
Dieren

Hondentrimmer-pensionuitbater  | voltijdse dagopleiding | € 1410 | 1 jaar | Antwerpen
Hondentrimmer | avondopleiding | € 775 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Dankzij de opleiding Hondentrimmer kan ik dag in dag uit 
met honden bezig zijn en dat vind ik super. De opleiding is 

zeer specifiek en zeer praktijkgericht; je verzorgt 
verschillende rassen en haarvachten gedurende het jaar. 
De leraar is zelf hondentrimmer en heeft veel kennis en 

ervaring. Sinds 2014 baat ik mijn eigen trimsalon uit. 
Mijn droom is uitgekomen.” 

Fairley Jervis, 
Hondentrimmer, fairley.be 



12 DIEREN

Hondentrimmer
Combineer Hondentrimmer met Uitbater honden- en 
kattenpension in de voltijdse dagopleiding en behaal 2 
getuigschriften in 1 jaar! Droom je van een eigen trimsa-
lon? Check dan onze module Succesvol ondernemen. 
Populaire cursus: snel zijn is de boodschap!

Hondenfysiotherapeut
Deze opleiding richt zich tot masters dierengeneeskunde 
en kinesitherapie. In deze specialisatie leer je bewegings-
therapie voor honden toe te passen. Bachelors dierenzorg 
kunnen terecht in de opleiding Assistent honden-
fysiotherapeut.

Hondentrimmer
Combineer Hondentrimmer met Uitbater honden- en 
kattenpension in de voltijdse dagopleiding en behaal 2 
getuigschriften in 1 jaar! Droom je van een eigen trimsa-
lon? Check dan onze module Succesvol ondernemen. 
Populaire cursus: snel zijn is de boodschap!

DIEREN
Assistent hondenfysiotherapeut A
Hondenfysiotherapeut A
Hondeninstructeur A
Hondentrimmer A
Hondentrimmer - Pensionuitbater  VDO A
Uitbater van een honden-en kattenpension A
Zorgverlener met therapiehond A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

DIEREN
EHBO voor honden A
Hondenmassage voor beginners A
Hondenmassage voor gevorderden A
Kattengedragstherapie - Initiatie A
Katvriendelijke vachtverzorging A
Medewerker dierenasiel A
Omgaan met agressieve honden A
Positieve gedragstraining bij honden voor beginners A
Voeding voor honden   NIEUW A

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

http://www.syntra-ab.be

