Opleidingsbrochure 2018-2019

Leren in groene sferen

Introductie
Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Ben je een
doener die graag buiten is? Vind je het leuk
de groene wereld om ons heen te vormen
en te onderhouden? Zoek je een gezellige
school met aandacht voor duurzaamheid, veel
praktijk, stage en excursies, een opleiding met
toekomstperspectief?
Kom dan naar Aeres MBO Nijkerk!
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Kom studeren bij Aeres MBO Nijkerk

Aeres MBO Nijkerk is een kleine school met veel
sfeer. 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.
Tot ziens bij Aeres MBO Nijkerk!
Directeur Annette Vermaas

‘Ik ben helemaal geen schoolmens,
maar voor schoolbegrippen vind ik
deze school leuk.’
Dave, Medewerker hovenier (niveau 2), BBL
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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 een 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 ervaring en kennis
van de sector. Op basis daarvan kijken we naar het passende
opleidingsniveau.
Nog geen aanmeldingsformulier?
Check www.aeresmbo-nijkerk.nl en download het formulier
daar.
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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. De kosten voor het eerste leerjaar
liggen, afhankelijk van de te volgen opleiding, tussen € 570,00
en € 1100,00.
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.

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, water en recreatie - niveau 2 BOL
• Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie niveau 3 BOL

‘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, water 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
• BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen
Je kunt je in keuzedelen oriënteren op ondernemerschap of
verdiepen in technische werken in het groen.
Daarnaast kun je kiezen voor het keuzedeel ‘de levende tuin’.

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
• BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Keuzedelen
Je kunt je in keuzedelen verdiepen in ondernemerschap,
technische werken in het groen, ‘de levende tuin’ of werken
in het buitenland.

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 en kun je doen bij Aeres MBO Almere, Aeres
MBO Emmeloord of Aeres MBO Velp.

‘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
• BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen
Je kunt je in keuzedelen oriënteren op ondernemerschap of
verdiepen in technische werken in het groen.
Daarnaast verbreed je je kennis en vaardigheden op het
gebied van Urban Sports of het bereiden van gerechten.

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, water en recreatie
(niveau 2), BOL

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

			
Groene ruimte

Vakbekwaam medewerker
natuur en recreatie
Niveau 3
• Duur: 3 jaar
• BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretische leerweg.
Mbo-diploma op niveau 2.
• Keuzedelen
Je kunt je in keuzedelen verdiepen in Urban Sports, het
bereiden van gerechten of ondernemerschap. Je kunt je
specialiseren in technische werken of stage gaan lopen in het
buitenland.

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).

‘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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Meer over Aeres
MBO Nijkerk
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- Eco-school

Eco-school

- Ondernemerschap

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.

- 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.
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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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aereshogeschool.nl
aeresmbo-nijkerk.nl
Aeres Tech
Aeres
Straat 1 MBO Nijkerk
Luxoolseweg
1
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123
456Nijkerk
789
3862
WH

Proef de sfeer tijdens de
open dagen:

Telefoon:
088 020 5900
Aeres Tech
Mail:1admin.vm.nijkerk@aeres.nl
Straat
1000
AA Plaatsnaam
Website:
www.aeresmbo-nijkerk.nl
088 - 123 456 789

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

woensdag 22 november 2017 18.30 – 21.00 uur
Facebook “f ” Logo

zaterdag 27 januari 2018

09.30 – 13.30 uur

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Colofon
CMYK / .eps
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Disclaimer
Ovitatem quis simi, conem quam sitatur, nos asiteni
musdamendus similist quaspit, comnihil idus es vendaep
udioreh endiasp ictempe sequia debitis vel eatetur? Hiliam ex
eius dicae natatiam aut qui dis des saepe nullendi tem quaspis
ex exerorae porehent eos poruntias suntis as volo quod quo
consequi vendae re, simet unt omnisciis sequis ni doluptat
velitiande sit omnimet dit el inum inienis doloremque.

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

