stage zijn bij ons de codewoorden om je klaar te stomen voor het werkveld! 

Wat leer ik in deze opleiding? 
 

Binnen de afstudeerrichting dierenzorg ben je actief bezig met de optimalisatie van het welzijn van 
dieren. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is een brede wetenschappelijke basis een 
absolute must. Die vind je terug in vakken zoals anatomie, fysiologie en microbiologie. Daarnaast is het 
verwerven van vaardigheden en praktijkkennis onontbeerlijk! Maar theorie en praktijk gaan hand in 
hand. De meer praktische georiënteerde vakken worden steeds gekoppeld aan practica waar je zelf 
actief aan de slag gaat. Zo leer je niet alleen hoe je iets moet doen, maar ook waarom! 

Uniek aan onze opleiding, is de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaalde tak van de brede 
dierenzorgsector. Vanaf het tweede jaar kan je daarom kiezen voor een van onze vier 
specialisatietrajecten (ter waarde van ongeveer 30 van de 180 studiepunten): 

• Dierenartsassistentie: wil je later als assistent aan de slag in een dierenartspraktijk of 
dierenkliniek? Dan is dit de ideale voorbereiding! 

• Dierengedrag: de focus bij dit keuzepakket ligt op de training van dieren. We geven je de nodige 
theoretische basis, maar je oefent ook actief met verschillende diersoorten. 

• Dierenverzorging: als je later aan de slag wil in een kinderboerderij of een dierenasiel, dan is dit 
traject beslist iets voor jou!                                                                                                                           

• Wildlife: ben je gefascineerd door de natuur en wilde dieren? Of ambieer je later een job in een 
dierentuin of vogelopvangcentrum? Dan is dit keuzetraject de juiste keuze!    

 

Tijdens je bacheloropleiding loop je drie stages waarbij je actief meewerkt op het stagebedrijf. Je kunt 
ervoor kiezen om je te verdiepen in één bepaalde tak, maar je kan evengoed ‘over het muurtje’ kijken 
door een stage te volgen in een deel van de sector waar je minder vertrouwd mee bent. 
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Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?  

Eerste opleidingsfase  Tweede opleidingsfase  
 

• Anatomie  
• Microbiologie 
• Biologie 
• Anorganische chemie 
• Basiskennis bijzondere huisdieren 
• Ethologie  
• Omgang met dieren 
• Ecologie, milieu en duurzaamheid 
• ICT-vaardigheden en wetenschappelijk 

rekenen 
• Werkveldverkenning en beroepsethiek 1 
 

 
• Biologische processen 
• Hygiëne en huisvesting 
• Diervoeding  
• Fysiologie 1 
• Dierverpleegkundige basistechnieken 
• Wondzorg 
• Inheemse fauna 
• Rapporteren 
• Stage 1 
• Werkveldverkenning en beroepsethiek 2 
• Keuzetraject dierenartsassistentie: 

o Voeding en gezondheid hond en 
kat 

• Keuzetraject dierengedrag: 

o Voeding en gezondheid hond en 
kat 

• Keuzetraject dierenverzorging: 

o Voeding en gezondheid hond en 
kat 

• Keuzetraject wildlife: 

o Natuurbeheer 

o Geografische 
informatiesystemen 
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Derde opleidingsfase  
 

Vierde opleidingsfase  

• Fysiologie 2 
• Voeding en gezondheid bijzondere 

huisdieren 
• Economie  
• Wetgeving  
• Statistiek  
• Project ondernemingszin 1 
• Project ondernemingszin 2 
• Stage 2 
• Werkveldverkenning en beroepsethiek 3 
• Keuzetraject dierenartsassistentie: 

o Vaardigheden in 
dierenartsassistentie 

o Gespecialiseerde 
dierenartsassistentietechnieken 

o Diergeneeskundige 
labodiagnostiek 

• Keuzetraject dierengedrag: 

o Toegepaste ethologie paard en 
bijzondere huisdieren 

o Voeding en gezondheid paard 

o Training 
• Keuzetraject dierenverzorging:  

o Voeding en gezondheid paard 

o Dieren in de zorg 

o Training  
• Keuzetraject wildlife: 

o Voeding van wildlife 

o Uitheemse fauna  

o Training  
 

 

• Voortplanting 
• Geneesmiddelenleer  
• Proefdierkunde 
• Bedrijfsmanagement 
• Kostprijsanalyse   
• Stage 3  
• Werkveldverkenning buitenland 
• Bachelorproef  
• Keuzetraject dierenartsassistentie: 

o Veterinair management  

o Patiëntenadvies 
• Keuzetraject dierengedrag: 

o Toegepaste ethologie hond en 
kat 

o Voeding en gezondheid 
landbouwhuisdieren  

• Keuzetraject dierenverzorging:  

o Management van wildlife in 
gevangenschap en dierenasielen 

o Voeding en gezondheid 
landbouwhuisdieren  

• Keuzetraject wildlife: 

o Management van wildlife in 
gevangenschap en dierenasielen 

o Wildlife monitoring  
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VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE / DIERENZORG 

TRAJECT 
 
Hoelang doe ik over deze opleiding?  

Je studieprogramma is een traject op jouw maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot 
student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen om met je studie bezig te zijn. De 
opleiding wordt in een modeltraject gespreid over 4 jaar, maar het is ook mogelijk om de opleiding nog 
meer te spreiden.  

Het is daarnaast mogelijk dat je op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma's, attesten …) of 
bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor vrijstellingen en dus bepaalde opleidingsonderdelen 
(vakken) niet meer hoeft af te leggen. Voor meer informatie, neem gerust contact op met de 
coördinator afstandsonderwijs via lara.simons@vives.be. 

Heb ik recht op vrijstellingen?  
 

De omvang van je studie hangt echter ook af van je eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder 
verworven competenties (EVC). EVK’s verwijzen naar diploma’s, certificaten en attesten die je eerder 
behaalde en waaruit blijkt dat je al beschikt over bepaalde kwalificaties. EVC’s kunnen verworvenheden 
zijn uit werk- en andere ervaring die voor erkenning in aanmerking komen.  

Kan ik mijn traject spreiden?  
 

Je kan, maar hoeft niet in te schrijven voor het volledige opleidingsprogramma van 45 studiepunten per 
academiejaar. Er is ook de mogelijkheid om in te schrijven voor enkel die opleidingsonderdelen waarin 
je je wil bijscholen of die je het meest interesseren. Na het slagen voor de examens van deze 
opleidingsonderdelen, verwerf je hiervoor credits. We vragen wel dat je geslaagd bent voor een aantal 
basisvakken voordat je gespecialiseerde vakken kan volgen. De studietrajectbegeleider kan samen met 
jou bekijken welke vakken je kan opnemen. 
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VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE / DIERENZORG 

AANPAK 

Word ik op de campus verwacht?  
 

De theorie verwerk je op zelfstandige basis van thuis uit, hiervoor hoef je niet naar de campus te 
komen. Je bent dus niet gebonden aan vaste tijden van hoorcolleges om de theoretische leerstof te 
verwerken. Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert, je komt enkel naar de campus voor de 
praktijklessen.  

 

In de praktijklessen leer je diverse vaardigheden, je leert omgaan met dieren en je bezoekt een aantal 
interessante bedrijven uit het werkveld. De praktijklessen worden georganiseerd op de campus in 
Roeselare (bv. practica van chemie, microbiologie, wondzorg, vaardigheden in dierenartsassistentie…) of 
op een locatie in het werkveld (bv. een paardenpension, een schapenboerderij…) en vinden steeds 
plaats op vrijdag.  

 

Gezien het een erg praktijkgerichte bacheloropleiding is, word je regelmatig op vrijdag verwacht. Om de 
combinatie studie-werk-gezin haalbaar te maken, raden we daarom aan om niet meer dan 4/5 te 
werken en ervoor te zorgen dat je op vrijdag beschikbaar bent.  

 

Hoe verwerk ik zelfstandig de leerstof?  
 
Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De 
studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat 
er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden. 
Handboeken en cursussen kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en 
cursussen is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals oefeningen, 
leerpaden, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud en discussiefora waar je met vragen terecht 
kan.   
 
 

Hoe word ik begeleid? 
 
Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat, er zijn heel wat mogelijkheden tot begeleiding. Je 
kan steeds terecht bij je docent voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. Dit kan via mail, 
maar ook telefonisch of via skype.  
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VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE / DIERENZORG 

Wil je meer informatie over de afstudeerrichting in het algemeen of over bepaalde 
opleidingsonderdelen? Zijn er onduidelijkheden in de planning van de praktijklessen of examens? De 
coach van afstandsonderwijs is meestal je eerste aanspreekpunt bij vragen. Zij zal zo snel mogelijk jouw 
vragen beantwoorden, maar ook voor een gewone babbel ben je steeds welkom. 
 

Naast bovenstaande begeleiding kan je als student steeds rekenen op een studie- en trajectbegeleider. 
Bij haar kan je terecht voor begeleiding van je studieloopbaan, je studievaardigheden, je individueel 
traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te studeren, je 
noden als werkende student, topsporter, studeren met functiebeperkingen ... En ook voor 
psychologische begeleiding kun je bij deze begeleider terecht.    

 

STAGES 

Hoe verlopen mijn stages?  
 

Stages bieden je de mogelijkheid om je te specialiseren in een gewenste deelsector, maar zorgen er ook 
voor dat je zeer variërende aspecten van het werkveld kan leren kennen en later polyvalent inzetbaar 
bent.  

Vanaf de tweede fase (na het behalen van credits voor minstens 38 studiepunten) kan je een stage 
opnemen in je studietraject. In totaal loop je 3 stages van telkens 25 dagen. Studenten die in het derde 
jaar een bachelorproef maken, doen dit meestal in samenwerking met hun derde stagebedrijf zodat 
stage en bachelorproef één geheel vormen (we spreken dan van een geïntegreerde bachelorproef). 

Stages mogen, in overleg met de stagecoach, worden gekozen uit een lange lijst van stagebedrijven waar 
we goede ervaringen mee hebben. Je mag ook een nieuw stagebedrijf aanvragen, als dit bedrijf voldoet 
aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het stagebedrijf mag zeker ook gelegen zijn in de omgeving waar je 
woont, zodat je vanuit je thuisbasis op stage kan gaan. Ook een stage in het buitenland behoort tot de 
opties. 

In samenspraak met je stagebedrijf mag je zelf bepalen in welke periode je stage loopt. Dit kan bv. 1 dag 
per week zijn, 25 opeenvolgende dagen … Indien je al minstens 3 jaar werkervaring hebt, kan je een 
aanvraag doen om maar 20 dagen stage te lopen in plaats van 25 dagen.  
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VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE / DIERENZORG 

EVALUATIE 

Waar en wanneer leg ik examens af?  
 

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling, onder de vorm van een presentatie, een 
portfolio of een vaardigheidstest.  

 

De meeste examens worden afgenomen in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kan voor 
een groot deel kiezen wanneer je deze aflegt. Dit kan elke vrijdag en tijdens een vastgelegde week per 
maand ook op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Je kan bovendien kiezen of je ‘s morgens, ‘s 
middags of ‘s avonds examen aflegt. Op deze manier kan je een planning maken die zo goed mogelijk 
aansluit bij jouw persoonlijke situatie.  

 

Bepaalde examens leg je af op de campus in Roeselare op een vastgelegde datum (bv. praktische 
examens of mondelinge examens). 

Zijn er naast examens ook opdrachten?  
 

Voorbeelden van opdrachten zijn het maken van een portfolio voor het opleidingsonderdeel 
werkveldverkenning, waarbij je reflecteert over de bezoeken in het werkveld en het schrijven van een 
wetenschappelijk rapport of stageverslag.  

Voor de opleidingsonderdelen project ondernemingszin ga je heel concreet aan de slag en start je 
individueel of met een team van studenten een eigen bedrijfje op. 

 

Kan ik een examen ook op afstand afleggen?  
 

In deze opleiding is het ook mogelijk om examens van thuis uit af te leggen. Examens waarbij je geen 
tekeningen hoeft te maken en geen formules hoeft te gebruiken, kan je op afstand afleggen. In het 
eerste jaar kan dit slechts voor een paar vakken, vanaf het tweede jaar zijn er meer vakken waarvoor je 
examen op afstand kan afleggen. 
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TOEKOMST 

Waar kan ik met mijn diploma aan de slag?  
 

Met dit diploma op zak kan je instaan voor de verzorging, de voeding, de huisvesting en de training van 
dieren in diverse sectoren: dierenartspraktijken, dierenparken, dierenpensions, kinderboerderijen, 
asielen, dierenwinkels, proefdiercentra, fokkerijen, opvangcentra voor dieren, onderzoekscentra, 
landbouwbedrijven…  

Mits het behalen van een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid kun je ook aan de slag als 
leraar in het agrarisch secundair onderwijs. 

Wat kan ik na deze opleiding nog verder studeren?  
 

Na het behalen van je diploma kan je nog verder studeren om een postgraduaatsgetuigschrift of een 
bachelor-na-bachelordiploma te behalen. Opleidingen die aansluiten bij de bachelor agro- en 
biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg zijn: 

• Postgraduaat dieren in de hulpverlening 
• Postgraduaat toegepast diergedrag  
• Postgraduaat animal rehab assistant and sports coaching 
• Specifieke lerarenopleiding (SLO) 
• …  

 

INSCHRIJVEN 
 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?   
 
Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal 
voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Via 
https://www.vives.be/nl/toelatingsvoorwaarden lees je alles over de toelatingsvoorwaarden voor een 
professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent 
te zijn en dus niet over een werkattest te beschikken.     
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VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE / DIERENZORG 

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?  
 

Je studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen 
studiepunt. Bij inschrijving betaal je een vast bedrag van 247,90 euro. Na goedkeuring van je individuele 
studieprogramma volgt dan de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal 
studiepunten dat je opneemt. Voor beursgerechtigden is er een ander tarief. 

Hoeveel studiegeld je betaalt, is dus afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven 
studiepunten en of je al dan niet beurstariefstudent bent. Je kan dit berekenen via: 
https://www.vives.be/nl/opafstand/watkosthet. 

 

Verder komen er nog kosten voor praktijkkledij (ongeveer € 130), boeken en cursussen (voor de 
volledige opleiding ongeveer € 950) bij.  

 

Heb ik recht op opleidingscheques of opleidingsverlof? 
 

Combineer je je studies met een job? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren waarop je steun 
kunt krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid 
werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het 
Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en 
Opleidingscheques. Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of: 

• je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de 
Vlaamse opleidingsincentives (https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives); 

• de opleiding die je volgt voldoet aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de 
Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank 
(https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank). 

 

Wanneer kan ik starten met deze opleiding? 

Wens je van start te gaan met deze opleiding? We starten volgend academiejaar op 17/09/2021! Het is 
echter ook mogelijk om later in het jaar in te stappen voor de opleidingsonderdelen waarvan de practica 
op dat moment nog niet gestart zijn. 

 
Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?  

Inschrijven kan via https://www.vives.be/nl/opafstand/inschrijven. Nog niet helemaal overtuigd? 
Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs Lara Simons (lara.simons@vives.be). 
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MEER INFO  

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?  
 

Voor meer info mag je mailen naar Lara Simons, coördinator van de opleiding dierenzorg op afstand, via 
lara.simons@vives.be.  

 


