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Leren in groene sferen

Introductie
Ben je graag actief bezig in de buitenlucht en
is binnen zitten niet helemaal jouw ding? Dan
is Aeres MBO Nijkerk the place to be. Of je nu
kiest voor een opleiding Natuur & Recreatie
of Hovenier: je volgt een stoere opleiding vol
praktijk, stages en excursies. We beloven je
dat je je geen dag verveelt. In een uitdagende
omgeving krijg je les van de beste docenten die jou
klaarstomen voor een groene toekomst.
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Aeres MBO Nijkerk is een school bomvol sfeer
die past binnen ons groene karakter. Je werkt en
studeert in een echt kassencomplex, op ons
eigen landgoed Luxool of hangt aan de klimmuur. Doordat we werken in kleinere groepen
en met hele korte communicatielijnen kennen
we onze studenten nog echt. De school biedt je
meer dan een leuke schooltijd. 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. Een dagje meelopen kan ook. Kijk op
www.aeresmbo-nijkerk.nl of volg ons op social
media. Je kunt ook een afspraak maken met een
van onze medewerkers.

‘Ik ben helemaal geen schoolmens,
maar voor schoolbegrippen vind ik
deze school leuk.’
Dave, Medewerker hovenier (niveau 2), BBL

Tot ziens bij Aeres MBO Nijkerk!
Directeur Annette Vermaas

Mevrouw A.G. Vermaas
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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
bij een erkend (leer)bedrijf 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 toelating
Weet je welke opleiding je wilt gaan volgen? Je hebt in principe
recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze als je
voldoet aan de vooropleidingseisen, je aanmeldt voor 1 april en
deelneemt aan de verplichte intake activiteiten. Aanmelden na
1 april kan ook, maar dan vervalt het recht op toelating. Dus
voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan.
Bij Aeres MBO Nijkerk kun je je digitaal aanmelden. Op de
homepage van onze website (www.aeresmbo-nijkerk.nl) vind
je de aanmeldknop.

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor verschillende
intake activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. Het gaat
om een talentscan, een kennismakingsgesprek en eventueel
aanvullende intake activiteiten. Alle informatie over digitaal
aanmelden, vooropleidingseisen, intake activiteiten en ons
toelatingsbeleid vind je op
www.aeresmbo.nl/jouw-aanmelding-bij-aeres-mbo.
Wat kost een mbo-opleiding?
Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met
lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te
betalen. De overheid stelt de hoogte van het les- en cursusgeld
jaarlijks wettelijk vast. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
int het lesgeld voor BOL-opleidingen. Het cursusgeld voor
BBL-opleidingen int Aeres MBO via de schoolnota. De
schoolkosten zijn in vrijwillig en hebben als doel het onderwijsprogramma te intensiveren, aan te vullen en te verrijken.
Schoolkosten zijn opleidingsrelateerd en liggen voor het eerste
leerjaar tussen € 570,00 en € 1.100,00. Kijk voor meer
informatie over alle schoolkosten op www.aeresmbo.nl/
studeren-aan-het-mbo/kosten-en-financiering.
Kwalificatiestructuur en keuzedelen
Het onderwijs bij Aeres MBO Nijkerk 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.
Ben je benieuwd welke keuzedelen er zijn?
Op www.aeresmbo.nl/opleidingen vind je per opleiding een
overzicht van de keuzedelen. Bij de opleidingen in deze
brochure vind je ook een overzicht van de te kiezen keuzedelen.
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Opleidingen
Aeres MBO Nijkerk biedt opleidingen aan in
Groene ruimte.
• Medewerker hovenier - niveau 2 BOL en BBL
• Vakbekwaam hovenier - niveau 3 BOL en BBL
• Medewerker natuur en recreatie - niveau 2 BOL
• Vakbekwaam medewerker natuur en recreatie niveau 3 BOL
• Opzichter/uitvoerder Groene ruimte - niveau 4 BOL
Nieuw!

‘Studenten kunnen elkaar
inspireren. Voor de docent is het
dan zaak een sfeer te creëren
van veiligheid en openheid
waarin ze kennis delen en elkaar
vragen durven te stellen.’
Rinus Jansen, docent aanleg en onderhoud
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Groene ruimte
Tuinen, sportvelden, waterplassen, vakantie
parken. De groene ruimte is heel divers. Op een
mooie zomerdag zie je héél Nederland naar
buiten trekken om te genieten van de mooie
groene ruimte. Maar mooi ontworpen, a angelegde en onderhouden tuinen, sportvelden of
waterpartijen zorgen ook in andere seizoenen
voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
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Bij Aeres MBO Nijkerk leer je van alles over aanleg en
onderhoud van de veelzijdige groene ruimte. In de hoveniersopleiding gaat het vooral om aanleg en onderhoud van tuinen
en groenvoorzieningen. In de opleiding natuur en recreatie ben
je bijvoorbeeld bezig met het organiseren van sportieve
outdoor-avonturen voor jong en oud. In de zomer organiseer je
activiteiten en zorg je voor een fijne (vrije) tijd van je gasten.
In de wintermaanden ben je bezig met onderhoud van groen en
buitenruimte.

Groene ruimte

Medewerker hovenier
Niveau 2

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma
entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen:
De Levende tuin
Specialisatie technische werken in het groen
Oriëntatie op ondernemerschap
Duurzaamheid in het beroep
Inspelen op innovaties
Werken op de internationale arbeidsmarkt

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 en een certificaat voor kettingzagen en klein
grondverzet halen.
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.
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‘Ik deed stage in Artis, een
unieke kans. Het mooist vond
ik het contact tussen mens
en dier. Ik zorgde er voor de
eetbare tuin.’
Tijmen, Medewerker hovenier (niveau 2), BOL

Groene ruimte

Vakbekwaam hovenier
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 2
• Keuzedelen:
De Levende tuin
Specialisatie technische werken in het groen
Oriëntatie op ondernemerschap
Duurzaamheid in het beroep
Inspelen op innovaties
Werken op de internationale arbeidsmarkt

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 en een certificaat voor
kettingzagen en klein grondverzet halen.
Mogelijke beroepen
Vakbekwaam hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of
waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of
natuurorganisaties.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken. Heb je je diploma op niveau 3 behaald,
maar ben je nog niet uitgeleerd? Dan kun je bijvoorbeeld
kiezen voor de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte
of voor een andere opleiding op niveau 4. Als opzichter/
uitvoerder groene ruimte werk je aan de aanleg en het
onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, groenvoor
zieningen en natuur. Je werkt als uitvoerend leidinggevende in
een hoveniersbedrijf of je bent eigen baas.
De opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte is een
BOL-opleiding die je kunt volgen bij Aeres MBO Nijkerk met
ingang van schooljaar 2019.

‘Op niveau 3 leer je collega’s
aansturen. Ik mag oefenen
op medeleerlingen. Zorgen
bijvoorbeeld dat als er
snoeiwerk is iedereen aan de
slag kan.’
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Johan, Vakbekwaam hovenier (niveau 3), BBL

Groene ruimte

Medewerker natuur en
recreatie
Niveau 2
• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma
entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen:
Toerisme en recreatie in de regio
Urban Sports
Technisch werken in het groen
Oriëntatie op ondernemerschap
Werken op de internationale arbeidsmarkt

Beschrijving van de opleiding
Een medewerker natuur en recreatie organiseert en begeleidt
sportieve outdoor-avonturen voor jong en oud. In de zomer
organiseer je deze activiteiten, in de wintermaanden ben je
bezig met onderhoud van groen en buitenruimte. Je leert hoe je
een perfecte gastheer of gastvrouw voor anderen bent en hen
met enthousiasme begeleidt bij outdoor-activiteiten. Je krijgt
een brede groene basis waarbij je alles leert over onderhoud
van groen en technische voorzieningen. Je kunt ook extra
certificaten behalen zoals EHBO, kliminstructeur en motor
kettingzagen.
Mogelijke beroepen
Organisator of begeleider van outdoor-activiteiten bij een
recreatiebedrijf, in de organisatie van actieve vakanties of in de
watersport, buitendienstmedewerker bij een waterschap,
medewerker van de technische dienst of medewerker op
campings, vakantieparken, golfbanen en attractieparken.
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‘Ik wilde iets met kinderen.
Deze school is dan niet waar je
het eerst aan denkt, maar het
heeft leuk uitgepakt.’
Ruby, Medewerker natuur en recreatie
(niveau 2), BOL

Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker natuur en recreatie kun je aan
de slag of verder leren in de opleiding Vakbekwaam
medewerker natuur en recreatie op niveau 3.

			
Groene ruimte

Vakbekwaam medewerker
natuur en recreatie
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretische leerweg, mbo-diploma niveau 2
• Keuzedelen:
Toerisme en recreatie in de regio
Urban Sports
Oriëntatie op ondernemerschap
Werken op de internationale arbeidsmarkt

Beschrijving van de opleiding
Een medewerker natuur en recreatie organiseert en begeleidt
sportieve outdoor-avonturen voor jong en oud. In de zomer
organiseer je deze activiteiten, in de wintermaanden ben je
bezig met onderhoud van groen en buitenruimte. Je leert hoe je
een perfecte gastheer of gastvrouw voor anderen bent en hen
met enthousiasme begeleidt bij outdoor-activiteiten. Je krijgt
een brede groene basis waarbij je alles leert over onderhoud
van van groen en technische voorzieningen. Je leert activiteiten
organiseren, zorgen dat alles goed en veilig verloopt en ook
andere medewerkers coachen en aansturen. Je kunt extra
certificaten behalen zoals EHBO, kliminstructeur en motor
kettingzagen.
Mogelijke beroepen
Organisator of begeleider van outdoor-activiteiten bij een
recreatiebedrijf, in de organisatie van actieve vakanties of in de
watersport, buitendienstmedewerker bij een waterschap,
medewerker van de technische dienst of medewerker op
campings, vakantieparken, golfbanen en attractieparken.
Hierbij kun je een leidinggevende functie vervullen.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder in de opleiding Opzichter/
uitvoerder groene ruimte (niveau 4). Op pagina 8 vind je meer
informatie over deze opleiding.

‘In de omgeving staat
onze school goed op de
kaart. Soms kan ik een
student koppelen aan een
particuliere opdracht.
Dat werkt goed.’
Rinus Jansen, docent aanleg en onderhoud
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Groene ruimte

Opzichter/uitvoerder
groene ruimte Nieuw!
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretische leerweg.
Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma niveau 3.

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.
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Mogelijke beroepen
Leidinggevende functie in aanleg en onderhoud van tuinen,
parken, sportvelden, groenvoorzieningen en natuur. Bij
hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld
in een groene bachelor natuur of landschapsinrichting of
een docenten- of managementopleiding. Bij Aeres
Hogeschool Wageningen kun je bijvoorbeeld kiezen voor
de hbo-opleidingen Docent en kennismanager Natuur en
Communicatie of Docent en kennismanager Tuin en
Landschap.

Meer over Aeres
MBO Nijkerk
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- Eco-school

Eco-school

- Gezonde school

Aeres MBO Nijkerk is in het bezit van het keurmerk Eco-school,
een internationale standaard voor duurzame scholen. Dit
keurmerk past bij onze visie, namelijk dat we met onze
studenten bouwen aan een groene toekomst.

- Ondernemerschap
- Internationaal

Studenten nemen het voortouw in de verduurzaming op
school. Ze onderzoeken wat er goed gaat en wat er nog
verbeterd kan worden. Ze bedenken acties en voeren deze ook
uit. Daarbij betrekken ze de gehele school.

Gezonde school
Aeres MBO Nijkerk heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Gezonde
School’. Dit betekent dat wij regelmatig aandacht besteden aan
gezondheid in relatie tot sport & bewegen, roken, alcohol- en
drugspreventie. Aangetoond is dat gezonder gedrag van
studenten bijdraagt aan betere sociale vaardigheden en een
succesvollere loopbaan. Daarom vinden wij bij Aeres MBO
Nijkerk dat een gezonde omgeving een voorwaarde is voor
goed onderwijs.
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Ondernemerschap

Internationaal

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 Nijkerk in het onderwijs
ook aandacht aan houding en vaardigheden die te maken
hebben met ondernemend zijn of worden. Je kunt een keuzedeel kiezen waarin je meer leert over ondernemerschap en alles
wat daarbij hoort.

Aeres MBO Nijkerk is een kleine school in een grote wereld. De
opleiding biedt je een mooie kans om meer van de wereld te
zien, bijvoorbeeld via een buitenlandse stage. Je leert dan niet
alleen veel over het vak, maar je steekt ook veel op van andere
culturen. Zo’n stage is echt een ontzettend leuke en goede
investering in jezelf.

‘We willen in een positieve
sfeer en een prettige
samenwerking zorgen dat
studenten hun diploma
halen, maar ook dat ze een
goede schooltijd beleven. ’
Martijn van Drunen, coördinator Aeres
MBO Nijkerk, docent groenvoorzieningen
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aeresmbo-nijkerk.nl
aereshogeschool.nl
Aeres Tech
Aeres
Straat 1 MBO Nijkerk
Luxoolseweg
1
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123
456Nijkerk
789
3862
WH

Proef de sfeer

Telefoon:
088 020 5900
Aeres Tech
Mail:1admin.vm.nijkerk@aeres.nl
Straat
1000
AA Plaatsnaam
Website:
www.aeresmbo-nijkerk.nl

Kom kijken op onze school en overtuig jezelf.
Open dag mbo
Woensdag 21 november 2018
Zaterdag 26 januari 2019

088 - 123 456 789

Facebook:
Aeres Tech www.facebook.com/mbonijkerk
Instagram:
www.instagram.com/aeresnijkerk
Straat
1
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789

18.30 - 21.00 uur
09.30 - 13.30 uur
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