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Ben jij op zoek naar een praktijkgerichte
studierichting met het oog op een job waarin
je veel in aanraking komt met allerhande
dieren: huisdieren, dieren in dierentuinen,
landbouwhuisdieren, proefdieren en dieren die
in onze streken voorkomen in de vrije natuur?

Wil jij alles weten over deze dieren, hen
verzorgen, hun gedrag observeren, het
economisch belang van deze sector
bestuderen, ... dan is de richting DIERENZORG
geknipt voor jou!



In de studierichting DIERTECHNIEKEN leer je
alles over de bouw, de verzorging, de
huisvesting en het gedrag van dieren. Ook in
deze studierichting worden verschillende
diersoorten onder de loep genomen.

Bovendien verwerf je heel wat theoretische
kennis vanuit een wetenschappelijke
benadering, zodat je voorbereid bent op het
hoger onderwijs.



DIERENZORG is een studierichting gericht
op de arbeidsmarkt. Je verwerft kennis
vanuit een praktische benadering en vanaf
het vijfde jaar ga je één dag per week op
stage in een bedrijf.

DIERTECHNIEKEN is een studierichting met
dubbele finaliteit: ze bereidt je voor op de
arbeidsmarkt. Je bent na deze opleiding
ook in staat om een leidinggevende job uit te
oefenen in de dierensector. Daarnaast biedt
deze richting eveneens de mogelijkheid tot
doorstroom naar het hoger onderwijs.



AQUA-TERRA HOND - KAT KONIJN - KNAAGDIER VOGELSHOEFDIEREN



AQUA-TERRA PRAKTIJKPAVILJOENEN WERKPLEKLEREN DIERLOKALEN
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DIERENZORG - DIERTECHNIEKEN

Dierenspeciaalzaak

Trimsalon Dierenpark Dierenartspraktijk Manege/stoeterij

KinderboerderijAsiel/pension/kennel Proefdierbedrijf
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DIERTECHNIEKEN

Agro- en biotechnologie met afstudeerrichtingen: 
• Dierenzorg
• Biotechniek
• Milieubeheer

Andere opleidingen met een wetenschappelijke insteek:
• Lerarenopleiding
• Laborant
• Menswetenschappen

Bacheloropleidingen in de wetenschappelijke sector



ADRES
KOGEKA - Sint Jozef Geel
Technische schoolstraat 52
2440 Geel
014 57 85 50

E-MAIL + WEBSITE
peter.ceusters@kogeka.be
www.kogeka.be/sintjozef

SOCIAL MEDIA
Check onze facebook- of
instagrampagina voor het
laatste nieuws.
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