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Welkom bij
Aeres MBO Barneveld

Historie Aeres MBO Barneveld
2017 Nieuwe naam: Aeres MBO Barneveld
2014 Campus Groenhorst Barneveld
2012 Groenhorst Barneveld
2001 Afdeling Paardenhouderij opgericht
1990 Groenhorst College
1982 Verhuizing naar Barneveld vanwege de groei
1974 Afdeling Dierverzorging opgericht
1951

Start Christelijke Landbouw Winterschool in Putten

Al meer dan 65 jaar zijn wij dé opleider in
de sector Dier met kwalitatief hoogstaand
theorie- en praktijkgericht onderwijs. Met een
diploma van Aeres MBO Barneveld (voorheen
Groenhorst Barneveld) kun je verder studeren
aan het hbo of aan de slag als professional.

Aeres MBO Barneveld heeft een unieke leer- en werkomgeving
gecreëerd die inspirerend en uitdagend is. Zodra je onze
campus betreedt, proef je de sfeer van dieren om je heen. Sinds
kort zijn wij in het bezit van een dierentuinvergunning. Het
voordeel hiervan is dat we meerdere bijzondere diersoorten
mogen houden, fokprogramma’s op kunnen zetten en de
organisatie van educatieve evenementen onderdeel kunnen
maken van ons onderwijsprogramma. Het is ons doel om
leerlingen actief te betrekken bij het reilen en zeilen van de
onze ‘dierentuin’.
We hopen je binnenkort te mogen begroeten op een van onze
open dagen. Vergeet dan niet de beleef-route te lopen langs de
verschillende dierverblijven en praktijkfaciliteiten.
Gertwim de Haas
Directeur Aeres MBO Barneveld
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Onze campus

Campus
•
•
•
•
•

Terrein van 5,5 ha
2.500 dieren
Circa 2.000 mbo-leerlingen uit heel Nederland
1.500 cursisten (volwassenenonderwijs) uit heel Nederland
180 medewerkers waarvan ca. 25 dierenartsen

Toekomstplannen
• Bouw van oefenterrein voor leerlingen Groen, Grond & Infra
• Bouw van studentenwoningen
• Bouw van nieuwe dierverblijven

“De dieren op onze campus
zijn overal zichtbaar.”
Faciliteiten

Aeres MBO Barneveld is een bijzondere school.
Als enige onderwijsinstelling in Nederland
beschikken wij over een dierentuinvergunning.
Ons dagelijks onderwijsprogramma is, net als bij
de bekende dierentuinen in Nederland, gericht op
conservatie, dierecologie en educatie.
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• Uitgebreide dierenkliniek met operatiekamer, apotheek,
balie, behandelkamers, verkoeverruimte.
• Complete ingerichte dierenspeciaalzaak
• Techniekhal
• Dierverblijven en dierendisplays
• Auditorium voor colleges, symposia etc.
• (Water)vogeltuinen
• Volière met diverse siervogels
• Pluimvee innovatie lab
• Kennel/cattery
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De campus van
Aeres MBO Barneveld
P
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Entree
Aula
Aquaria
Reptielen en koudbloedigenverblijf
Dierenspeciaalzaak
Knaagdieren en konijnen
Diverse dierdisplays
Wallaby’s
Watervogeltuin
Paraveterinair Training Centrum
Alpacaweide
Hoender- en duivenverblijf
Wolvarkensweide
Pluimvee innovatie lab
Techniekhal
Geitenweide en verblijf
Cattery en hondenkennel
Oefenterrein Groen, Grond & Infra

6

P

16

13

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

14

1
3
4

11

15
17

5
6

P

12

Ingang

18

7

A1 richting Amersfoort/Apeldoorn

Samenwerking
KNHS

A30 richting Amersfoort

Aeres MBO Barneveld
Barnseweg 3
Barneveld

NS

A30 richting Ede/Utrecht

Aeres MBO Barneveld en de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS) werken samen in de
uitvoering van onze hippische opleidingen. Veel praktijklessen
van zowel de instructeursopleidingen als de overige sport- en
houderijopleidingen worden gehouden op het Nationaal
Hippisch Centrum Ermelo.

Instructeursopleidingen
Volg jij de instructeursopleiding? Dan kun je gebruik maken
van de overnachtingsmogelijkheden van de KNHS voor je
paard.
Een ander belangrijk voordeel is dat de opleiding Instructeur
Basissport of Instructeur Wedstrijdsport is ingebouwd in
onze lesstof. Rond jij de opleiding succesvol af, dan heb
je automatisch een instructeursdiploma Basissport of
Wedstrijdsport.
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Barneveld centraal en goed per OV bereikbaar
Het dorp Barneveld ligt centraal in Nederland en is goed
bereikbaar per trein en bus (lijn 105).
Via www.9292.nl kun je jouw reisroute naar onze locatie aan de
Barnseweg 3 bepalen.

Reizen of op kamers?
Kom je van ver, dan sta je voor de keuze. Of langer reizen (ben
je jonger dan 18 dan reis je gratis met OV) of je gaat op kamers.
Kies je voor het laatste dan is dat een hele stap, dat begrijpen
we. Weet dat er in en om Barneveld veel mogelijkheden zijn om
bijvoorbeeld bij een kostgezin te wonen.
Wij beschikken over een lijst met adressen waar kamers te huur
zijn. Deze stellen wij beschikbaar zodra je op onze school bent
aangenomen.
Tijdens onze open dagen kun je met oud-leerlingen praten over
hun schoolervaringen en het op kamers wonen.
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Wat kost de opleiding

Aanmelding en plaatsing
Elke opleiding heeft een intakeprocedure om toegelaten te
worden. Deze procedure bestaat uit een intakegesprek en
het beoordelen van gegevens. We kijken daarbij naar de door
jou gevolgde leerweg, informatie van je huidige school, jouw
cijfers, jouw ervaring en kennis van de sector. We doen ook
een test om jouw niveau te bepalen. Zo kom jij op het juiste
leerniveau terecht.

BOL
Je gaat een hele week naar school en doet in blokstages of dagstages onbetaald praktijkervaring op. Je kunt dat stage noemen
maar binnen het mbo praten we over Beroepspraktijkvorming
(BPV). BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding.

Doorstroom
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar het
hbo. In bepaalde gevallen kun je een verkorte hbo-opleiding
doen waarbij je doorstroomt naar Aeres Hogeschool Dronten
of Aeres Hogeschool Wageningen. Bij onze opleidingen staat
vermeld wat jouw mogelijkheden zijn.

BBL
Je gaat over het algemeen 1 dag per week naar school. Verder
heb je een arbeidsovereenkomst met een omvang van minimaal
24 uur per week en voor minimaal 120 dagen per jaar bij een
opleidingsbedrijf dat een erkenning heeft in het register van
Stagemarkt.nl voor de opleiding waarop je staat ingeschreven.

Kosten per jaar

Sprint

Verplicht lesgeld, Indien je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent.

± € 1.137,-

Overige kosten, Boeken, leermiddelen en kosten zoals excursies, praktijklessen en introductiekamp.

€ 575,- tot € 775,-

Hoefsmid

€ 775,- tot € 1.075,-

Paraveterinair Dierenassistent Internationaal

± € 1.000,-

BBL, Rijksbijdrage per jaar, indien je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent.

± € 236,- niveau 2
± € 573,- niveau 3 en 4

Kijk voor meer informatie over de kosten van de opleidingen op aeresmbo-barneveld.nl.
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Aeres MBO Barneveld heeft een unieke studiemogelijkheid
voor leerlingen met een havo-diploma of een mbo-diploma
niveau 4. Diverse opleidingen kunnen binnen 2 jaar worden
afgerond wanneer je over een havo-diploma beschikt. Wij
hebben dan een maatwerktraject voor jou. Havo-instroom is
mogelijk bij opleidingen:
• Hippische opleidingen
• Melkveehouderij
• Dierverzorging hokdieren
• Bedrijfsleider Dierverzorging
• Paraveterinair Dierenartsassistent
• Paraveterinair Dierenartsassistent internationale variant
Toelatingseisen
• Havo-diploma
• Mbo-diploma niveau 4
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Dier
6 opleidingen niveau 2, 3 en 4

Medewerker
Dierverzorging

Na een inwerkperiode ga je helpen bij het
voeren, borstelen, schoonmaken en zorgen
voor beweging van de dieren. Voor andere
handelingen krijg je eerst instructie.

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

12

Duur
2 jaar
Niveau 2
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Medewerker kinderboerderij
• Medewerker asiel, pension en kennel
• Medewerker dierenspeciaalzaak

“Altijd direct
of indirect
met dieren te
maken.”
Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Dierverzorging niveau 3

Toelatingseisen
• Vmbo BB
• Een assistentenopleiding of entreeopleiding met
groen profiel
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Vakbekwaam
Medewerker
Dierverzorging

Een veelomvattend beroep. Je neemt dagelijks
zelfstandig beslissingen over handelingen als
voeren en verzorgen van dieren. Kennis van
voorplanting en gezondheid van de dieren hoort
daar natuurlijk ook bij.

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Vakbekwaam medewerker kinderboerderij
• Vakbekwaam medewerker asiel, pension en kennel
• Proefdierverzorger
• Hondentrimmer
• Dierverzorger bij een dierenpark
• Vakbekwaam medewerker dierenspeciaalzaak
Toelatingseisen
• Vmbo KB
• Mbo niveau 2

14

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie*
• Bedrijfsleider Dierverzorging niveau 4
• Paraveterinair Dierenartsassistent niveau 4
* mits je voldoet aan de dan geldende doorstroomeisen.

“Mijn ouders zeiden: Mirthe, volg je hart! Omdat ik de havo deed
had ik meerdere opties voor een vervolgopleiding. Maar omdat
ik graag docent dierverzorging wil worden in combinatie met
werken in een dierenpark koos ik voor Barneveld. De opleiding
Diermanagement sluit daar mooi op aan. En tijdens de stage
kom je weer op heel andere plekken terecht. Mijn stage in het
walrusdolfinarium bijvoorbeeld was onwijs leuk!”
Mirthe Wesbonk (Diermanagement)

SPRINT
Sprint

Bedrijfsleider
Dierverzorging

Bedrijfsleider
Dierverzorging

Leidinggeven, breed ontwikkeld
ondernemerschap en kennis van dierverzorgen.
Allemaal aspecten die samenkomen bij het
beroep van Bedrijfsleider Dierverzorging. Je
hebt een goed overall inzicht en houdt je bezig
met bedrijfseconomische keuzes.

Met deze verkorte opleiding word je in ca. 2 jaar
opgeleid tot Bedrijfsleider Dierverzorging. Van
leidinggeven tot ondernemen tot het verzorgen
van dieren. Elk onderdeel van het vak beheers je
tot in de puntjes. Je hebt een goed overall inzicht
en houd je bezig met bedrijfseconomische
keuzes.

Duur
3 of 4 jaar
Niveau 4
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Beheerder van een kinderboerderij
• Ondernemer asiel, pension en kennel
• Bedrijfsleider dierenspeciaalzaak
• Afdelingsmanager dierenpark
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
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Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie
Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding), of cursussen via
Aeres Training Centre Barneveld.

Duur
2 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Beheerder van een kinderboerderij
• Ondernemer asiel, pension en kennel
• Bedrijfsleider dierenspeciaalzaak
• Afdelingsmanager dierenpark

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding), of cursussen via
Aeres Training Centre Barneveld.

Toelatingseisen
• Havo
• Mbo niveau 4
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SPRINT
Sprint

Paraveterinair
Dierenartsassistent

Paraveterinair
Dierenartsassistent

Je bent als paraveterinair dierenartsassistent
bekwaam om handelingen bij gewonde of zieke
dieren uit te voeren. Ook assisteer je bij operaties. Bovendien kun je goed omgaan met de
eigenaren van dieren, collega’s, leveranciers en
bezoekers.

Voor deze sprintopleiding heb je een havo
diploma nodig. In sneltreinvaart behandelen we
de algemeen vormende vakken. Kies je voor de
internationale variant, dan volg je de opleiding
voor een groot deel in Groot-Brittannie. Je loopt
daar dan ook stage.

Duur
4 jaar
Niveau 4
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Paraveterinair dierenartsassistent bij praktijken voor
gezelschapsdieren, gemengde praktijken of paardenklinieken
• Paraveterinair dierenartsassistent met de combinatiefunctie
van praktijkmanager in Nederland of buitenland
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie
Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding), of cursussen via
Aeres Training Centre Barneveld.

Duur
2 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Paraveterinair dierenartsassistent bij praktijken voor
gezelschapsdieren, gemengde praktijken of paardenklinieken
• Paraveterinair dierenartsassistent met de combinatiefunctie
van praktijkmanager in Nederland of buitenland

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen aangeboden. Je
verdiept je zo in bepaalde onderwerpen. Tijdens de opleiding
krijg je informatie over de keuzemogelijkheden.
Vervolg na je studie
Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen (docentopleiding), of cursussen via Aeres
Training Centre Barneveld.

Toelatingseisen
• Havo
• Mbo niveau 4
Bijzonderheden
Het eerste deel van de opleiding is basis dierverzorging, daarna
vervolg je het programma van de opleiding Paraveterinair
Dierenartsassistent.
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Hippische
opleidingen
7 opleidingen niveau 2, 3 en 4

Paarden zijn je lust en je leven, je vindt het
fantastische dieren en het is jouw passie om
ermee te werken. Jij weet wat aanpakken is, je
wilt alles over paarden weten en je ziet jezelf in
de toekomst in de paardensector werken.
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Medewerker
Paardenhouderij

Als medewerker paardenhouderij weet je alles
over het voeren, gezondheid van het paard,
uitmesten van stallen, toiletteren en longeren. Je
helpt ook met voorbereidingen van rijlessen en
trainingen.

Duur
2 jaar
Niveau 2
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Paardenverzorger
• Medewerker manege, pension-, handels- of wedstrijdstal
• Medewerker fokkerijbedrijf

Extra certificaten
Tijdens de opleiding kun je een aantal extra certificaten
behalen waar het hippisch bedrijfsleven om vraagt zoals het
ruiterbewijs, het menbewijs en Bedrijfshulpverlening EHBO.
Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en -houderij
niveau 3
• Hoefsmid niveau 3

Toelatingseisen
• Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
• Een assistentenopleiding of entreeopleiding met groen
profiel
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Hoefsmid

Het beroep van hoefsmid is een ambachtelijke.
Je werkt vaak zelfstandig en neemt beslissingen
over de handelingen. Voor de paardenbedrijven
die je bezoekt ben je een onmisbare schakel.

“Hoefsmederij is
een specialisme
in de verzorging
van paarden.”

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL of BBL

Bijzonderheden
Aeres MBO Barneveld is één van de twee erkende opleiders in
Nederland op het gebied van hoefsmeden.

Mogelijke beroepen
• Hoefsmid

Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4

Toelatingseisen
• Vmbo-diploma KB, GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4 of gelijkwaardig niveau
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2
• Medewerker Dierverzorging niveau 2

“Al sinds mijn zesde rijd ik paard. De keuze voor de opleiding
Paardenhouderij in Barneveld was daarom ook niet moeilijk.
Op deze school houdt iedereen van dieren. Hoe je er ook uitziet
of wat je ook draagt, je voelt je er veilig en het is er relaxt. Op
mijn buitenlandstage in Spanje deed ik gedragstraining voor
verwaarloosde paarden. Daar kon ik paarden helpen weer paard
te zijn.”
Yentl Rath (Hippische opleidingen)
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Vakbekwaam
Medewerker
Paardensport en
-houderij

Instructeur
Paardensport en
-houderij

Ben je instructeur dan werk je voortdurend
aan je eigen rijniveau. Je coacht en instrueert
anderen. Tijdens je opleiding leer je alles over
trainingsleer, instructie pedagogiek/didactiek en
sportpsychologie.

Voor de dagelijkse gang van zaken en de voeding
van paarden op het paardensportbedrijf ben jij
verantwoordelijk. Je helpt met de voorbereidingen assisteert bij rijlessen.

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Paardenverzorger
• Groom
• Instructeur
• Trainer
• Ruiter
• Stalmeester
Toelatingseisen
• Vmbo KB
• Mbo niveau 2
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2
• Ervaring in het trainen van paarden en deelname aan
wedstrijden
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Extra certificaten
Tijdens de opleiding kun je een aantal extra certificaten
behalen waar het hippisch bedrijfsleven om vraagt zoals het
ruiterbewijs, het menbewijs, Bedrijfshulpverlening EHBO en
het ORUN instructeursdiploma.
Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4
• Instructeur/bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Ruiter
• Instructeur basissport/wedstrijdsport
• Organisator evenementen
• Groom
• Trainer
Toelatingseisen
• Vmbo KB
• Mbo niveau 2
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2

Bijzonderheden
De praktijklessen worden op het Nationaal Hippisch Centrum
in Ermelo gegeven. De opleiding tot Instructeur Basissport
of Wedstrijdsport (KNHS) is onderdeel van deze opleiding.
Tijdens deze opleiding behaal je het instructeursdiploma basissport of wedstrijdsport.
Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4
• Instructeur/bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4
Voorwaarden
• Eigen paard (min. 1.60) ter beschikking
• Minimaal L+2 dressuur en B+2 springen
• Paard kunnen meenemen naar federatiecentrum Ermelo
• Regelmatig wedstrijdrijdend
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Sprint
Sprint

Bedrijfsleider
Paardensport en
-houderij

Bedrijfsleider
Paardensport en
-houderij

Een veelomvattend beroep! Je bent bekwaam
in rijden en mennen. Als manager kun je een
paardensportbedrijf leiden. Evenementen
organiseren en advies geven aan de eigenaar
horen daar ook bij.

Ben jij een kanjer die snel leert en handelt?
Deze sprintopleiding is vergelijkbaar met de
reguliere opleiding. Als manager kun je een
paardensportbedrijf leiden. Evenementen
organiseren en advies geven aan de eigenaar
horen daar ook bij.

Duur
3 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer
• Bedrijfsleider
• Instructeur
• Trainer
• Ruiter
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en -houderij
niveau 3
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Extra certificaten
Tijdens de opleiding kun je een aantal extra certificaten
behalen waar het hippisch bedrijfsleven om vraagt zoals het
ruiterbewijs, het menbewijs, Bedrijfshulpverlening EHBO en
het ORUN instructeursdiploma.
Vervolg na je studie
• Naar het hbo
• Verkort traject (3 jaar) Aeres Hogeschool Dronten of andere
hogescholen
• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld

Duur
2 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer
• Bedrijfsleider
• Instructeur
• Trainer
• Ruiter

Extra certificaten
Tijdens de opleiding kun je een aantal extra certificaten
behalen waar het hippisch bedrijfsleven om vraagt zoals het
ruiterbewijs, het menbewijs, Bedrijfshulpverlening EHBO en
het ORUN instructeursdiploma.
Vervolg na je studie
• Verkort traject (3 jaar) Aeres Hogeschool of andere hogescholen
• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld

Toelatingseisen
• Havo
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Instructeur/
Bedrijfsleider
Paardensport en
-houderij

opendagbarneveld.nl

Open dagen
Hippische opleidingen
13 februari en 17 april 2018
Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

De opleiding Instructeur Basissport of
Instructeur Wedstrijdsport (KNHS) is onderdeel
van deze opleiding (instructeursdiploma
Basissport of Wedstrijdsport). Managen,
leidinggeven, coachen en instrueren bij rijlessen,
alles komt voorbij in deze opleiding.

Duur
4 jaar
Niveau 4
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Ruiter
• Instructeur basissport/wedstrijdsport
• Oganisator evenementen
• Groom
• Trainer
• Bedrijfsleider
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en -houderij
niveau 3

Bijzonderheden
De opleiding Instructeur Basissport of Instructeur Wedstrijdsport (KNHS) is onderdeel van deze opleiding, waarbij je het
instructeursdiploma Basissport of Wedstrijdsport behaalt.
De praktijklessen worden op het KNHS centrum in Ermelo
gegeven.
Vervolg na je studie
Verkort traject (3 jaar) naar Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding), of cursussen via
Aeres Training Centre Barneveld.
Voorwaarden:
• Eigen paard (min. 1.60) ter beschikking
• Minimaal L+2 dressuur en B+2 springen
• Paard kunnen meenemen naar KNHS Centrum Ermelo
• Regelmatig wedstrijdrijdend
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Veehouderij
4 opleidingen niveau 2, 3 en 4

Medewerker
Veehouderij

Als medewerker veehouderij voer je na een
inwerkperiode handelingen uit zoals voeren,
melken, verzorging van dieren en onderhoud
van de stal. Je wilt het beste voor de dieren én
voor het bedrijf.

Op het moderne veehouderijbedrijf van de
toekomst is er evenwicht tussen wat het dier,
de veehouder en de maatschappij wil. Het zijn
rendabele bedrijven waar op duurzame wijze
melk, vlees en eieren wordt geproduceerd.
Dierenwelzijn en plezier in het werk gaan zo
hand in hand.
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Duur
2 jaar
Niveau 2
Soort BOL of BBL

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam medewerker Varkens/Pluimveehouderij
niveau 3

Mogelijke beroepen
Medewerker veehouderijbedrijf
Medewerker bedrijfsverzorging
Medewerker servicebedrijf
Medewerker agrarische handel
Toelatingseisen
• Vmbo BB
• Een assistentenopleiding of entreeopleiding met
groen profiel

31

Vakbekwaam
Medewerker Varkens/
Pluimveehouderij

Zelfstandig de dieren verzorgen. Alle
voorkomende werkzaamheden op het bedrijf
kun jij aan. Werk je met meerdere mensen, dan
heb jij vaak de leiding.

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Vakbekwaam medewerker fokzeugen en/of vleesvarkens
• Vakbekwaam medewerker legkippen of vleeskuikens
• Vakbekwaam medewerker melkvee
• Vakbekwaam medewerker vleeskalveren, vleesstieren of
zoogkoeien
• Medewerker bedrijfsverzorging
Toelatingseisen
• Vmbo KB, GL of TL
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“Oog voor de
economische
belangen van
het bedrijf.”
Vervolg na je studie
• Veehouder/Voorlichter/Adviseur niveau 4

“Na enkele jaren de opleiding Diermanagement gevolgd te
hebben, ben ik overgestapt naar Veehouderij. Dat deed ik omdat
ik de kans krijg om een melkveebedrijf van kennissen over te
nemen. Ik ben blij met deze keuze en voel me helemaal thuis bij
de veehouderij afdeling. Mijn melkdiploma heb ik inmiddels al
binnen! De docenten zijn heel betrokken en gemotiveerd en dat
dragen ze op ons als leerlingen over.”
Sandra Korderijnk (Veehouderij)

SPRINT
Sprint

Veehouder/
Voorlichter/Adviseur

Veehouder/
Voorlichter/Adviseur

Een goed overall inzicht en zicht houden op de
economische belangen binnen het veebedrijf.
Dat is waar jij voor gaat. Je hebt veel contact
met mensen die direct of indirect bij het bedrijf
betrokken zijn.

Een opleiding voor doelgerichte en
snelwerkende kanjers. Overall inzicht en zicht
houden op de economische belangen zijn de
belangrijkste aspecten van dit beroep. Je hebt
veel contact met mensen die direct of indirect
bij het bedrijf betrokken zijn.

Duur
3 jaar
Niveau 4
Soort BOL of BBL
Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer melkveehouderij/pluimveehouderij/
varkenshouderij
• Kaderfuncties productieketen: adviseren, handel, vleesverwerking, mengvoederindustrie
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
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Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding) of andere hboopleidingen
• Een eigen bedrijf starten

Duur
2 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer melkveehouderij/pluimveehouderij/
varkenshouderij
• Kaderfuncties productieketen: adviseren, handel, vleesverwerking, mengvoederindustrie

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen (docentopleiding) of andere hboopleidingen
• Een eigen bedrijf starten

Toelatingseisen
Havo-diploma
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Medewerker Groen,
Grond & Infra

Groen,
Grond & Infra
3 opleidingen niveau 2, 3 en 4

De groene buitenruimte is een wereld waarin
echte aanpakkers werken. Professionals gebruiken
grote, vaak dure machines en werktuigen voor
klussen bij agrarische bedrijven, grondverzet en
in het openbaar groen. Ze werken meestal buiten,
ook door weer en wind, ze kennen het materieel
en onderhouden het uitstekend.
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Goed of slecht weer, jij bent altijd buiten aan
het werk. Je weet hoe je machines, werktuigen
en gereedschappen gebruikt en manoeuvreert
veilig in het verkeer. Je werkt soms alleen, maar
meestal in een team.

Duur
2 jaar
Niveau 2
Soort BOL en BBL

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Groen, Grond & Infra niveau 3

Mogelijke beroepen
• Medewerker Groen, Grond & Infra (loonwerk)
Toelatingseisen
• Vmbo BB
• Een assistentenopleiding of entreeopleiding met
groen of techniek profiel
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Vakbekwaam
Medewerker Groen,
Grond & Infra

Als vakbekwaam medewerker bereidt je
het werk voor en voer je uit. Je maakt een
werkplanning, verdeelt taken en ziet erop toe
dat de klus geklaard wordt zoals de klant dat wil.

“Ik had niet verwacht dat ik op deze opleiding zo’n warme sfeer
zou aantreffen. De buitenlandstage in Lacombe, in Canada
was voor mij het hoogtepunt. Je kunt daar vrijer met machines
werken, er zijn minder regels en de mensen zijn prettig in de
omgang. Zodra ik klaar ben met mijn vervolgopleiding hbo ga ik
absoluut weer terug.”

Duur
3 jaar
Niveau 3
Soort BOL en BBL

Vervolg na je studie
• Ondernemer Groen, Grond & Infra niveau 4

Mogelijke beroepen
• Vakbekwaam Medewerker Groen, Grond & Infra (loonwerk)
Toelatingseisen
• Vmbo KB
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
• Mbo niveau 2

Alwin Snitselaar (Groen, Grond & Infra)
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Samenwerken
aan pluimveekennis

Ondernemer Groen,
Grond & Infra

Als ondernemer ben je straks belast met de
algemene leiding van een gemechaniseerd
loonbedrijf. Het werk is een combinatie van
voorbereidend bureauwerk, leidinggeven en
uitvoerend buitenwerk. Ook heb je veel contact
met opdrachtgevers.

Duur
3 jaar
Niveau 4
Soort BOL
Mogelijke beroepen
• Planner/calculator
• Assistent uitvoerder
• Zelfstandig ondernemer Groen, Grond & Infra (loonwerk)
• Bedrijfsleider Groen, Grond & Infra (loonwerk)
Toelatingseisen
• Minimaal vmbo GL of TL
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4
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Vervolg na je studie
Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, Aeres
Hogeschool Wageningen of andere hbo-opleidingen in de
groene wereld.

Keuze uit vele soorten banen, volop carrièrekansen, zelf
kennis ontwikkelen, leren en werken in het buitenland; geen
dag is hetzelfde in de poultry sector. Een avontuurlijke en
grensoverschrijdende blik is dus gewenst.
Aeres MBO Barneveld werkt met veel
organisaties in de pluimveesector samen,
waaronder het Poultry Expertise Centre,
gevestigd op het terrein van de school.
Onderdeel van het Poultry Expertise Centre
is het pluimvee innovatie lab waar op het
gebied van diergezondheid, voedselveiligheid
en welzijn de nieuwste technologische
ontwikkelingen onderzocht worden.

Als je in de pluimveesector werkt, sta je altijd in contact
met het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. De door jou
ontwikkelde kennis wordt rechtstreeks in de praktijk getoetst
en toegepast. En andersom: vanuit de praktijk sta jij altijd in
contact met het onderwijs en de onderzoeksinstellingen.
Het Poultry Expertise Centre praat je graag bij over de
mogelijkheden. Je kunt ons bereiken op
info@poultryexpertisecentre.com. Kijk voor meer informatie
op www.poultryexpertisecentre.com.
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Aeres Training
Centre Barneveld
Aeres Training Centre Barneveld is marktleider in Nederland als
het gaat om dierverzorgingsopleidingen voor volwassenen en is
ook gevestigd op de ‘Barneveldse campus’. Als onderdeel van Aeres
MBO Barneveld zijn wij al meer dan 35 jaar hét kenniscentrum
voor professionals en hobbyisten. Naast basis- of instapcursussen
en opleidingen bieden wij ook een scala aan verdiepings- en
verbredingscursussen. Van passie tot professional.
Kijk voor meer informatie en het meest actuele aanbod op:
www.aerestrainingcentre.nl/barneveld

TRAINING CENTRE
BARNEVELD
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EEN GREEP UIT
ONS AANBOD
Besluit houders van dieren
• Vakbekwaamheidscursussen en e-learning
trajecten Besluit houders van dieren
• Ondernemer asiel, pension, kennel
Dierverzorging
• Dierverzorger- en beheerder kinderboerderij
• Hondentrimmen
• Verloskunde schaap
• TTouch hond/kat
• Klauwverzorging bij schapen en geiten
• Verloskunde schaap
Hippische sector
• Academische rijkunst
• Sportmasseur paard
• Voeding van het paard
• Freestyle basis instructeur I
• Manege instructeur basissport
Gedrag
• Dierentrainer
• Hondeninstructeur en gedragstherapeut
• Kattengedragstherapeut
Gezondheidszorg
• Paraveterinair dierenartsassistent
• Veterinair praktijkmanager
• EHBO hond en kat
• De dierenartsassistent in de
landbouwhuisdierenpraktijk
• Anesthesiologie verdiepingscursussen
Management & communicatie
• Klanten overtuigen
• Omgaan met werkdruk
• Praktijkmanager in 1 dag
• De commerciële dierenartsassistente
• Leiderschap en teamvorming
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Open dagen 2018
Alle opleidingen. Locatie: Barnseweg 3, Barneveld.

Vr
Za
Za
Di

26 januari
27 januari
10 maart
29 mei

15.00 - 21.00 uur
9.30 - 15.00 uur
9.30 - 15.00 uur
18.00 - 21.00 uur

Open dagen Hippische Opleidingen
Locatie: Nationaal Hippisch Centrum, De Beek 125, Ermelo

Di
Di

13 februari
17 april

13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur

www.opendagbarneveld.nl
Dagje meelopen?
Wil je een echte schooldag ervaren, meld je dan aan voor één van onze
meeloopdagen via www.aeresmbo-barneveld.nl.

aeresmbo.nl
Aeres MBO Barneveld
Barnseweg 3
Postbus 331
3770 AH Barneveld
088 - 020 61 00
www.aeresmbo-barneveld.nl
mbo.barneveld@aeres.nl
Volg ons op

