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Hippische 
opleidingen
De enige school in Nederland 
met eigen hippisch centrum.
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Welkom bij 
Aeres MBO Barneveld

Inhoudsopgave

Aeres MBO Barneveld heeft een 
unieke leer- en werkomgeving 
gecreëerd die inspirerend en 
uitdagend is. Sinds september 2018 
beschikken wij over Aeres Hippisch 
Centrum in Kootwijkerbroek. 
Een prachtige praktijklocatie, 
waarin het praktijkonderwijs van 
onze hippische opleidingen is 
ondergebracht. 

De kracht van het centrum zit in de expertise die het uitstraalt. Professionals 
en ervaren instructeurs die hun passie overdragen op de studenten. Er wordt 
samengewerkt met een groot aantal gerenommeerde namen uit de paarden- 
en paardensportwereld. Het voordeel hiervan is dat we verschillende grote 
hippische evenementen gezamenlijk organiseren en onderdeel kunnen laten 
maken van het onderwijsprogramma. 

Het is ons doel om jou als student actief te betrekken. Door samen met onze 
studenten, onder professionele begeleiding van docenten, het Aeres Hippisch 
Centrum te runnen, leer je aanpakken, verantwoordelijkheid dragen en krijg 
je een realistisch beeld van de sector. Belangrijke eigenschappen waar de 
arbeidsmarkt in de hippische sector om vraagt. Je doet hierdoor ervaring op die 
je straks in je werk goed kunt gebruiken.

Gertwim de Haas 
Directeur Aeres MBO Barneveld
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Met dit complete hippische terrein van maar liefst 6,5 hectare met binnen- 
en buitenrijbanen, 30 school(sport)paarden én een moderne hoefsmederij 
(gerealiseerd in september 2019) is Aeres MBO Barneveld in staat om het 
aanbod van hippische opleidingen in ons land op het hoogste kwaliteitsniveau 
uit te voeren. Gelegen in het landelijke Kootwijkerbroek, op 6 km afstand van 
Barneveld.

Campus Aeres Hippisch Centrum
• Logies faciliteiten voor 21 studenten van de Instructeur 

Paardensport en -houderij opleiding.
• 1 Woonhuis met keuken, magnetron/oven, toilet/douche.
• Mogelijkheid tot stallen eigen paard (Instructeursopleiding).
• 40 Gekwalificeerde  trainers, docenten, instructeurs en 

vakspecialisten waarvan ca. 4 dierenartsen/paardenartsen.
• 450 Hippische studenten.

Toekomstplannen 
• Bouw van studentenwoningen.
• Bouw nieuw stallencomplex.

Praktijklocatie
Aeres Hippisch Centrum

“Op ons centrum staan 30 
eigen school (sport)paarden 
die ingezet worden ten behoeve 
van het praktijkonderwijs.”
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Unieke leeromgeving 
Aeres MBO Barneveld is een bijzondere school. Als enige 
onderwijsinstelling in Nederland beschikken we zowel over het 
Aeres Hippisch Centrum als over een dierentuinvergunning. Of je 
nu geïnteresseerd bent in honden, katten, stokstaartjes, slangen, 
walibi’s of alpaca’s. Op onze hoofdlocatie in Barneveld vind je 
meer dan 2.000 dieren.   

Campus Aeres Hippisch Centrum
• Stallingsmogelijkheden voor 58 paarden.
• 30 Eigen school(sport)paarden.
• Eén binnenrijbaan.
• Twee overkapte rijbanen.
• Eén buitenbaan.
• Overkapte longeercirkel en trainingsmolen.  
• Galoppeerbaan.
• Moderne hoefsmederij.
• 6 Grote instructielokalen.
• Kantinefaciliteiten boven de binnenrijbaan. 
• Studentenwoning voor ongeveer 21 studenten  

(1 woonhuis met keuken, magnatron, oven, toilet/
douche).

• Ruiterfitruimte.
• Diverse weiden en paddocks.
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Campus Aeres MBO Barneveld
• Grootste mbo opleider in Nederland gericht 

op dier.
• Circa 2.000 mbo-studenten uit heel 

Nederland.
• 1.500 Cursisten (volwasseneducatie) uit heel 

Nederland
• 270 Gekwalificeerde trainers, docenten, 

instructeurs en vakspecialisten waarvan ca. 
30 dierenartsen.

• Autoriteit en kenniscentrum in Nederland 
op het gebied van dierverzorging.

• 2.000 Praktijk leerbedrijven voor stagiaires 
en examens.

• Unieke praktijkfaciliteiten zoals 
dierenartsenpraktijk, kennel/cattery, 
dierenspeciaalzaak, techniekhal, Pluimvee 
innovatie lab, hoefdierenverblijf, 
konijnenheuvel met 4 leefruimtes,  
(water)vogeltuinen.
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CEF Certified Eurofarrier
Studenten hoefsmid krijgen les van gekwalificeerde CEF 
hoefsmeden. Een internationale kwalificatie geaccepteerd door 
de Raad voor Accreditatie van EFFA. Alleen hoefsmeden die 
het internationale trainingsschema voltooien mogen zichzelf 
Certified Eurofarrier noemen.

EEN Equestrian Educational Network
EEN is een informeel netwerk voor de meest prestigieuze 
nationale hippische centra in Europa. Binnen de EEN 
participeert Aeres MBO Barneveld in het Erasmus +project 
“SPINE” waar jonge hippische instructeurs worden voorbereid 
op de internationale hippische arbeidsmarkt.

EFFA European Federation of Farrier Association
Onze hoefsmid opleiding is geaccrediteerd door EFFA. Dat wil 
zeggen dat de hoefsmidopleiding- en examenregeling getoetst 
zijn aan EFFA’s competentienormen.

FNRS Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
Aeres Hippisch Centrum is lid van de FNRS en beoordeeld met 
vijf sterren. De kernwaarden kwaliteit, veiligheid en welzijn 
staan voorop. 

KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Aeres MBO Barneveld heeft de ORUN-kwalificatie opgenomen 
in nagenoeg alle hippische opleidingen. Om kwaliteit te kunnen 
garanderen verkrijgt de student naast een volwaardig mbo-
diploma ook de ORUN-kwalificatie. 

KPW Keurmerk paard en welzijn
Aeres Hippisch Centrum heeft het keurmerk Paard en Welzijn. 
Vanwege de ruime box afmetingen, mentaal blije en stabiele 
paarden. Daarnaast zijn de paarden goed op gewicht, zonder 

verwondingen, hebben veel vrije beweging en sociaal contact 
met soortgenoten.

KWPN Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland
Aeres MBO Barneveld werkt samen met het KWPN.

NVvH Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden
De hoefsmid opleiding van Aeres MBO Barneveld is erkend en 
aangesloten bij de NVvH. 

SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven
Aeres Hippisch Centrum is erkend leerbedrijf voor het opleiden 
en begeleiden van studenten.

SVP Stichting veilige paardensport
Aeres Hippisch Centrum heeft het veiligheidscertificaat.

Hippische Evenementen
In het kader van praktijkonderwijs zet Aeres MBO Barneveld 
studenten in op landelijke hippische evenementen. 
Gerenommeerde bedrijven en personen als Academy Bartels, 
KWPN, Familie Maathuis en Tim Lips werken met ons samen 
op onderstaande evenementen:
• CSI Twente
• Horse Event
• KWPN Stallion Show
• Nationaal Scholen Concours
• NK Dressuur
• Outdoor/Hippisch Gelderland
• Scoutingsdag Bavaria 2.0 Eventing team
• WK jonge dressuur paarden

Samenwerking Hippische Organisaties

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.

Hippische opleidingen
7 opleidingen - niveau 2, 3 en 4
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Medewerker 
Paardenhouderij  
niveau 2

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

Mogelijke beroepen
• Stalmedewerker.
• Medewerker manege, pension-, handels- of 

wedstrijdstal.
• Medewerker fokkerijbedrijf.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo basisberoepsgerichte leerweg.
• Diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1).

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum.
• Praktisch ingerichte opleiding waardoor je veel 

werkervaring opdoet.
• Je krijgt alle praktijklessen op onze eigen 

(school) paarden.

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en 

-houderij niveau 3.
• Hoefsmid niveau 3.

Duur 2 jaar
Niveau   2
Soort  BOL of BBL

O
PL

EI
D

IN
G Vakbekwaam medewerker 

Paardensport en -houderij  
niveau 3

Als vakbekwaam medewerker werk je zelfstandig 
op het bedrijf, ben je verantwoordelijk voor de 
verzorging en voeding van paarden. Je assisteert 
bij rijlessen, zorgt er voor dat het bedrijf er goed 
verzorgd uitziet en dat de klanten tevreden zijn.

Mogelijke beroepen
• Stalmedewerker.
• Groom.
• Aspirant-instructeur.
• Trainer.
• Ruiter.
• Stalmeester.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Diploma mbo-niveau 2.
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2.
• Rijervaring belangrijk.

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum.
• Géén eigen paard nodig.
• Je krijgt alle praktijklessen op onze eigen 

(school) paarden.
• Tijdens deze opleiding heb je de mogelijkheid 

om het ORUN aspirant instructeurs diploma te 
behalen.

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

O
PL

EI
D

IN
G
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Ik wil gediplomeerd 
hoefsmid worden

Een aantal jaar geleden heb ik een cursus hoefbekappen 
gevolgd bij Aeres Training Centre Barneveld om zo
zelfstandig mijn eigen paard te kunnen behandelen. Na het 
behalen van deze cursus liep ik nog een tijdje met mijn eigen 
hoefsmid mee om meer praktijkervaring op te doen.  Na 
drie jaar paarden bekappen besloot ik om terug te gaan naar 
school om een echt gediplomeerd hoefsmid te worden. Dit 
is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt! 

Ik vind het fijn dat wij veel praktijklessen krijgen van 
docenten die hun werk echt leuk vinden, de lessen worden 
goed uitgelegd en ze laten de leerlingen ook zelf veel doen.
 
De smeed en bekap/beslaan lessen zijn fijn en leerzaam. De 
docent is een hoefsmid met veel ervaring die alles rustig 
en grondig uitlegt, ook word je goed aangespoord om 
zoveel mogelijk zelf te doen omdat je later waarschijnlijk 
zelfstandig je eigen bedrijf gaat opstarten. Ook kan ik goed 
opschieten met mijn klasgenoten, wij kiezen voor hetzelfde 
beroep en hebben daardoor de zelfde interesses. Wij 
bespreken vaak dingen met elkaar zoals de inrichtingen van 
onze werkbussen, de paarden die wij hebben behandeld en 
nog veel meer. 

Ik wil graag mijn eigen bedrijf verder uitbreiden; mijn eigen 
bedrijf als hoefsmid is nog maar net begonnen en ik wil 
graag het bedrijf zo groot mogelijk uitbreiden zodat ik nog 
meer paarden kan helpen meer te bereiken. 

Jeroen Dekker,
student Hoefsmid, niveau 3 

Hoefsmid 
niveau 3

Het beroep van hoefsmid is ambachtelijk. Je runt 
je eigen onderneming en bent bekwaam in het 
bekappen en beslaan. Voor de paardenbedrijven 
die je bezoekt ben je een onmisbare schakel.

Mogelijke beroepen
• Hoefsmid.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Overgangsbewijs havo 3 naar 4 of gelijkwaardig 

niveau.
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2.
• Medewerker Dierverzorging niveau 2.

Bijzonderheden
• Complete smederij op het Aeres Hippisch 

Centrum gebouwd in 2019.
• Les van zeer ervaren gekwalificeerde CEF 

hoefsmeden (Certified European Farrier).
• De hoefsmid opleiding van Aeres MBO 

Barneveld is erkend en aangesloten bij de 
NVvH.

• Nadruk ligt op praktische vaardigheid 
bekappen en beslaan en het runnen van een 
eigen onderneming.

• De opleiding is aangesloten bij de European 
Federation of Farrier Association (EFFA).

Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij  

niveau 4.

Duur 3 jaar
Niveau   3
Soort  BOL of BBL

O
PL

EI
D

IN
G



14 15

Gewoon een super 
opleiding!

Het is mij 3 jaar lang erg goed bevallen bij 
Aeres MBO Barneveld. Een fijne leeromgeving 
met een team van top docenten die je aan 
alle kanten helpen om je doel te bereiken. 
Aangezien de klas waar je in zit niet uit een 
groot aantal bestaat is er veel persoonlijke 
aandacht en wordt daar ook zeer zorgvuldig 
mee omgegaan. Zo kun je presteren op 
het niveau dat bij je past. Zowel in de 
theorielessen maar ook zeker tijdens de 
praktijklessen.

Vorig jaar is er op een top locatie een super 
mooie nieuwe smederij gebouwd. Een plek 
om lekker in de praktijk aan de slag te gaan. 
De gemoedelijke en vriendelijke sfeer die op 
heel de opleiding hangt is zeer prettig om in te 
werken. 

Wat mij het meest is bijgebleven, is toch wel 
de band die ik met de meeste docenten had. 
Ze zijn altijd bereid om je te helpen. Heel 
bijzonder is dat ze je echt leren kennen en 
weten precies op welke manier ze je dingen 
kunnen aanleren. Zo word je klaar gestoomd 
voor het examen!

Walter Vonk,
afgestudeerd in 2019, Hoefsmid, niveau 3

Moderne hoefsmederij

Op het Aeres Hippisch Centrum is er een complete smederij gebouwd in 2019 waar 
ambacht en kennis samenkomen. Met de bouw is er gedacht aan het welzijn en de 
veiligheid van paard en mens. 

Zo zijn er vier ruime beslagplaatsen en tien eigen werkplekken. Iedere werkplek 
beschikt over een eigen oven en aambeeld. In de smederij is er één theorieruimte 
welke gebruikt wordt voor theorielessen en presentaties. Op die manier is er een 
ruimte gecreëerd waarin onze gecertificeerde docenten de studenten optimaal 
kunnen begeleiden. Gedurende de opleiding wordt er gefocust op het correct beslaan 
en bekappen van het paard. Onze opleiding maakt gebruik van producten van de 
verschillende leveranciers in Nederland. Daarbij wordt er tevens aandacht gegeven aan 
het werken met de nieuwste ontwikkelingen en producten.

Samenwerkingen en certificeringen
• Geaccrediteerd door de EFFA (European Federation of Farrier Association).
• Nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden die de 

kwaliteit van de opleiding waarborgt. 
• Gediplomeerde en gecertificeerde (Certified European Farrier) docenten.
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Dit voelt echt als 
thuiskomen! 

De keuze voor deze opleiding was daarom 
ook heel snel gemaakt. Geen fijnere plek dan 
op stal en op de rug van een paard. Ik hoorde 
verschillende goede ervaringen over Aeres 
MBO Barneveld van vriendinnen/kennissen, 
daardoor was ik al erg enthousiast. Ik heb 
geen moment getwijfeld aan deze opleiding 
en vooral de sfeer op school is enorm leuk en 
voelt erg vertrouwd. De hippische docenten 
en de studenten delen allemaal liefde voor 
paarden, dat voel je aan alles. Vanaf mijn 
eerste bezoek aan deze school tijdens de VIP-
dag, dacht ik ‘dit voelt goed, hier hoor ik thuis’.

De meeste begeleiders van stagebedrijven 
hebben ook zelf deze opleiding gevolgd 
of hebben goede kennis van de opleiding 
en school. Verder mag je meewerken op 
evenementen, zoals Horse Event, CSI 
Twente, Outdoor Gelderland & het WK 
Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Hier 
krijg je een uniek kijkje achter de schermen 
waarbij je onder andere je netwerk kunt 
uitbreiden. Dat vind ik een van de leukste 
punten aan deze opleiding en biedt voor mij 
toekomstperspectief. 

Chimène Pattimukaij, 
student Bedrijfsleider Paardensport en -houderij, 
niveau 4

Bedrijfsleider 
Paardensport en -houderij  
niveau 4

Van verzorgen, voeren, trainen, instructie 
geven, rijden tot en met het organiseren en 
plannen van activiteiten. Als manager kun je 
een paardensportbedrijf leiden. Evenementen 
organiseren en advies geven aan de eigenaar.

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer.
• Bedrijfsleider.
• Aspirant-instructeur.
• Trainer.
• Ruiter.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Havo/vwo (met overgangsbewijs van havo 3 

naar 4).
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en 

-houderij niveau 3.
• Diploma mbo-niveau 2 of 3.
• Rijervaring belangrijk.

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum
• Géén eigen paard nodig.
• Je krijgt alle praktijklessen op onze eigen 

(school) paarden.
• Tijdens deze opleiding heb je de mogelijkheid 

om het ORUN aspirant instructeurs diploma te 
behalen.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen.
• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

* Volg eerst BBL Vakbekwaam medewerker niveau 
3. Daarna 1 jaar individueel traject. Duur: 4 jaar

Duur 3 jaar
Niveau   4
Soort  BOL of BBL*

O
PL

EI
D

IN
G
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Bedrijfsleider 
Paardensport en -houderij  
niveau 4

Ben jij iemand 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.

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer.
• Bedrijfsleider.
• Aspirant-instructeur.
• Trainer.
• Ruiter.

Toelatingsvoorwaarden
• Havodipoloma.
• Diploma mbo-niveau 4.
• Rijervaring belangrijk.

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum.
• Géén eigen paard nodig.
• Je krijgt alle praktijklessen op onze eigen 

(school) paarden.
• Tijdens deze opleiding heb je de mogelijkheid 

om het ORUN aspirant instructeurs diploma te 
behalen.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool 

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen.
• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 2 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

Sprint
opleiding

O
PL

EI
D

IN
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Paarden zijn mijn 
grootste passie! 

Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik het 
heel leuk vind om meer te weten te komen over 
paarden en over het managen van een eigen bedrijf. 
Omdat ik mijn havo-diploma heb gehaald, volg ik de 
versnelde opleiding die twee jaar duurt. Paarden zijn 
mijn passie en daarom heb ik veel profijt  van alles 
wat ik nu leer. Het management wat ik hier leer, kan 
ik ook weer op andere gebieden toepassen.
 
Ik wil hierna waarschijnlijk nog de opleiding social 
work volgen. Ik zou namelijk het liefst mijn eigen 
zorgboerderij willen beginnen en dan natuurlijk met 
paarden en cliënten samen kunnen werken op mijn 
eigen bedrijf.  

Ik woon zelf redelijk ver weg en reis wel alle dagen 
ongeveer twee uur heen en terug. Dit is wel redelijk 
vermoeiend, maar omdat ik het zo’n leuke opleiding 
vind heb ik het er zeker voor over. 

Ik vind het leukste aan deze opleiding dat je op veel 
vlakken kennis opdoet. Vooral de praktijkdagen zijn 
ontzettend leuk en leerzaam. Deze kennis kan je 
vervolgens ook weer gebruiken tijdens je stage. Voor 
de stage zijn er ook zoveel leuke stallen dat ik het 
moeilijk vond om een te kiezen. 

Daarnaast staan ook alle docenten voor je klaar om je 
te helpen waar kan en waar nodig is. De verbinding 
tussen de theorielessen en praktijklessen maakt alles 
ook veel duidelijker. 

Jahna Ritsema
student Bedrijfsleider Paardensport en -houderij,
niveau 4 sprint
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Instructeur 
Paardensport en -houderij
niveau 3

Als instructeur, ruiter, trainer of groom 
werk je voortdurend aan je eigen rij- en 
trainingsvaardigheden. Tijdens je opleiding word 
je getraind door topinstructeurs. Het (kunnen) 
beschikken over een (eigen) paard, waar jij al 
landelijke wedstrijden mee rijdt, is belangrijk bij 
deze opleiding. 

Mogelijke beroepen
• Ruiter.
• Organisator evenementen.
• Instructeur basissport/wedstrijdsport.
• Groom.
• Trainer.

Toelatingsvoorwaarden*
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Diploma mbo-niveau 2.
• Medewerker Paardenhouderij niveau 2.
• Minimaal L2+2 dressuur en B+2 Springen of L+2 

Springen en B+2 dressuur.
• Je neemt actief deel aan KNHS-wedstrijden.

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum. 
• Behalen van het Orun diploma aspirant 

instructeur én instructeur basissport of 
wedstrijdsport.

• Les van topinstructeurs.
• Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport)

paard.
• Mogelijkheid tot stallen eigen paard.
• Logiesfaciliteiten voor Instructeurs studenten op 

het Aeres Hippisch Centrum mogelijk.

Vervolg na je studie
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij niveau 4.
• Instructeur/bedrijfsleider Paardensport en 

-houderij niveau 4.

* Wanneer je niet kunt voldoen aan alle voorwaarden, 
kies dan voor de variant Vakbekwaam medewerker 
Paardensport en -houderij, niveau 3.

Duur 3 jaar
Niveau   3
Soort  BOL

O
PL

EI
D
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Krijg de kans om 
jezelf te verbeteren 

Ik heb voor deze opleiding gekozen 
omdat ik graag verder wilde in de 
paarden en mezelf als combinatie wilde 
verbeteren. Ook trok mij aan dat je via 
school je ORUN diploma kunt halen, 
omdat je daarbij leert hoe je het beste 
een combinatie kan ondersteunen door 
middel van instructie. Ik heb het erg 
naar mijn zin, zit in een gemotiveerde 
klas en de leraren denken en werken 
mee aan onze ontwikkeling. Er wordt 
goed uitgelegd, zowel theoretisch en in 
de praktijk. We krijgen de kans om ons 
zelf te verbeteren en worden daarbij 
goed ondersteund, zowel in het rijden 
van onze paarden, het lesgeven en de 
theoretische vakken. De school wil het 
beste voor de studenten en vinden onze 
mening daarbij belangrijk. 

Sanne Keijzer, 
student Instructeur Paardensport en 
-houderij, niveau 4
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Instructeur/Bedrijfsleider 
Paardensport en -houderij  
niveau 4

Heb jij al landelijke wedstrijdervaring? Als 
Instructeur haal je het beste uit je ruitertalent en 
ben je in staat om je eigen sport- of wedstrijdstal 
op te zetten. Het trainen en verbeteren van 
sportpaarden, naast managen, coachen, instrueren, 
en africhten is een belangrijk deel van de opleiding. 
Het (kunnen) beschikken over een (eigen)paard is 
belangrijk bij deze opleiding.

Mogelijke beroepen
• Ruiter.
• Instructeur basissport/wedstrijdsport.
• Organisator evenementen.
• Groom.
• Trainer.
• Bedrijfsleider.

Toelatingsvoorwaarden
• Vanaf vmbo kaderberoepsgerichte leerweg.
• Havo/vwo (met overgangsbewijs van havo 3 naar 

4).
• Diploma mbo-niveau 2 of 3.
• Vakbekwaam Medewerker Paardensport en 

-houderij niveau 3.
• Instructeur Paardensport en -houderij niveau 3.
• Minimaal L2 +2 dressuur en B+2 springen of L+2 

Springen en B+2 dressuur. 
• Je neemt actief deel aan KNHS-wedstrijden.

Bijzonderheden
• Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum. 
• Behalen van het Orun diploma aspirant 

instructeur én instructeur basissport of 
wedstrijdsport.

• Les van topinstructeurs.
• Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport)

paard.
• Mogelijkheid tot stallen eigen paard.
• Logiesfaciliteiten voor Instructeurs studenten op 

het Aeres Hippisch Centrum mogelijk.

Vervolg na je studie
• Hbo-opleiding, bijv. Aeres Hogeschool Dronten, 

Aeres Hogeschool Wageningen. 
• Cursussen via Aeres Training Centre Barneveld.

Duur 4 jaar
Niveau   4
Soort  BOL
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De focus ligt op sport

Ik heb de instructeursopleiding  gekozen omdat het een 
hele praktische opleiding is waarin ik de mogelijkheid heb 
gekregen om mijzelf en mijn paard verder te ontwikkelen. In 
deze opleiding ligt de focus op de sport. Daarnaast vond ik 
de managementvakken heel interessant. 

Tijdens mijn opleiding heb ik veel werkervaring op kunnen 
doen bij verschillende stagebedrijven. Hierdoor ben ik rij 
technisch gegroeid en heb ik veel vakkennis op gedaan. Bij 
Stal Julian Kraay in Ederveen heb ik 2 stage periodes gelopen 
en daarna heb ik voor hem gewerkt. Wat ik het meeste bij 
hem heb geleerd is zelfstandigheid & verantwoordelijkheid, 
rij technisch, stalmanagement en internationaal groomen. 
We hebben nog steeds goed contact met elkaar.

Ook heb ik tijdens mijn Instructeursopleiding bij Aeres 
MBO Barneveld mijn ORUN diploma Instructeur 
wedstrijdsport niveau 4 behaald.
 
In 2018 ben ik Stal Stridam begonnen, mijn eigen pension- 
handel- en africhtingstal begonnen met 27 boxen. Ik hou me 
met name bezig met het beleren en opleiden van (jonge) 
paarden en het geven van instructie. Daarnaast ben ik actief 
wedstrijdruiter, neem deel aan diverse concoursen ZZ-licht 
dressuur en springen tot en met ZZ. En begeleid ik nu zelf 
stagiaires. 

Melanie Stritzke, 
afgestudeerd in 2017, Instructeur Paardensport en -houderij, 
niveau 4



Ik heb mijn eigen 
bedrijf Equi Megs
Na de open dagen heb ik de stap 
gemaakt om naar Barneveld te gaan 
en ben ik mij volledig gaan richten op 
de paardensport. Niet de makkelijkste 
stap, want daarvoor moest ik op 
kamers. Ik woon namelijk in Zeeland.

Na mijn opleiding ben ik voor deeltijd 
in de bakkerij van mijn moeder gaan 
werken en hiernaast als zelfstandig 
ondernemer gestart. Dit verliep na 
korte tijd al zo goed dat ik volledig 
voor mijzelf ben gaan werken. In de 
afgelopen 2 jaar ben ik al op veel grote 
stallen werkzaam geweest. En heb veel 
ervaring op gedaan door stages bij Stal 
Hexagon en Dressuurstal Nijpjes. 

In 2018 heb ik mijn eigen bedrijf Equi 
Megs opgezet. Hierin specialiseer 
ik mij op het inrijden, trainen & 
uitbrengen van paarden en pony’s in 
de dressuursport. Daarnaast werk ik 
op verschillende stallen die zich bezig 
houden met het klaarmaken, africhten 
en uitbrengen van dressuurpaarden 
voor de sport en of keuring.
 
Megan Riemens, 
afgestudeerd in 2017, Bedrijfsleider 
Paardensport en -houderij, niveau 4
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BOL
Je gaat vijf dagen per week naar school en door middel 
van blok- of dagstages doe je praktijkervaring op. Je kunt 
dat stage noemen maar binnen het mbo praten we over 
Beroepspraktijkvorming (BPV). BPV is een verplicht onderdeel 
van je opleiding.

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. 

Aanmelding en plaatsing
Elke opleiding kent een intakeprocedure om toegelaten te 
worden. Deze procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek 
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 AMN Talentscan om jouw niveau te bepalen. Zo kom 

jij op het juiste leerniveau terecht. Meld je voor 1 april 2021 aan 
in verband met het toelatingsrecht. 
Dit doe je door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen, 
via onze website  www.aeresmbo-barneveld.nl.

Doorstroom
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar 
het hbo. Informeer bij de betreffende hbo-instelling naar de 
mogelijkheden. Of kijk op onze website voor meer informatie 
(‘doorstuderen aan het hbo’).

Sprint opleidingen
Aeres MBO Barneveld heeft een unieke studiemogelijkheid 
voor studenten met een havo diploma of een mbo diploma 
niveau 4. Het sprint-traject biedt via maatwerk de mogelijkheid 
de BOL-opleiding Bedrijfsleider Paardensport en -houderij 
binnen 2 jaar af te ronden:
• Bedrijfsleider Paardensport en -houderij

Toelatingseisen sprint
• Havodiploma
• Mbo-diploma niveau 4

Let op, de uitkomst van de hele intakeprocedure bepaalt of jij 
toelaatbaar bent tot de sprintopleiding.

Verplicht lesgeld  (Indien je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent)

Overige kosten*

Hoefsmid

BBL (Rijksbijdrage per jaar, indien je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent.) 

± € 1.168,-

€ 575,- tot € 775,-

± € 900,- tot € 1.200,-

± € 243,- niveau 2 

± € 588,- niveau 3 en 4

Kosten per jaar (indicatie, gebaseerd op schooljaar 2020 - 2021)

* Ten behoeve van opleidingsgebonden leermiddelen zoals boeken en vrijwillige bijdrage voor excursies, praktijklessen en introductiekamp.

Algemene informatie opleidingen

Voor een totaal kostenoverzicht 
verwijzen wij naar de prijslijst op onze 
website (bij de opleidingsinformatie).



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.

Aeres Training Centre Barneveld heeft een groot 
aantal cursussen, trainingen en opleidingen die 
jou de kneepjes van het ‘paardenvak’ leren. Onze 
lessen worden verzorgd door toptrainers met 
passie en kennis van paarden én didactiek.

Een greep uit ons aanbod
•	 Sportmassage paard
•	 Nascholing paardensportmasseur – Dissectie 

paard
•	 Aspirant manege instructeur
•	 Manege instructeur basissport
•	 HJEH Hunter en Equitation instructeur en 

coaching 
•	 Houding en zit – De sleutel tot succes
•	 Paardenvoeding
•	 Hoefbekappen
•	 TTouch paard
 
Kijk voor meer informatie en het meest actuele 
aanbod op onze website:
www.aerestrainingcentre-barneveld.nl

De kneepjes van
het ‘paardenvak’
leren

BARNEVELD
TRAINING CENTRE



Open dagen 2020-2021
Bezoek onze campus en hippisch centrum op onderstaande open dagen. Natuurlijk 
kun je voor al je vragen al eerder terecht. Bezoek onze online opendag website waar 
je van alles te weten komt over de school en de terreinen. Ook kun je rechtstreeks 
whatsappen met de voorlichters van de opleidingen.

Vr 13 november  9.00 - 17.30 uur
Za 14 november  9.00 - 17.30 uur
Za 23 januari  9.00 - 17.30 uur
Za 13 februari 9.00 - 17.30 uur
Za 20 maart  9.00 - 17.30 uur

Ons open dagen programma kent diverse tijdslots. Kijk op onze open dagen website 
voor de actuele ontwikkelingen.

www.opendagbarneveld.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

© Aeres 2020

Disclaimer  
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Fotografie Kim Alebregtse


