
 

 

  

  
 

 

 
 

Aanvullende 
intakeactiviteiten, numerus 
fixus of ondergrens aantal 
studenten 
schooljaar 2021-2022 

  

  

Aanvullende intakeactiviteiten 

Locatie Aanvullende intakeactiviteiten 

Aeres MBO Almere Voor hippische opleidingen aanleveren filmpje B-proef 
dressuur en springen over balk 50 cm. Hoog. 
 
Dierverzorging niveau 2 t/m 4: Minimaal 8 werkdagen 
vrijwilligerswerk /stage/ werkervaring in dierverzorging 
hebben opgedaan anders dan met eigen huisdieren.  
 

Aeres MBO Barneveld Dierverzorging niveau 2 t/m 4: Minimaal 10 werkdagen 
vrijwilligerswerk /stage/ werkervaring in dierverzorging 
hebben opgedaan anders dan met eigen huisdieren.  
 

Aeres MBO Dronten Warmonderhof Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Emmeloord  Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Ede Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Nijkerk Groen: werk of stage in het Groen doen alvorens definitieve 
aanname in individuele gevallen (bij onvoldoende 
opleidingsbeeld). 
 

Aeres MBO Velp Niet van toepassing 
 

 

NB  

Bij ministeriële regeling wordt bepaald of, en bij welke opleidingen, aanvullende eisen gesteld mogen 
worden. In schooljaar 2021-2022 worden aanvullende eisen gesteld aan de opleiding Instructeur 
Paardensport- en houderij (crebo 25469). Van studenten wordt verwacht dat zij een bepaalde basis 
hebben op rij technisch gebied. Dit is noodzakelijk om de student in 4 jaar naar het verplichte 
eindniveau te kunnen begeleiden. De student dient bij de start van de opleiding in staat te zijn om 
(functionele) hulp te geven aan het paard, (fysiek) in staat te zijn een onafhankelijke houding en zit te 
hebben, teugelcontact met het paard voldoende te beheersen, de basisbeginselen van het rijden in het 
ritme van het paard en op het goede been te beheersen en het in balans zitten op het paard in de 
gangen stap, draf en galop in voldoende mate te beheersen. Een rij-test kan dan ook deel uitmaken van 
de intake.  
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1 januari 2021 
 

Numerus fixus  

Locatie Numerus fixus 

Aeres MBO Almere Dierverzorging niveau 2: 25 plekken, daarna op reservelijst. 
Selectie op volgorde van binnenkomst. 
 

Aeres MBO Barneveld Paraveterinair bol:  110 plekken 
Paraveterinair sprint bol: 60 plekken 
Paraveterinair sprint internationaal bol: 22 plekken 
Bedrijfsleider dierverzorging bol: 80 plekken 
Vakbekwaam medewerker dierverzorging bol: 80 plekken 
Medewerker dierverzorging bol: 60 plekken 
Bedrijfsleider paardensport en – houderij bol : 60 plekken 
Vakbekwaam medewerker paardensport en – houderij bol: 
30 plekken 
Medewerker paardenhouderij bol: 20 plekken 
 
Selectie op volgorde van binnenkomst. 
 

Aeres MBO Dronten Warmonderhof Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Emmeloord  Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Ede Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Nijkerk Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Velp Niet van toepassing 
 

 
  



 

  Pagina 3 van 3 

   
 

 

 
 

1 januari 2021 
 

Opleidingen met ondergrens van meer dan 15 studenten 

Locatie Ondergrens meer dan 15 studenten 

Aeres MBO Almere Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Barneveld Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Dronten Warmonderhof Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Emmeloord  Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Ede Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Nijkerk Niet van toepassing 
 

Aeres MBO Velp Dierverzorging niveau 2:  ondergrens 30 studenten 
 

 


