
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Plaats in de matrix 

Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein Land- en tuinbouw  

Visie op de studierichting 

• De studierichting Dierenzorg is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op 
doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het omgaan en verzorgen van dieren, rekening 
houdend met de noden en kenmerken en het welzijn van het dier om de kwaliteit van de levenssfeer 
van het dier te optimaliseren. 

• Dierenzorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De 
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte 
finaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting Dierenzorg: 
• is gefascineerd door dieren; 
• is geïnteresseerd in de behoeften van dieren en hun levensloop;  
• wil effectief zorg dragen voor huisvesting, voederbehoefte, dagelijkse verzorging en eventuele kweek 

van dieren; 
• houdt van het omgaan met dieren en het werken in dierenverblijven. 

 

Componenten van de studierichting 

Dierenzorg (*) 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 
BK Dierenverzorger (4) 

 
Minimale materiële vereisten 

• klein materiaal zoals spaden, borstels, rieken, messen en reinigingsmateriaal en -producten en klein 
materieel en materiaal voor het bouwen en onderhouden van dierenverblijven;  

• dierenverzorgingsmaterielen en -producten voor huid-, klauw-, vacht-, en andere lichaamsverzorging 
evenals een EHBO-koffer voor dieren; 

• transportmateriaal zoals kruiwagens en karren; 
• huisvesting zoals kooien, stallen, weiden en kweekruimtes voor dieren; 
• machines zoals grondbewerkings-, zaai- en plantmachines, grasmaaiers en motorzagen; 
• voedersoorten en doseermateriaal; 
• professionele infrastructuur zoals percelen, loodsen en dierenverblijven (bv. terraria, aquaria, 

volières, en zoogdierenverblijven); 
• opslag- en verwerkingsmogelijkheden voor zowel dierlijk als plantaardig afvalmateriaal; 
• de nodige diersoorten, die de verschillende diergroepen vertegenwoordigen. 

Dierenzorg in een notendop 
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Vergelijking met ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarkt 
Dierenzorg Dierenzorg 

Accenten binnen de opleiding 

Tussen beide studierichtingen is er eerder weinig verschil.  

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad 

Dierenzorg in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede graad: 

• Plant, dier en milieu  

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’ 

Plant, dier en milieu 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Assistent dierlijke productie (2) 
BK Bestuurder van landbouwmachines (3) 
BK Assistent plantaardige productie (2) 
BK Dierenverzorger (4) 
BK Medewerker groen- en tuinaanleg (2) 
BK Medewerker groen- en tuinbeheer (2) 
BK Assistent florist (3) 
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Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen  

Dier en milieu Dierenzorg (*) Groenaanleg en -beheer Groendecoratie Plant en milieu 

Eindtermen basisvorming 
Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Eindtermen basisvorming 
Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Eindtermen basisvorming 
Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Eindtermen basisvorming 
Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Eindtermen basisvorming 
Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

BK Assistent dierlijke productie (2) 
BK Bestuurder van 
landbouwmachines (3) 

BK Dierenverzorger (4) BK Medewerker groen- en 
tuinaanleg (2) 
BK Medewerker groen- en 
tuinbeheer (2) 

BK Assistent florist (3) BK Assistent plantaardige productie 
(2) 
BK Bestuurder van 
landbouwmachines (3) 
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Vervolg na de derde graad 

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze 
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. 

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere 
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.  

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs 
(bacheloropleiding). 

 


