
Tijdens je opleiding ga je op stage. 

Je kunt op veel plekken stage lopen. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 

stage in de schoonmaak of in een winkel. 

Of voor een stage in de dierverzorging. 

Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er 

de werken in-stagegidsen. In deze boekjes 

vind je informatie over de verschillende 

plekken waar je stage kunt lopen. 

De boekjes kunnen je helpen bij het 

maken van een keuze. Ze zijn ook handig 

tijdens praktijklessen op school.

Dierverzorging
Dit boekje gaat over werken in de 

dierverzorging. Kies jij voor een stage 

in de dierverzorging? Dan kun je op 

verschillende plekken aan de slag. 

In een manege of op een kinderboerderij 

bijvoorbeeld. Of misschien wil je liever 

naar een dierenspeciaalzaak of een 

kattenpension. Dat kan natuurlijk ook.

Allerlei dieren
Dierverzorging gaat over allerlei 

soorten dieren. Want bijna alle dieren 

hebben verzorging nodig. Dat kunnen 

grote paarden zijn. Maar ook kleine 

knaagdiertjes. Het is belangrijk dat 

dieren goed worden verzorgd. 

Ze moeten genoeg voer krijgen. En hun 

hok of slaapplek moeten regelmatig 

worden schoongemaakt. Anders kunnen 

dieren ondervoed raken. Of ze kunnen 

een ziekte krijgen.

Overal
Overal in Nederland kun je werken in 

de dierverzorging. Er zijn veel maneges 

en kinderboerderijen. En er zijn ook 

veel dierenwinkels en pensions voor 

honden en katten. Op een manege 

werk je met paarden en pony’s. Op een 

kinderboerderij werk je met kleinere 

dieren. Zoals geiten en konijnen. 

Afwisselend
Werken met dieren is heel afwisselend. 

Je doet namelijk verschillende dingen. 

Je voert de dieren en zorgt dat de hokken 

schoon zijn. Sommige dieren moet je 

borstelen. Zoals honden en paarden. 

Het is belangrijk dat je goed met dieren 

om kunt gaan. En dat je niet bang bent.

Toekomst
Door een stage in de dierverzorging 

krijg je ervaring. Je leert wat het werk 

inhoudt. En je ontdekt of dat werk goed 

bij jou past. Met deze ervaring heb je 

later meer kans op een leuke baan. 

Waarom dit boekje?
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Dierverzorging thuis ... 
    Veel mensen hebben een huisdier. Een 

hond of een kat, bijvoorbeeld. Of een 

papegaai of een cavia. Er zijn ook mensen 

die gevaarlijke huisdieren hebben. 

Zoals een slang of een giftige spin. 

Wil je met dieren werken? Dan helpt het 

als je een huisdier hebt. Want je bent al 

gewend om met dieren om te gaan. 
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Dierverzorging thuis ... 
    Als je in de dierverzorging werkt, zorg 

je vaak voor meer dieren tegelijk. 

Deze dieren zijn afhankelijk van hun 

verzorgers. Dus je moet altijd voor ze 

klaar staan. Ook als het slecht weer is.  

Als verzorger geef je de dieren niet alleen 

te eten. Je maakt ook de hokken schoon. 

En je zorgt voor de dieren als ze ziek zijn.

en op het werk     



Werken in de dierverzorging moet je 

natuurlijk leuk vinden. Maar je moet 

ook een aantal dingen kunnen en weten. 

Hieronder staan een paar voorbeelden.

Het is belangrijk om netjes te werken. 

Je moet zorgen dat de hokken van 

de dieren schoon zijn. Dan moet je 

bijvoorbeeld de uitwerpselen weghalen. 

Meestal moet je elke dag de hokken 

vegen. Dat is niet altijd leuk. Maar het is 

wel erg belangrijk. Want dan blijven de 

hokken goed schoon. 

Niet bang
Als dierenverzorger moet je niet bang 

zijn voor dieren. Anders kun je niet 

goed voor de dieren zorgen. Meestal 

zijn dieren niet gevaarlijk. Dan kun je ze 

gewoon aaien of borstelen. Maar soms 

zijn dieren onvoorspelbaar. Een paard 

kan ineens gaan steigeren. Of een vogel 

kan met zijn snavel gaan pikken. Dieren 

kunnen onverwachte dingen doen. 

Veilig 
Veiligheid is in de dierverzorging heel 

belangrijk. Je moet voorzichtig zijn met 

dieren die kunnen bijten. En je moet 

bijvoorbeeld niet te dicht achter een 

paard langs lopen. Want dan kan hij 

je schoppen. Ook moet je de hokken 

goed dicht doen. Anders kunnen dieren 

ontsnappen. Dat kan gevaarlijk zijn voor 

verzorgers en bezoekers.

Houding
Werken in de dierverzorging kan zwaar 

zijn. Je moet daarom goed op je houding 

letten. Soms moet je zware dingen tillen. 

Wil jij werken met dieren?
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Zoals een zak voer of een baal stro. Buig 

dan goed door je knieën. Anders kun 

je pijn in je rug krijgen. Je kunt beter 

niet met zware dingen gaan lopen. Pak 

gewoon een kruiwagen! 

Samenwerken
Goed samenwerken is in de 

dierverzorging belangrijk. Samen met 

je collega’s zorg je bijvoorbeeld dat de 

dierenhokken schoon blijven. En dat de 

voerbakjes in de vogelkooien worden 

gevuld. Je moet goed naar je collega’s 

luisteren. En elkaar helpen als dat nodig is. 

Op tijd
Het is belangrijk dat je op tijd op je werk 

bent. Anders krijgen de dieren niet op 

tijd hun voer. Ze kunnen dan onrustig 

worden. Ga dus altijd op tijd van huis. 

Dan kom je niet te laat op je werk.

Wil jij werken met dieren?
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Brian Maas (16 jaar) zit op praktijkschool 

De Wissel in Goes. Hij loopt elke 

donderdag stage bij kinderboerderij 

De Hollandsche Hoeve. Daar is hij 

dierenverzorger. Op de kinderboerderij 

zijn ongeveer 250 dieren.

‘Mijn school bood mij deze stageplek aan. 

Ik woon zelf op een boerderij. Daarom 

vond de school de kinderboerderij een 

goede stageplaats voor mij. Ik ben het 

gewend om met dieren om te gaan. En ik 

hou veel van dieren. Ik loop ook een dag 

per week stage bij een autobedrijf.’

Voer
‘Ik begin om acht uur ’s morgens op de 

kinderboerderij. In de winter werk ik 

tot ongeveer drie uur ’s middags. In de 

zomer wordt het vaak wat later. Dan is 

het drukker op de kinderboerderij. 

De dieren krijgen twee keer per dag voer. 

’s Morgens en ’s middags.’

Bezoekers 
‘Op de kinderboerderij lopen nog twee 

leerlingen stage. Wij helpen de baas met 

allerlei dingen. Zoals de dieren voeren 

en de hokken schoonmaken. Ook helpen 

we bezoekers. Er komen veel scholieren 

naar de kinderboerderij. Die moeten 

opdrachten maken. Dan pak ik een dier 

uit zijn hok. Dat mogen bezoekers niet.’

Bang
‘Het is belangrijk dat je goed met dieren 

om kunt gaan. Je moet niet bang zijn. 

Soms zijn dieren onrustig. Een paard 

kan dan bijvoorbeeld gaan trappen. Dat 

gebeurt soms als er onweer in de lucht 

zit. Paarden voelen dat aankomen. Ik ben 

niet bang voor dieren. Ik heb gelukkig 

nog niks vervelends meegemaakt.’

Chinchilla’s
‘Ik heb niet echt een lievelingsdier. Maar 

ik vind de chinchilla’s wel erg leuk. Dat 

zijn knaagdieren met grote oren en een 

lange staart. Die zien er zo lief uit. Maar 

eigenlijk vind ik alle dieren hier op de 

kinderboerderij leuk.’

Toekomst
‘Ik vind het werken op de kinderboerderij 

erg leuk. Maar ik wil later het liefst bij 

een autobedrijf werken.’

‘Ik hou van alle dieren’

DE STAGE VAN BRIAN
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‘Er komen veel scholieren 

naar de kinderboerderij.’



‘Er komen veel scholieren 

naar de kinderboerderij.’


