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Aeres MBO Almere is een moderne school in
Almere Poort die stad en natuur verbindt.
Aeres MBO staat in de Keuzegids mbo al jaren
in de top 3 van beste aoc’s van Nederland.
In deze brochure vind je informatie over onze
opleidingen.
Kom kijken op onze open dagen en overtuig
jezelf. Ook organiseren we speciale
kennismakingsdagen. Houd onze website
www.aeresmbo-almere.nl en ons social media
in de gaten.
Tot ziens bij Aeres MBO Almere!
Directeur Bauke Houtsma

Dhr. B. Houtsma

-
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Introductie
Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Spreken
dieren, planten, biologie, leefomgeving of voeding
je aan? Of heb je gevoel voor design? Kom dan
naar Aeres MBO Almere. Een school met focus
op duurzaamheid, ondernemerschap, met veel
praktijk, stage en excursies, een open sfeer en
toekomstperspectief.
3

Nieuwe school
Net als jij zijn er steeds meer studenten geïnteresseerd in de
mbo-opleidingen van Aeres MBO Almere. Zoveel zelfs dat de
school net is uitgebreid om iedereen een goede onderwijsplek
en een inspirerende leeromgeving te bieden.
Het is een open groen gebouw, waar in klassen, groepjes en
individueel geleerd kan worden. Je kunt er in alle stilte
opdrachten maken of leren voor een toets. Er zijn zes praktijklokalen en veertien theorielokalen voor de mbo-opleidingen
Animal, Outdoor, Design, Science en Food.
Ook zijn er moderne dierverblijven, een science-lab, een
collegezaal, een open leercentrum, verschillende spreekkamers
en zelfstudieruimtes.

‘We starten in het
nieuwe schoolgebouw
met een collegezaal.
Ik kijk daar wel naar
uit. Dat gebouw
is veel geschikter
voor bijvoorbeeld
expertlezingen.’
Niels, Toegepaste biologie
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Algemene informatie
over de opleidingen
Verschil BOL en BBL
De meeste opleidingen worden als BOL (beroepsopleidende
leerweg) gegeven, sommige als BBL (beroepsbegeleidende
leerweg). In de BOL ga je naar school en doe je in stages
praktijkervaring op. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen
we dat in het mbo. In de BBL heb je een arbeidsovereenkomst
van minimaal 24 uur per week, minimaal 120 dagen per jaar. Je
komt dan één dag per week naar school. Erkende leerbedrijven
(voor BPV in BOL of BBL) kun je vinden op www.stagemarkt.nl
of via www.s-bb.nl.

Aanmelding en plaatsing
Na je aanmelding voor school ontvang je een uitnodiging voor
de intake. De intake start met een test. Deze test zegt iets over
je persoonlijkheid en je leerstijl. Hierna volgt een gesprek over
de test, je vorige school, je cijfers en jouw kennis en ervaring
van de sector. Op basis van dit gesprek kijken we naar het
passende opleidingsniveau.

Schoolkosten
Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je lesgeld (BOL) of
cursusgeld (BBL). Kijk op de website van school of op
www.rijksoverheid.nl (kosten mbo-opleiding). Bijkomende
kosten zijn er voor boeken, leermaterialen, eigen gereedschappen en beroepskleding. Deze kosten voor het eerste
leerjaar liggen, afhankelijk van de te volgen opleiding, tussen
€ 350,00 en € 725,00.
Kwalificatiestructuur en keuzedelen
Het onderwijs bij Aeres MBO Almere is gebaseerd op de
herziene kwalificatiestructuur (HKS). De HKS beschrijft wat je
moet kennen en kunnen. Voor elke opleiding is er een kwalificatiedossier. Daarin vind je een basisdeel (wat iedereen moet
kennen en kunnen) en een profieldeel (wat je in beroepen
waarop deze opleiding je voorbereidt moet kennen en kunnen).
Er zijn ook keuzedelen waarmee jij je tijdens je opleiding kunt
verbreden of verdiepen. Dit vergroot niet alleen de kans op een
baan, maar is bijvoorbeeld ook nuttig als voorbereiding op een
vervolgopleiding. In de loop van het eerste leerjaar krijg je meer
informatie over keuzedelen.

Nog geen aanmeldingsformulier?
Check www.aeresmbo-almere.nl en download het formulier
daar.

‘Mooi om te zien als
je in een verwilderde
tuin aan de slag
gaat en ziet hoe dat
verandert.’
Jesper, Groene ruimte
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Opleidingen
Aeres MBO Almere telt vijf opleidingsrichtingen:
Animal, Outdoor, Design, Science en Food.
Opleiding

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Animal

Medewerker dierverzorging
(BOL)

Vakbekwaam medewerker
dierverzorging (BOL)

Bedrijfsleider dierverzorging
(BOL)

Vakbekwaam medewerker
paardensport en -houderij
(BOL)

Bedrijfsleider paardensport
en-houderij (BOL)

Outdoor

Medewerker hovenier (BOL + BBL)

Vakbekwaam hovenier
(BOL + BBL)

Opzichter/Uitvoerder groene
ruimte (BOL)

Design

Medewerker bloemist (BOL)

Vakbekwaam bloemist (BOL)

Bloem en groen stylist (BOL)

Science

Toegepast bioloog (BOL)

Food

Vakexpert food & lifestyle
(BOL)
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Animal

Dierverzorging

Alle dieren zijn je even lief. Je wilt leren werken met honden,
katten, reptielen, vogels, vissen, insecten, amfibieën. Je ziet een
toekomst voor jezelf in een dierenspeciaalzaak, kennel/pension,
dierentuin, kinderboerderij, asiel of bij een dierenarts. In de
opleiding leer je op verschillende niveaus praktische zaken over
het hanteren, huisvesten, verzorgen en voeren van dieren. Ook
ziekten, EHBO en voortplanting komen aan bod.
Daarnaast leer je op niveau 3 en 4 evenementen organiseren op
het gebied van dierverzorging. Op niveau 4 leer je veel
ondernemersvaardigheden, zodat je zelf een bedrijf kunt
starten of als bedrijfsleider aan de slag kunt.

Dieren vragen aandacht, verzorging en respect.
Ze maken de wereld leefbaarder, leuker en
boeiender. Aan die wereld werk jij mee. Tijdens
de opleiding en later. Alles wat je doet, heeft
direct of indirect met dieren te maken.
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Animal

Medewerker
dierverzorging
Niveau 2

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Themapakketten keuzedelen:
Diergedrag
De klant centraal
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Beschrijving van de opleiding
Als medewerker dierverzorging heeft alles wat je doet, direct of
indirect, met dieren te maken. Je voert veel voorkomende
handelingen uit zoals voeren, verzorgen, schoonmaken en het
zorgen voor de leef- en werkomgeving van dieren. Voor andere
handelingen krijg je eerst een instructie. Werk je met meerdere
mensen, dan heeft een dierverzorger of bedrijfsleider de
leiding.
Mogelijke beroepen
Medewerker kinderboerderij, medewerker asiel/pension/
kennel, medewerker dierenspeciaalzaak.
Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker dierverzorging kun je door naar
de opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging op
niveau 3. Natuurlijk kun je ook gaan werken.

Animal

Vakbekwaam medewerker
dierverzorging
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde of theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzedelen:
Educatie en diergedrag
Mens en dier

Beschrijving van de opleiding
Met deze opleiding kun je verantwoordelijkheid dragen voor
bijvoorbeeld verzorging van dieren of verkoop in tal van
dierenbedrijven. Je neemt zelfstandig beslissingen over alle
dagelijkse handelingen van het voeren en verzorgen van dieren
en terreinen. Je hebt kennis van de voortplanting bij verschillende dieren en weet hoe je hier mee omgaat. Je kunt
beginnende ziektes herkennen en weet wanneer je deskundige
hulp moet inschakelen.
Mogelijke beroepen
Vakbekwaam medewerker kinderboerderij, asiel/pension/
kennel, proefdierverzorger, dierverzorger bij een dierenpark,
medewerker dierenspeciaalzaak.
Vervolg na je studie
Met een afgeronde niveau-3-opleiding kun je gaan werken of
instromen in een niveau-4-opleiding, bijvoorbeeld Bedrijfsleider dierverzorging of Dierenartsassistent paraveterinair.

‘Het is leuk als je met
dieren kunt werken en
als je dan nieuwe dingen
hoort.’
Rianne, Dierverzorging niveau 3
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Animal

Bedrijfsleider
dierverzorging
Niveau 4
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de gemengde - of theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Ondernemerschap & diergedrag
Internationaal & doorstroom
Internationaal duurzaam dierverzorger

Beschrijving van de opleiding
Als bedrijfsleider dierverzorging ben je een startende
ondernemer en van vele markten thuis op het gebied van
dierverzorging. Je kunt jouw afdeling of bedrijf vakkundig
managen en de toekomst ervan veiligstellen. Je geeft leiding aan
medewerkers en ontvangt bezoekers en leveranciers. Uiteraard
beheers je het beroep van dierverzorger uitstekend.
Mogelijke beroepen
Beheerder van een kinderboerderij, asiel/pension/kennel,
bedrijfsleider dierenspeciaalzaak of leidinggevende van een
afdeling van een dierenpark.
Vervolg na je studie
Je kunt doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld een opleiding
aan Aeres Hogeschool of een andere hogeschool. Je kunt gaan
werken voor een bedrijf, maar ook je eigen bedrijf starten.
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‘Elke keer dat ik
ergens stage liep,
heb ik er een baantje
aan overgehouden.’
Menno, Dierverzorging,

Animal

Paardensport
en -houderij
Paarden zijn je lust en je leven, het zijn
fantastische dieren waar je graag mee werkt.
Tijdens je opleiding leer je alles over zorg en
welbevinden van het paard. Later werk je
bijvoorbeeld als groom, ruiter, instructeur of
bedrijfsleider of medewerker op een manege.
Dat kan in een handels-/wedstrijdstal,
ruitersportzaak, paardenkliniek of in de
evenementenorganisatie.
Tijdens je opleiding leer je hoe je instructies geeft en breng je
jouw rijtechniek op een hoger niveau. Na het behalen van de
opleiding mag je rijlessen geven. Dit gaat in nauw overleg met
de KNHS in Ermelo. Aeres MBO Almere is KNHS-erkend en
met bepaalde certificaten kun je als je rijniveau voldoende is,
bij KNHS instromen in de opleiding Instructeur basissport of
Instructeur wedstrijdsport.
Aan het eind van de opleiding bij Aeres MBO Almere kun je
een paard uitbrengen op KNHS-wedstrijden in de L1-dressuur
en in het B-springen. Het is belangrijk dat je nu al actief
deelneemt aan dressuur- en springwedstrijden op de manege
(bijv. F proeven of D proeven) of wedstrijden die de KNHS
uitschrijft.
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Animal

Vakbekwaam medewerker
paardensport en -houderij
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde of theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzed0elen:
Paard & training
Paard & fokkerij

Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en voeding van
paarden op een paardenbedrijf. Na een brede basisopleiding
weet je alles over het houden, huisvesten, trainen en de
voortplanting van (sport)paarden. Daarna ga je aan de slag met
het organiseren van evenementen op bedrijven en voor
instellingen. Je kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen
in de paardensport en instructie. Dit gaat in nauw overleg met
de KNHS. Tijdens de opleiding kun je tegen betaling extra
certificaten behalen zoals het koetsiersbewijs, EHBO-paard en
alternatieve trainingsmethodes.
Mogelijke beroepen
Paardenverzorger, groom, instructeur, trainer, ruiter en
stalmeester.
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Vervolg na je studie
Je kunt doorstromen naar niveau 4, Bedrijfsleider paardensport
en –houderij of direct aan het werk in de paardensector.

ANIMAL

Bedrijfsleider
paardensport en-houderij
Niveau 4
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de gemengde - of theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Ondernemerschap & training
Internationaal & doorstroom
Internationale paardenbusiness

Beschrijving van de opleiding
Als bedrijfsleider paardensport en -houderij heb je vaak een
eigen paardenbedrijf. Je leert zo’n bedrijf runnen. In je
opleiding organiseer je een hippisch evenement, geef je advies
aan een paardenbedrijf en zet je zelf een bedrijf op onder
begeleiding van deskundigen uit het (paarden)bedrijfsleven. Je
kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen in de paardensport en instructie. Dit gaat in nauw overleg met de KNHS.
Tijdens de opleiding un je tegen betaling extra certificaten
behalen zoals het koetsiersbewijs, EHBO-paard en alternatieve
trainingsmethodes.
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Mogelijke beroepen
Zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, instructeur,
medewerker paarden(sport)bedrijf, paardenverzorger, ruiter.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken en je kunt doorstromen naar het hbo.
Bijvoorbeeld naar de opleiding Hippische bedrijfskunde bij
Aeres Hogeschool. Deze opleiding kun je eventueel in een
verkort traject van drie jaar voltooien. Lees hierover meer op
pagina 35 van deze brochure.

ANIMAL
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ANIMAL
Outdoor

Groene ruimte

Kijk op een mooie zomerdag om je heen en je
ziet héél Nederland naar buiten trekken. O
 veral
genieten mensen van mooie groene ruimte.
Denk aan sportvelden, recreatieplassen,
vakantieparken en mooi ontworpen, aangelegde
en onderhouden tuinen. Met een outdoor-
opleiding werk je aan deze groene omgeving.
Bij Aeres MBO Almere kun je verschillende opleidingen doen
waarin je leert over het ontwerp, aanleg en onderhoud van de
veelzijdige groene ruimte. Die groene ruimte verandert.
Waarden als ecologie, natuur in de stad, kleinschalige voedselvoorziening en hoe we omgaan met het milieu worden steeds
belangrijker. Deze thema’s komen op alle opleidingsniveaus aan
de orde.

’We hebben het VCAcertificaat veilig werken
gehaald. Dat is wel iets
waar bedrijven je op
aannemen.’
Rutger, Groene ruimte
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Outdoor

Medewerker hovenier
Niveau 2

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Themapakketten keuzedelen:
Groen op hoogte
Technische werken in het groen

‘We leren heel veel
op school en nog
meer op stage.’
Rutger, Groene ruimte
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Beschrijving van de opleiding
Als medewerker hovenier ben je bezig met aanleg en onderhoud van particuliere tuinen, maar ook van parken, plantsoenen, sportparken, groenstroken. Soms werk je zelfstandig,
maar meestal werk je in een team onder leiding van een
vakbekwaam hovenier. Je weet veel van planten en veilig
gebruik van materiaal en machines. Tijdens de opleiding kun je
de VCA-licentie halen en een certificaat voor kettingzagen.
Mogelijke beroepen
Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap,
groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuur
organisaties.
Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker hovenier kun je aan de slag of
verder leren in de opleiding Vakbekwaam hovenier, niveau 3.

Outdoor

Vakbekwaam hovenier
Niveau 3

‘Eerst ga ik bij een
hovenier aan de slag
en later wil ik mijn
eigen bedrijf.’
Jesper, Groene ruimte

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -,
gemengde - of theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzedelen:
Natuurlijk groen op hoogte
Natuurlijke en technische werken in het groen

Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam hovenier ben je thuis in tuinen. Maar ook
weet je van aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen,
sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en kunt
klanten adviseren. Je hebt vaak de leiding over collega’s. Tijdens
de opleiding kun je de VCA-licentie halen en een certificaat
voor kettingzagen.
Mogelijke beroepen
Vakbekwaam hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of
waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of
natuurorganisaties.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder van de opleiding Opzichter/
uitvoerder groene ruimte (niveau 4).
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Outdoor

Opzichter/uitvoerder
groene ruimte
Niveau 4
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de gemengde - of theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Ondernemerschap & gespecialiseerd groen
Duurzaam internationaal ondernemen, specialist
Duurzaam internationaal ondernemen, doorstroom

‘Onze studenten zijn soms nog
zoekend. Wat kiezen ze, wat
kunnen ze doen in vervolgstudie
of werk? Dan zijn er de stages en
studieloopbaanbegeleiding. We wijzen
ze op de mogelijkheden. Voordeel is
dan dat de studie heel breed is.’
Marije Sloetjes, docent onderzoeksgerichte vakken
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Beschrijving van de opleiding
Als opzichter/uitvoerder groene ruimte werk je aan de aanleg
en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden,
groenvoorzieningen en natuur. Het is vaak een combinatie van
voorbereidend bureauwerk en uitvoerend buitenwerk. Je leest
tekeningen, bereidt groenaanleg voor, haalt projecten binnen
en voert ze uit. Je bent verantwoordelijk voor het werk, de
mensen, gereedschap en machines. Je leert verder hoe je een
hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf runt. Tijdens de
opleiding kun je de VCA-licentie en een certificaat voor
kettingzagen en klein grondverzet halen.
Mogelijke beroepen
Leidinggevende functie in aanleg en onderhoud van tuinen,
parken, sportvelden, groenvoorzieningen en natuur. Bij
hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Eigen (hoveniers)
bedrijf.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld in
een groene bachelor, natuur of landschapsinrichting, een
docenten- of een managementopleiding.

Design

Bloemist of
Bloem en groen
stylist
Mensen komen van ver voor de Nederlandse
bloemen, kunst en design. Bij interieur en
aankleding zie je steeds meer natuurlijk materiaal. Heb je gevoel voor (nieuwe) stijlen, opkomende trends en heb je zakelijk inzicht? Kies dan
voor een van deze creatieve en inspirerende
designopleidingen.

20

Kom studeren bij Aeres MBO Almere

Als bloemist (niveau 2 en 3) maak je de wereld mooier en
kleuriger. Een wereld zonder bloemen is voor jou ondenkbaar.
Ze symboliseren trouw, blijdschap en verdriet, en zorgen voor
troost, inspiratie en communicatie. In deze opleiding ontwikkel
je je creativiteit in bloemschikken en word je bloemist of
vakbekwaam bloemist. Vaak ga je aan de slag in een bloemenzaak.
Als bloem en groen stylist (niveau 4) ga je ontwerpen met
natuurlijke materialen, bedenk je hoe je sfeer en uitstraling aan
een ruimte kunt geven, kun je ook experimenteren met
verticaal groen, en bijvoorbeeld daktuinen en terrassen
inrichten of bloemrijke evenementen organiseren. Je krijgt veel
creatieve vakken zoals tekenen, kunst, etaleren, vormgeving en
fotografie. Je kunt met deze opleiding ook ondernemer
worden, bijvoorbeeld in een eigen bloemenzaak.

Medewerker bloemist
Niveau 2

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Themapakketten keuzedelen:
Trends en bloemwerk
Kwaliteitszorg

Beschrijving van de opleiding
Als medewerker bloemist verzorg je bloemen, planten en
overige producten en maak je deze verkoopklaar. Je maakt
eenvoudig bloemwerk en plantenarrangementen. De
afgeleverde goederen controleer je op kwaliteit. Je presenteert
bloemen, planten en de overige producten in de winkel en
onderhoudt de productpresentatie. Je verkoopt, werkt
klantgericht en adviseert klanten of verwijst deze door.
Mogelijke beroepen
Verkoper/medewerker in een bloemenzaak, bloemenstal of
tuincentrum.
Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker bloemist kun je door naar de
opleiding Vakbekwaam bloemist op niveau 3.
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Design

Vakbekwaam bloemist
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -,
gemengde - of theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzedelen:
Trends, innovaties en duurzaamheid
Trends, innovaties en kwaliteitszorg
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Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam bloemist ontwerp en maak je boeketten,
bloemwerk en plantenarrangementen voor verschillende
gelegenheden, zoals bruids- en rouwarrangementen. Je
combineert je creativiteit met kennis van trends en
presentaties, van de bloemen zelf en de verkoop ervan. Dat leer
je in deze opleiding, ook klanten helpen en leiding geven aan
andere bloembinders.
Mogelijke beroepen
Verkoper, inkoper, bloembinder of afdelingshoofd in een
bloemenzaak of tuincentrum.
Vervolg na je studie
Met een diploma Vakbekwaam bloemist kun je gaan werken of
verder leren, bijvoorbeeld in de opleiding Bloem en groen
stylist (niveau 4).

Design

Bloem en groen stylist
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de gemengde - of theoretische
leerweg. Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Ondernemerschap & trends
Duurzaam internationaal ondernemen, doorstroom
Duurzaam internationaal ondernemen, trends
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Beschrijving van de opleiding
Als bloem en groen stylist ben je creatief en trendgevoelig en je
houdt van mooie presentaties. Je maakt specialistisch bloemwerk
voor bijzondere evenementen. Je hebt veel kennis van planten in
het interieur en ontwerpt en maakt interieurbeplantingen. Je
ontwikkelt in de opleiding gevoel voor vorm, kleurgebruik en
materiaaltoepassingen. Je hebt later vaak een eigen onderneming,
je weet waar klanten en opdrachtgevers van houden, soms elders
op de wereld, en hoe je zakelijk handelt.
Mogelijke beroepen
Ondernemer of bedrijfsleider van een bloemenzaak of
tuincentrum.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld in een
hbo-opleiding voor de kunsten of een hbo-lerarenopleiding.

Science

Toegepaste
biologie
De wereld verandert. Klimaat, energie en grondstoffen zijn nu belangrijke en urgente thema’s
geworden. Samenwerken met natuur, creatief
nadenken, nieuwe oplossingen zoeken voor
duurzaamheidsvraagstukken. Dat is de achtergrond voor de opleiding Toegepaste biologie bij
Aeres MBO Almere.
Toegepaste biologie is een mooie opleiding voor mensen met
passie voor de natuur, die daar meer over willen weten. Mensen
die de natuur in willen, onderzoek doen en goed natuurbeheer
willen uitvoeren. Het is een brede opleiding die je de kans geeft
je interesses te ontdekken, bijvoorbeeld planten, dieren of de
natuur in haar geheel.

Drie profielen (nieuw!)
Als je in schooljaar 2018-2019 start met de opleiding T oegepaste
biologie, kun je in het eerste leerjaar kiezen uit drie profielen:
- Profiel Ecoloog mbo
- Profiel Science
- Profiel Voorlichting en communicatie
Op pagina 25, 26 en 27 lees je meer over de profielen.
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Science

Toegepaste biologie –
Profiel Ecoloog mbo
Als ecoloog mbo doe je inventarisatie- en monitoringwerkzaamheden naar flora en fauna. Je zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens beschikbaar komen voor anderen in de
organisatie en voert beheerevaluaties uit. Daarnaast stel je
monitoringplannen op, overleg je met terreinbeheerders over
het effect van werkzaamheden in het terrein en begeleid je
vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten. In de stedelijke
omgeving is steeds meer aandacht voor de waarde van natuur
en milieu voor de plaatselijke bevolking. Studenten Toegepaste
biologie met het profiel ‘Ecoloog mbo’ zijn extra voorbereid op
deze banen.

Als je kiest voor Ecoloog mbo ben je liever buiten dan binnen.
Gedegen onderzoek doen in het veld is je lust en je leven. Je legt
in je onderzoek verbanden tussen natuur-milieu en de
omgeving. Dit kan een natuurgebied zijn, maar ook een
stedelijke omgeving. Je kan technieken toepassen in je
onderzoek en werkt hierin ook samen met anderen. De
opbrengsten van je onderzoek kun je uitstekend schriftelijk,
maar ook mondeling toelichten.
Banen die bij dit profiel horen zijn bijvoorbeeld: veld
medewerker bij een natuur- of milieu organisatie,
toezichthouder in een gebied, stadsecoloog, veldmedewerker
bij milieu onderzoeksbureaus, medewerker buitendienst bij
waterschap.
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‘Erg leuk dat we
zoveel veldwerk doen.
Lekker buiten bezig
zijn met de dingen
die je ook later gaat
doen.’
Jonna, Toegepaste biologie

Science

Toegepaste biologie –
Profiel Voorlichting & communicatie
Hoe communiceer je over je vakgebied als veldonderzoeker,
technisch onderzoeker of medewerker? Deze communicatie
kan intern zijn, of extern met een klant of publiek.
Communicatie vraagt specialisme, zeker als die plaatsvindt met
mensen van buiten het vakgebied. Het is een specialisme dat
niet bij iedere onderzoeker aanwezig is, of past. Bedrijven
hechten hier echter wel veel aandacht aan. Binnen het
werkveld is er steeds meer aandacht voor voorlichting,
communicatie en educatie, zeker ook op mbo-niveau. Als
student Toegepaste biologie met het profiel ‘Voorlichting &
communicatie’ ben je extra voorbereid op deze banen.

Het profiel Voorlichting & communicatie past bij jou als je het
leuk vindt mensen te vertellen over natuur en milieu. Je kunt
projecten opzetten en weet mensen hiervoor te motiveren. Je
kunt initiatieven van burgers op het terrein van natuur en
milieu zo begeleiden, dat de juist zaken worden gedaan. Beleid
van overheden, bedrijven en organisaties, binnen jouw
werkterrein, weet je op een positieve en enthousiaste manier
met anderen te delen.
Banen die bij dit profiel horen zijn bijvoorbeeld: communicatie
medewerker bij natuur- of milieu organisaties, ondersteuner
burgerinitiatieven bij overheid, boswachter communicatie,
medewerker natuur belevingscentrum/educatief centrum,
begeleider vrijwilligerswerk.

‘Bij mijn eerste dag als boswachter
publiek ging ik al direct met een
radio- en tv-ploeg op pad.’
Amy, boswachter publiek in Zeeland (afgestudeerd in 2017)
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Science

Toegepaste biologie –
Profiel Science
Als student Science maak jij je specialisatie van het opzetten en
uitvoeren van goed onderzoek. Op basis van de uitkomsten van
het onderzoek kun je de vertaalslag maken naar verbeter,- en/of
onderhoudsplannen die een meerwaarde zijn voor het bedrijf/
de maatschappij. Vooral in de stedelijke omgeving is steeds
meer aandacht voor de waarde van natuur en milieu. Wat
kunnen wij hieruit leren en toepassen om een en ander te
verbeteren? Je bent als Science student in staat belang
hebbenden te overtuigen van nut en noodzaak van dergelijk
onderzoek. Bedrijven en instellingen zoeken zelfstandige,
kritische, creatieve en innovatieve medewerkers. Met het
profiel ‘Science’ ben je extra voorbereid op deze banen.

‘Onze taak als docent? Hun passie
ontwikkelen en zorgen dat ze kritische
en nieuwsgierige mensen worden in
hun vakgebied.’
Marc Schils, docent Toegepaste biologie
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Als Science student heb je een grote interesse in natuur en
milieu. Je bent onderzoekend ingesteld en wilt weten hoe iets
technisch werkt. Ook laboratoriumwerk heeft je interesse. Je
zoekt de diepgang en gaat net zo lang door tot je alle details
kent. Je bent graag zelfstandig bezig en kunt je echt vastbijten
in een onderzoek. Hierin ga je tot het gaatje en geef je niet snel
op. Rapporteren over je bevindingen doe je bij voorkeur
schriftelijk.
Banen die bij dit profiel horen zijn bijvoorbeeld: medewerker
bij een waterzuivering of waterschap, onderzoeker bij milieu
adviesbureaus, monsternemer, uitvoerend medewerker
kwaliteit.

Science

Toegepaste biologie
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Het Groene Lyceum, vmbo-diploma van de gemengde - of
theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Ondernemerschap & doorstroom
Duurzaam internationaal werken & doorstroom
Duurzaam watermanagement & doorstroom
Internationaal watermanagement & doorstroom

‘We hebben heel
veel verschillende
vakken, heel breed.
Entomologie
(insecten) vind ik het
leukste vak.’
Guido, Toegepaste biologie

Beschrijving van de opleiding
Een toegepast bioloog leert van alles over flora en fauna en over
natuur en ecologie. Die kennis en de inventarisatie-, analyse- en
onderzoeksvaardigheden die je in de opleiding meekrijgt, zijn
breed inzetbaar. Iemand met dit diploma onderzoekt de natuur
of adviseert over goed beheer. Tijdens de opleiding doe je ook
biologisch onderzoek en in stages krijg je nog meer praktijk- en
onderzoekservaring.
Mogelijke beroepen
Adviseur ecologie, manager groenbeheer, medewerker
natuurorganisatie, onderzoeker dierenwelzijn, milieu adviseur,
onderzoeker waterkwaliteit, inventarisatiemedewerker
veldonderzoek.
Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo,
bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres
Hogeschool (een doorlopende leerweg die je in drie jaar kunt
afronden).
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Science
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Food

Food & lifestyle

We weten steeds meer over wat voeding met je
doet en willen ook steeds meer weten over
gezond en verantwoord eten. In de opleiding
Vakexpert food & lifestyle van Aeres MBO
Almere leer je het verhaal achter het voedsel
etiket.
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Jij vertaalt de trends van vandaag naar het menu van morgen.
Daarvoor heb je kennis nodig over gezonde voeding, voedsel
kwaliteit, voedselveiligheid en de voedingsketen. Dat leer je
allemaal in deze mbo-opleiding op niveau 4. Daarmee kun je
bijvoorbeeld consumenten en bedrijven adviseren over goede
voeding.

Food

Vakexpert food & lifestyle
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma van de gemengde - of theoretische leerweg.
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
Innovatie & ondernemerschap
Duurzaamheid & ondernemerschap
Ondernemerschap & doorstroom groen hbo
Duurzaamheid & voorbereiding hbo

Beschrijving van de opleiding
Bij de opleiding Vakexpert food & lifestyle komen allerlei
aspecten van voeding aan de orde: de productie, de keuze, de
consumptie ervan en het effect op de gezondheid. Je maakt
kennis met de ontwikkelingen en trends in de voeding en leert
welke voedingsvragen er leven bij bedrijven, klanten en
consumenten. Hoe kun je hen adviseren over een gezonde
keuze? Je leert bij foodbedrijven en/of gezondheidscentra. Je
gaat voedsel bereiden en onderzoeken en aan de slag met
innovaties die in de foodsector leven.
Mogelijke beroepen
Voedingsadviseur of voedingsvoorlichter, bijvoorbeeld bij een
fitnesscentrum of een zorginstelling. Productontwikkelaar in
een foodbedrijf, inkoper of category-manager bij een groothandel of retailbedrijf.
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Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de
opleidingen European food business of Biologie, voeding en
gezondheid van Aeres Hogeschool in Almere. Andere mogelijkheden zijn de hbo-opleidingen Voeding en diëtetiek en
Voedingsmiddelentechnologie.

Meer over Aeres
MBO Almere
- School waar stad en natuur samenkomen
- Ondernemerschap
- Jong ondernemen
- Go international!
- Unesco-school
- Doorstromen naar hbo
- Doorlopende leerweg mbo-hbo

School waar stad en natuur samenkomen
Aeres MBO Almere is bij uitstek dé school waar stad en natuur
samenkomen. De opleidingen staan allemaal nadrukkelijk in
het teken van een groen profiel in een stedelijke omgeving. Wij
zijn altijd in beweging om te werken aan gezonde, duurzame en
leefbare omgevingen. Aeres MBO Almere gelooft dat groene
omgevingen met ruimte voor mens en dier, mensen gezonder
en gelukkiger maken. Zo leveren we een bijdrage aan een
leefbare maatschappij.
De theorie uit de lessen wordt altijd gekoppeld aan het werken
in de echte praktijk. Door samen te werken met ondernemende
mensen, bedrijven en instellingen worden er echte praktijk
leeromgevingen gecreëerd. Ons praktisch gerichte onderwijs
voeren we uit binnen de lokale en regionale context, maar ook
nationaal en zelfs internationaal zijn we actief.
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Ondernemerschap

Jong Ondernemen

Zelf initiatief nemen, op iemand afstappen, op onderzoek
uitgaan, ondernemend zijn wordt gewaardeerd in studie en
beroep. Met een ondernemende instelling heb je vaak meer
succes. Daarom besteedt Aeres MBO Almere in het onderwijs
veel aandacht aan houding en vaardigheden die te maken
hebben met ondernemend zijn of worden. In opdrachten word
je geprikkeld erop uit te gaan, een buitenlandse BPV te doen en
cursussen buiten de opleiding te volgen. We leren je zoveel als
bij jou past een ondernemende houding aan te nemen.

In het laatste jaar van je niveau 4 opleiding bij het Aeres MBO
Almere kun je kiezen voor het project ‘Jong Ondernemen’. Je
start dan met studiegenoten, als onderdeel van je opleiding,
een eigen bedrijf. Een unieke kans, zo’n echt bedrijf! Daar leer
je heel veel van. Zo bedenk je zelf een product, zet dit in de
markt, verkoopt aandelen, stelt een begroting op, maakt
reclame, produceert en verkoopt uiteindelijk je product.
Docenten ondersteunen je. En je hebt een externe begeleider
uit het bedrijfsleven op financieel en algemeen gebied. Aan het
einde van de periode maak je de eindbalans op. Sommige
bedrijven die gestart zijn binnen Jong Ondernemen, maken een
doorstart naar een ‘echt’ bedrijf. Na afloop krijg je het
certificaat Jong ondernemen.

Het ondernemend zijn kan leiden tot ondernemerschap. Vooral
in de niveau 4-opleidingen is ondernemerschap een belangrijk
onderdeel van het onderwijsprogramma. Vaak zal de vraag
worden gesteld ‘Wat kost dat?’ of ‘Kun je het daarvoor
verkopen?’ We leren je op een bedrijfsmatige manier naar het
vakgebied te kijken.
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‘Ik ben heel tevreden
met de docenten hier.
Ze helpen ons heel
goed in de studie, ze
zijn heel benaderbaar
en er is goed en
persoonlijk contact.’
Jonna, Toegepaste biologie,

Er zijn al veel succesvolle bedrijven geweest.
- Paard & Kaart bedacht een app voor buitenritten. De app is
al duizenden keren gedownload en het bedrijf is doorgestart;
- Botteled Nature maakt en verkocht echte groeiende
eco-systeempjes van planten in grote flessen;
- Doggy Fleece bedacht sterke, duurzame en diervriendelijke
hondenspeeltjes van fleece;
- Le Bebe toverde oude autobanden om tot trendy poefjes en
opbergkisten;
- Houtendingetjes gaf oude pallets een nieuw leven als
plantenbak, naambordje of kerstboom;
- EauiTools vond met smaakelastiekjes een gat in de markt
voor paardenaccessoires.

Go international!
Aeres MBO Almere richt zich in de opleidingen naar een
wereld die internationaler wordt. Een prachtige kans om meer
van de wereld te zien. Onze studenten doen bijvoorbeeld vaak
een buitenlandse stage. Binnen Europa zijn deze stages voor
een groot deel gesubsidieerd, maar studenten gaan ook naar
Kenia, Oeganda, Zuid-Afrika, Indonesië, Thailand, Curaçao en
Bonaire. Ze leren niet alleen veel over het vak, maar ze steken
ook veel op van andere culturen. En ze leren voor zichzelf te
zorgen. Zo’n stage is echt een ontzettend leuke en goede
investering in jezelf.
Behalve stage zijn er andere buitenlandactiviteiten van Aeres
MBO Almere waaraan je kunt meedoen.
- In het derde leerjaar hebben deelnemers van niveau 3 en 4 de
mogelijkheid om deel te nemen aan een buitenlandexcursie.
- De school organiseert jaarlijks werkreizen naar landen
buiten Europa.
- In 2017 Indonesië hebben bijvoorbeeld deelnemers
meegewerkt in een opvang voor wilde dieren.
- In het Excellentieprogramma van de Nederlandse overheid
kunnen mbo’ers die hiervoor in aanmerking komen een
verdiepings- of verbredingsprogramma in hun vakgebied
volgen bij een (onderwijs)instelling buiten Europa.

‘Voor mijn internationale
stage ben ik in IJsland
geweest. Een super gaaf
land, onzettend leuke
paarden en de mentaliteit
is top. IJsland heeft veel
te bieden qua natuur en
bezienswaardigheden.’
Michelle, Paardenhouderij
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Unesco-school
Aeres MBO Almere is sinds 2013 een
Unesco-school. Unesco is een
VN-organisatie die als missie heeft:
het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding,
duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog via onderwijs,
wetenschap, cultuur en communicatie. Dat sluit goed aan op
onze identiteit en missie die inhoudt dat je respectvol omgaat
met je medemens en de wereld beter achterlaat dan je haar
hebt aangetroffen. We werken als school bijvoorbeeld aan
projecten op het gebied van duurzame stedelijke omgevingen
en stadslandbouw.
Het bedrijfsleven vraagt om mensen die weten wat er speelt in
de wereld. En die wereld houdt niet op bij Almere, de Flevopolder of Nederland. We leiden onze studenten op tot
wereldburgers die in duurzame oplossingen denken, kunnen
samenwerken en perspectief zien. Voor de wereld en zichzelf.
Unesco brengt samenhang in deze activiteiten.

Doorstromen naar het
hbo
Diploma behaald, maar nog niet uitgeleerd? Na je mbo
4-diploma kun je doorleren in het hoger beroepsonderwijs
(hbo), in een richting waarin je je mbo-diploma hebt behaald
of een andere studie. Verder leren kan in een vierjarige
bacheloropleiding of in een tweejarige Associate Degree (AD).
De AD-opleiding ligt wat niveau betreft tussen mbo-4 en de
hbo-bachelor in.

Doorlopende leerweg mbo-hbo
Heb je bij Aeres MBO Almere een mbo 4-opleiding Toegepaste
biologie of Paardensport en -houderij gedaan? Dan kun je kiezen
voor de doorlopende leerweg (in samenwerking met Aeres
Hogeschool). Daarin sluiten mbo en hbo perfect op elkaar aan en
kun je in zes jaar je mbo 4 én je hbo-studie afronden.
Toegepaste biologie - Het eerste leerjaar van de hbo-opleiding
Toegepaste biologie is volledig geïntegreerd in de mbo-opleiding in
Almere. Na het behalen van de schakelonderdelen binnen de mboopleiding, kun je direct instromen in het tweede jaar van de
hbo-opleiding Toegepaste biologie. Doordat je in het tweede jaar
begint, kun je in drie jaar je hbo-opleiding afronden.
Hippische bedrijfskunde - Om na je mbo 4-opleiding Paardensport
en -houderij versneld door te kunnen stromen naar het hbo, volg je
in het laatste jaar van je mbo 4-opleiding een schakelmodule, met
zowel mbo- als hbo-lesstof. Daarna kun je instromen in het tweede
jaar van de hbo-opleiding Hippische bedrijfskunde, waardoor je
hbo-opleiding nog maar drie jaar duurt.

‘Ik hoop dat ze geloof in zichzelf
meekrijgen en de overtuiging dat met
inzet en hard werken ze ver kunnen
komen. Dat ze niet opgeven, maar
doorzetten, en dat ze waar ze ook
terechtkomen het gevoel hebben: ik
kan het.’
Winnifred Lokko, docent economie,

aereshogeschool.nl
aeresmbo-almere.nl
Aeres Tech
Aeres
Straat 1 MBO Almere
Postadres:
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456
789
Postbus
60080

Proef de sfeer

1320
AB Almere
Aeres Tech
Bezoekadres:
Straat
1
1000
AA Plaatsnaam
Heliumweg
1
088
789
1362- 123
JA456
Almere

Kom kijken op onze open dagen en overtuig jezelf.

Aeres Tech
Telefoon:
088 020 5400
Straat 1
1000 AA
Plaatsnaam
Mail:
mbo.almere@aeres.nl
088 - 123 456 789

Open Huis mbo
14 december 2017
16 februari 2018
17 februari 2018
5 april 2018 		

Website: www.aeresmbo-almere.nl

Colofon
Facebook: @AeresMBOAlmere

19.00 – 21.00 uur
18.00 – 21.00 uur
10.00 – 15.00 uur
19.00 – 21.00 uur

Last minute voorlichting
31 mei 2018 		

15.00 – 17.00 uur

Aeres MBO Almere heette
tot vorig schooljaar nog
Groenhorst Almere. Onze
naam is veranderd, maar
de school blijft hetzelfde.
Een leuke sfeer en goed
onderwijs: dat vinden we
belangrijk.

YouTube:
Aeres MBO Almere
Kop
Instagram:
@AeresMBOAlmere
Naam
Achternaam
Functie/bedrijf
Twitter: @AeresMBOAlmere
Kop
Naam Achternaam
Functie/bedrijf
Facebook “f ” Logo
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Kop
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