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Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Zoek je een uitdagende opleiding in het mbogroen? Voor creatieve en groene skills moet
je bij Aeres MBO Velp zijn. In ons onlangs
vernieuwde schoolgebouw bieden we je vier
beroepsgerichte opleidingen op het gebied
van groene ruimte, bloem, styling & design en
dierverzorging.
Je krijgt les van enthousiaste vakdocenten die je
de fijne kneepjes van het vak leren. Naast goede
theorielessen doe je ook veel ervaring op in
beroepspraktijk.
Kom kijken op onze open dagen en overtuig
jezelf. Een dagje meelopen kan ook. Kijk op
www.aeresmbo-velp.nl of volg ons op social
media. Je kunt ook een afspraak maken met een
van onze docenten.
Tot ziens bij Aeres MBO Velp!
Christine Ziekman, teamleider mbo

Introductie
Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Spreken
bloemen, tuinen en een mooie groene leefomgeving
je aan? Een mooie groene leefomgeving? Of heb je
gevoel voor design? Kies voor een school met focus
op duurzaamheid en ondernemerschap waar je in
een open sfeer veel praktijkervaring opdoet voor
jouw toekomst. Kom naar Aeres MBO Velp!
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Groen en creatief

Aeres MBO Velp verzorgt opleidingen die vooral
gericht zijn op groen en creatief. Als je een passie hebt voor tuinen, parken, de groene leefomgeving, planten , bloemen en styling dan is Aeres
MBO Velp echt iets voor jou. Je ontwikkelt je
tot een echte vakman of vakvrouw op deze
gebieden. Iemand die een bedrijf graag in dienst
neemt.

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 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 kun je je voor de meeste opleidingen digitaal
aanmelden. Op www.aeresmbo-velp.nl vind je de aanmeldknop. Let op: voor onze opleiding Dierverzorging is een
minimum aantal studenten vereist.
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, opleidingen en ons toelatingsbeleid vind je
op www.aeresmbo.nl/jouw-aanmelding-bij-aeres-mbo.

‘Ik voel me thuis op deze
school. Als je ergens mee
zit, dan zijn docenten altijd
aanspreekbaar.’
Joëlle, Styling & Design (BOL)
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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 principe 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 € 350,00 en € 750,00. 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 Velp 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.

Opleidingen
Aeres MBO Velp telt vier opleidingsrichtingen:
Groene ruimte, Bloem, Styling & design en Dierverzorging
Opleiding

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Groene ruimte
(hoveniersopleiding)

Medewerker hovenier (BOL en BBL)

Vakbekwaam hovenier
(BOL en BBL)

Opzichter/uitvoerder groene
ruimte (BOL en BBL)

Bloem

Medewerker bloemist (BOL en BBL)

Vakbewaam medewerker
bloemist (BOL en BBL)

Ondernemer bloemist (BOL)

Stylist (BOL)

Specialist stylist (BOL)

Styling & design
Dierverzorging
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Medewerker dierverzorging (BOL)

Bloem en groen stylist
(BOL en BBL)

Groene ruimte
(hoveniersopleiding)

Een gezonde leefomgeving, klimaat, ecologie
en het omgaan met milieu wordt steeds
belangrijker. Dit komt op alle opleidingsniveaus
aan de orde. Jij werkt aan de groene omgeving.
Je zorgt voor aanleg en onderhoud van de veelzijdige groene ruimte.
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VHG-certificaat Excellente School
Aeres MBO Velp werkt intensief samen met het regionale,
groene bedrijfsleven. Om die reden ontving onze school in
september 2017 het certificaat ‘Excellente School’ van branchevereniging VHG. VHG is een vereniging voor hoveniers,
groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners
en interieurbeplanters.
Naast excellente samenwerking met het groene bedrijfsleven,
verrijkt Aeres MBO Velp het lesprogramma met gastlessen.
Ook heeft de school gerichte aandacht voor de professionalisering van docenten, die door een docentenstage en intensieve
contacten met het bedrijfsleven met beide benen in de sector
staan.

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:
Ondernemend gedrag
Duurzaamheid in het beroep
Specialisatie vaktechnische werken

‘Mijn vader heeft een hoveniersbedrijf.
Ik was altijd enthousiast in de tuin
bezig. Dit is mijn opleiding.’
Herrald, Groene ruimte (BOL)
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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 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.

Groene ruimte

Vakbekwaam hovenier
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Mbo-diploma niveau 2.
• Keuzedelen:
Specialisatie vaktechnische werken
Ondernemend gedrag
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: 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
motorkettingzagen 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 of verder in de opleiding Opzichter/
uitvoerder groene ruimte (niveau 4).

‘Van kleins af aan wil ik al iets
met natuur en op het vmbo ben
ik steeds meer naar de hoveniers
opgeschoven. Dat bevalt goed.
Ik ben lekker veel buiten aan het
werk.’Davy, Groene ruimte, niveau 4
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Groene ruimte

Opzichter/uitvoerder
groene ruimte
(tuin- en landschapsinrichting)
Niveau 4
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 2 en 3.
• Keuzedelen:
Ondernemend gedrag
Dak- en gevelbegroening
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland

Beschrijving van de opleiding
Als opzichter/uitvoerder groene ruimte werk je aan de aanleg
en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, groen
voorzieningen 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 halen en een certificaat voor
motorkettingzagen, bosmaaien en klein grondverzet.
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, tuin of landschapsinrichting, een
docenten- of een managementopleiding.

‘Groen is het vak van de
toekomst, zeker nu met
klimaatverandering en
milieuproblematiek.
Hoe meer groen hoe beter.’
Thijs, Groene ruimte, niveau 4
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Bloem
Mensen komen van ver voor de Nederlandse
bloemen, kunst en design. Bij interieur en aankleding zie je steeds meer natuurlijk materiaal.
Heb je een passie voor bloemsierkunst, dan is
dit de richting. Als bloemist maak je de wereld
mooier en kleuriger. Een wereld zonder bloemen
is voor jou ondenkbaar. Bloemen symboliseren
trouw, blijdschap en verdriet, en zorgen voor
troost, inspiratie en communicatie.
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In deze opleiding ontwikkel je je creativiteit in bloemschikken
en word je opgeleid tot bloemist, vakbekwaam bloemist of
ondernemer bloemist. Vaak ga je aan de slag in een bloemenzaak of je begint je eigen bloemenzaak. Als bloem & groen
stylist (een vervolgopleiding als je eerst niveau 3 hebt gedaan)
ga je ontwerpen met natuurlijke materialen, bedenk je hoe je
sfeer en uitstraling aan een ruimte kunt geven, en ga je
bijvoorbeeld bloemrijke evenementen organiseren. Je krijgt
veel creatieve vakken zoals tekenen, kunst, etaleren,
vormgeving en fotografie.

Bloem

Medewerker bloemist
Niveau 2

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Ondernemend gedrag
Trends en bloemwerk

Beschrijving van de opleiding
Een medewerker bloemist werkt vaak als bloemverkoper in een
winkel of tuincentrum en helpt de klanten. Je bindt boeketten
en maakt trendy bloemwerk, bruids- en rouwarrangementen.
Je verzorgt de bloemen en samen met de collega’s ook
presentaties en etalages. Daarin combineer je creativiteit met
kennis over bloemen en verkopen.
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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Bloem

Vakbekwaam medewerker
bloemist
Niveau 3
• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Mbo-diploma niveau 2.
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland
Ondernemend gedrag
Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties

Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam medewerker bloemist ontwerp en maak je
boeketten, bloemwerk en plantenarrangementen voor
verschillende gelegenheden. Je combineert je creativiteit met
kennis van trends en presentaties, van de bloemen zelf en het
verkopen ervan. Dat leer je in deze opleiding, evenals 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 medewerker bloemist kun je
gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld in de opleiding
Ondernemer bloemist of Bloem en groen stylist.
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Bloem

Ondernemer bloemist
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 2 en 3.
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland
Ondernemend gedrag
Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties

Beschrijving van de opleiding
Als ondernemer bloemist ben jij degene die een bloemenbedrijf
laat bloeien. Je werkt zelfstandig en beschikt over vakkennis en
creativiteit. Je koopt assortiment in, luistert naar klanten en
stuurt werknemers aan. Je maakt ook zelf bijzondere bloemstukken. Je weet waar klanten en opdrachtgevers van houden
en hoe je zakelijk handelt. In het laatste studiejaar kun je
deelnemen aan een studentenonderneming waarmee onder
nemend gedrag verder wordt ontwikkeld.
Mogelijke beroepen
Ondernemer of manager van een bloemenzaak of tuincentrum.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken. Verder leren kan ook, bijvoorbeeld bij een
hbo-opleiding voor de kunsten of een hbo-lerarenopleiding.
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‘Het is geen grote school. We
hebben veel persoonlijk contact
met docenten, heel fijn!’
Dominique, Bloemsierkunst, niveau 3

Bloem

Bloem en groen stylist
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 3.
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland
Ondernemend gedrag
Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties

Beschrijving van de opleiding
Als bloem en groen stylist ben je creatief en trendgevoelig en je
houdt van mooie presentaties. 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 manager van een bloemenzaak of tuincentrum,
een onderneming als bloemenarrangeur of stylist.
Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld in een
hbo-opleiding voor de kunsten of een hbo-lerarenopleiding.
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‘Ik deed stage bij een bloemenwinkel en was verkocht. Het is
heerlijk creatief werk.’
Rik, Bloemsierkunst, niveau 3

Bloem
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Styling &
design
Voor aankleding van winkels, zalen, etalages en
andere ruimtes wordt steeds vaker een beroep
gedaan op mensen die weten hoe ze creatief
materialen kunnen gebruiken en prachtige
presentaties kunnen plaatsen. Styling & design
is de opleiding waar je leert over presentaties en
materialen, waar je kennis over kunst uitbreidt
en je creativiteit ontwikkelt.
Als stylist ben je creatief en trendgevoelig en je houdt van
mooie presentaties. Je maakt de wereld met jouw creaties en
aankleding mooier en je bent daar trots op. Je gebruikt veel
natuurlijke materialen, je kent die materialen en weet ze te
gebruiken. Je ontwikkelt gevoel voor vorm, kleurgebruik en
materiaaltoepassingen. Jouw aankleding van winkels, etalages,
feestzalen, restaurants, winkelcentra, en de presentaties die je
maakt, geven mensen een prettig gevoel.

‘Prachtig als studenten me verrassen
met mooi werk. Het is voor ons
docenten altijd een cadeautje als we
dat zien.’ Saskia Franke, docent interieuradvisering.
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Styling & Design

Stylist
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Mbo-diploma niveau 2.
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland
Ondernemend gedrag
Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties

‘Ik wil graag werken als interieurstylist
in een team, bijvoorbeeld zoals bij VT
Wonen. En ik wil verder studeren,
styling op hbo-niveau.’
Joëlle, Styling & Design (BOL)
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Beschrijving van de opleiding
De opleiding voor stylist is een heel creatieve opleiding waar je
leert etaleren en presenteren. Je leert ontwerpen, stylen en
decoreren en ook je product te verkopen. Je leert materialen
herkennen en je weet waarvoor ze te gebruiken zijn. Je krijgt
vakken zoals kunstgeschiedenis, vormleer, interieur, tekenen en
materialenkennis. En veel praktijklessen in het atelier. Je werkt
met veel natuurlijke materialen.
Mogelijke beroepen
Stylist, ontwerper of decorateur.
Vervolg na je studie
Met een diploma Stylist kun je gaan werken of verder leren,
bijvoorbeeld in de opleiding Ondernemer bloemist of Bloem en
groen stylist (niveau 4).

Styling & Design

Specialist stylist
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of
theoretrische leerweg.
Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4.
Mbo-diploma op niveau 2 en 3.
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Internationaal II: werken in het buitenland
Ondernemend gedrag
Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties
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Beschrijving van de opleiding
De opleiding Specialist stylist is een bijzonder creatieve
opleiding waar je leert etaleren en presenteren. Je leert
ontwerpen, stylen, decoreren en materialen herkennen. Je krijgt
vakken zoals kunstgeschiedenis, vormleer, interieur, tekenen,
materialenkennis en veel praktijklessen in het atelier. Je bereidt
je in de opleiding voor op ondernemerschap, zakelijk handelen,
verkopen, collega’s aansturen en een ondernemingsplan
schrijven. Je neemt in het laatste jaar deel aan een studenten
onderneming.
Mogelijke beroepen
Stylist, ontwerper of decorateur, ondernemer als stylist of
bloemenarrangeur.
Vervolg na je studie
Met een diploma Specialist stylist kun je gaan werken of verder
leren, bijvoorbeeld in de opleiding Ondernemer bloemist of het
hbo, bijvoorbeeld een kunstacademie.

Styling & Design
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Dierverzorging

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.

20

Kom studeren bij Aeres MBO Velp

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 of asiel. 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.

‘Het leuke van een zorgboerderij? Dat
je mensen een hele leuke dag kunt
laten beleven.’
Rianne, Dierverzorging

Dierverzorging

Medewerker
dierverzorging
Niveau 2
Let op: voor de start van deze opleiding is een
minimum aantal van 20 studenten vereist.
• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of
diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1)
• Keuzedelen:
Duurzaamheid in het beroep
Ondernemend gedrag
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek

Beschrijving van de opleiding
Als medewerker dierverzorging heeft alles wat je doet met
dieren te maken. Een medewerker dierverzorging voert
veelvoorkomende handelingen uit zoals voeren en verzorgen
van dieren. Werk je met meerdere mensen, dan heeft
bijvoorbeeld de bedrijfsleider de leiding.
Mogelijke beroepen
Medewerker kinderboerderij, medewerker asiel/pension/
kennel, medewerker dierspeciaalzaak.
Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker dierverzorging kun je door naar
de Vakbekwaam medewerker dierverzorging of een andere
opleiding op niveau 3. Natuurlijk kun je ook gaan werken.

‘Het is heel belangrijk
om goed voor dieren
te zorgen, te letten op
gezondheid en welzijn.’
Rianne, Dierverzorging
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Meer over Aeres MBO Velp
- Ondernemend zijn
- Go international!
- Doorstromen naar hbo
- Vakwedstrijden
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Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Ondernemend zijn
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. Bij Aeres MBO Velp is er in het onderwijs veel aandacht
voor houding en vaardigheden die te maken hebben met
ondernemend zijn of worden. In niveau 4-opleidingen is
ondernemerschap een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Bij sommige opleidingen kun je in het laatste jaar
deelnemen aan een studentenonderneming, waarbij je echte
opdrachten aanneemt en uitvoert.

Go international!

Vakwedstrijden

Het bedrijfsleven vraagt om mensen die weten wat er speelt in
de wereld. Aeres MBO Velp richt zich in de opleidingen dan
ook naar een wereld die internationaler wordt. De schooltijd
biedt een prachtige kans om meer van de wereld te zien. Veel
van onze studenten doen bijvoorbeeld een buitenlandse stage.
Binnen Europa zijn deze stages voor een groot deel
gesubsidieerd. Je leert er niet alleen veel over het vak, maar je
steekt ook veel op van andere culturen. Zo’n buitenlandse stage
is echt een ontzettend leuke en goede investering in jezelf.

Skills Heroes
Aeres MBO Velp is zeer actief in mbo vakwedstrijden, de
zogenaamde Skills Heroes. Door mee te doen aan wedstrijden
daag je jezelf uit en haal je
het beste uit jouw opleiding.
Bloem & Design en Groen
In deze disciplines zijn we
(inter)nationaal zeer
succesvol.

Doorstromen naar hbo

EuroSkills 2016
Op de foto staat Carmen
Geurtsen, afgestudeerd op
niveau 4 Bloem. In 2016 werd
ze Nederlands Kampioen
Bloemschikken en mocht ze
ons land vertegenwoordigen
tijdens EuroSkills in Zweden.

Diploma behaald, maar nog niet uitgeleerd? Doorstromen kan
van een opleiding op niveau 2 naar niveau 3 of 4 en van niveau 3
naar niveau 4. In dezelfde opleidingsrichting of een andere.
Na je mbo 4-diploma kun je ook doorleren in het hoger
beroepsonderwijs (hbo), in een richting waarin je je mbo-
diploma hebt behaald of een andere studie.

WorldSkills 2015
In 2014 én 2015 werden de hoveniers-in-opleiding Bram Wevers
en Simon Kuiperij Nederlands Kampioen Tuinaanleg. Zij
behaalden de vierde plaats op de WorldSkills gardening. Ook
Sharyn Jager, de Nederlands Kampioen Bloemschikken, werd
afgevaardigd naar de WorldSkills in São Paulo.
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aeresmbo-velp.nl
aereshogeschool.nl
Aeres Tech
Aeres
Straat 1 MBO Velp
Bezoekadres:
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789
Pinkenbergseweg
5f, 6881 BA Velp

Proef de sfeer
Een groen-creatief mbo voor toekomstige vakmensen en 
ondernemers. Wil jij een uitstekende hovenier, bloemist, stylist of
dierverzorger worden? Kom dan eens langs in ons volledig vernieuwde gebouw in de bosrijke omgeving van Velp. We vertellen je
graag wat we jou te bieden hebben. In een sfeervolle en kleinschalige
school ontwikkel jij je tot specialist in een groeiende branche.

Open Huis mbo
Vrijdag 18 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019

van 18.00 - 21.00 uur
van 10.00 - 13.00 uur

Informatieavond
Donderdag 15 november 2018 van 17.00 - 20.00 uur
Donderdag 14 maart 2019
van 17.00 - 20.00 uur
Donderdag 13 juni 2019
van 17.00 - 20.00 uur

Postadres:
Postbus 301, 6880 AH Velp
Aeres Tech
T o881 020 5200
Straat
1000
AA Plaatsnaam
E velp@aeres.nl
088
- 123 456 789
W www.aeresmbo-velp.nl
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Aeres Tech
Straat 1
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789
CMYK / .eps
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