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Welkom bij 
Aeres MBO Barneveld
Ruim 65 jaar geleden zijn we gestart als 
agrarisch opleider. In de jaren die volgde is 
het aanbod uitgebreid met opleidingen op het 
gebied van Dier, Paardensport en –houderij en 
Groen, Grond & Infra. Aeres MBO Barneveld 
staat voor kwalitatief hoogstaand theorie en 
praktijkgericht onderwijs waardoor je met je 
diploma goed voorbereid bent op een studie 
aan het hbo of aan de slag kunt als professional 
in de agrarische en groene sector. 

Op het terrein vind je een unieke leer- en werkomgeving die inspirerend 
en uitdagend is. Zoals de innovatieve pluimvee stal waar legkippen en 
vleeskuikens gehuisvest zijn. Studenten pluimveehouderij onderzoeken 
in deze stal de klimaatbeheersing, wat goede voeding is en hoe de dieren 
het beste kunnen verblijven. Graafmachines, shovels en tractoren staan in 
de tegenover gelegen techniekhal opgesteld en er is volop plek om met de 
machines te oefenen. 

Zodra je onze campus betreedt, proef je de sfeer van dieren om je heen. 
Dankzij onze dierentuinstatus zijn we in staat om meerdere bijzondere 
diersoorten te houden en fokprogramma’s op te zetten. 

Gertwim de Haas 
Directeur Aeres MBO Barneveld
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Aeres MBO Barneveld beschikt over een moderne techniekhal waar met 
verschillende machines gewerkt wordt. Allerhande hydrauliek-, las- en 
onderhoudswerkzaamheden kunnen hier worden uitgevoerd. Wij beschikken 
over een grote loods met veel voorkomende werktuigen die gebruikt worden voor 
kilveren, schudden, maaien, ploegen en eggen. Daarnaast is er de mogelijkheid 
voor het beheer en onderhoud van cultuurtechnische werkzaamheden, beheer van 
slootkanten, veilig werken langs de weg en gebruik van GPS-apparatuur.

Op het gebied van pluimvee hebben wij het Pluimvee innovatie lab met moderne 
voorzieningen op gebied van licht, stofreductie, klimaat voor zowel legpluimvee als 
vleeskuikens. Ook is er de mogelijkheid om met insecten te werken.

In de opleidingen Groen, Grond & Infra en Veehouderij zijn blended learning 
programma’s verweven in ons onderwijsprogramma.

Faciliteiten
• Techniekhal.
• Loods met werktuigen.
• Groot oefenterrein.
• Container met insectenkweek.
• Pluimvee innovatie lab.
• Auditorium voor colleges, symposia etc.
• Kennel.
• Cattery.
• Hoefdierenverblijf.
• (Water)vogeltuinen.
• Volière met diverse siervogels.
• Konijnenheuvel met 4 leefruimtes.
• Hippisch centrum (locatie Kootwijkerbroek).
• Uitgebreide dierenkliniek met operatiekamer, apotheek, 

balie, behandelkamers, opname- en voorbereidingsruimte, 
verkoeverruimte.

• Compleet ingerichte dierenspeciaalzaak.
• Dierverblijven en dierendisplays.

Campus
• Terrein van 7,6 ha.
• Meer dan 2.000 dieren. 
• Circa 2.000 mbo-studenten uit heel Nederland.
• 1.500 cursisten (volwassenenonderwijs) uit heel Nederland.
• 270 medewerkers waarvan ca. 25 dierenartsen.

Toekomstplannen
• Bouw van studentenwoningen.
• Herinrichting terrein ten behoeve van in oprichting zijnde 

dierenontdekpark.

Onze campus

“Tijdens de opleiding krijg je 
veel praktijklessen.”
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Ons terrein Pluimvee innovatie lab
Het Pluimvee innovatie lab is een Proeftuinen-project 
van Regio FoodValley. Er werken een aantal partijen uit 
de sector en de regio aan mee. Het Lab bestaat uit een 
pluimveestal en een businesscentre (bezoekersruimten en 
informatiecentrum). 

Deze pluimveestal brengt kennis en innovatie letterlijk onder 
één dak. De stal biedt ruimte om nieuwe stalinrichtingen 
uit te proberen, en ook zijn experimenteren mogelijk met 
verlichting, klimaat, voeding en huisvesting. Belangrijke 
thema’s van het Lab zijn gezondheid en welzijn, 
voedselveiligheid en voedselzekerheid en duurzame 
systemen. In de stal zijn twee units, één voor 1.000 
vleeskuikens en één voor 1.000 leghennen.

Techniekhal
Een compleet aanbod aan machines voor grondbewerking vind je in de 
Techniekhal. Met diverse werkruimtes om te sleutelen aan de machines 
en ook om te leren hoe je bijvoorbeeld cultuurtechnische aanpassingen 
realiseert. De docenten komen uit de agrarische en cumela sector en 
weten als geen ander wat er bij komt kijken als je in de veehouderij of het 
loonwerk aan de slag gaat.

Achter de Techniekhal bevindt zich een groot oefenterrein waar je leert 
de machines te bedienen en te oefenen met het bewerken van grond.

Actualiteit agrarische sector
De agrarische sector is altijd in beweging. 
Ze is sterk verweven met de periferie en 
(wereld)economie. Aeres MBO volgt de 
ontwikkelingen en vertaalt deze naar het 
onderwijs. We nodigen sprekers uit die 
onze leerlingen en de sector verder helpen.

Campus Aeres MBO Barneveld
• Grootste MBO opleider in Nederland gericht op dier.
• Circa 2.000 mbo-studenten uit heel Nederland.
• 2.000 praktijk leerbedrijven voor stagiaires en examens.
• Unieke praktijkfaciliteiten zoals Techniekhal, Pluimvee 

innovatie lab, dierenartsenpraktijk, kennel, cattery, 
dierenspeciaalzaak, Hoefdierenverblijf, Konijnenheuvel 
met 4 leefruimtes, (water)vogeltuinen.

• 1.500 cursisten (volwasseneducatie) uit heel Nederland.
• 270 gekwalificeerde trainers, docenten, instructeurs en 

vakspecialisten waarvan ca. 25 dierenartsen.
• Autoriteit en kenniscentrum in Nederland op het gebied 

van dierverzorging.
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Samenwerken aan pluimvee kennis
Keuze uit vele soorten banen, volop carrièrekansen, zelf kennis ontwikkelen, 
leren en werken in het buitenland; geen dag is hetzelfde in de poultry sector. 
Een avontuurlijke en grensoverschrijdende blik is dus gewenst.

Aeres MBO Barneveld werkt met veel organisaties in de pluimveesector samen, 
waaronder het Poultry Expertise Centre, gevestigd op het terrein van de school. 
Onderdeel van het Poultry Expertise Centre is het Pluimvee innovatie lab waar 
op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en welzijn de nieuwste 
technologische ontwikkelingen onderzocht worden.

Als je in de pluimveesector werkt, sta je altijd in contact met het bedrijfsleven, 
onderwijs en onderzoek. De door jou ontwikkelde kennis wordt rechtstreeks 
in de praktijk getoetst en toegepast. En andersom: vanuit de praktijk sta jij 
altijd in contact met het onderwijs en de onderzoeksinstellingen. Het 
Poultry Expertise Centre praat je graag bij over de mogelijkheden. Je kunt 
ons bereiken op info@poultryexpertisecentre.com. Kijk voor meer informatie 
op www.poultryexpertisecentre.com

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog in het 
vaandel bij de agrarische sector. Voor 
duurzame productie van vlees, melk 
en eieren scoort de Nederlandse boer 
en tuinder het hoogste per eenheid. 
Er is veel aandacht voor huisvesting en 
dierwelzijn van de dieren.

Samenwerking met leerbedrijven
Leerbedrijven zijn voor een Aeres MBO 
Barneveld onmisbaar. De agrarische sector 
beschikt over een groot netwerk met 
bedrijven. Er is een goede samenwerking met 
onze school, student en het leerbedrijf.

Op het moderne veehouderijbedrijf  
van de toekomst is er evenwicht tussen wat het dier, 

de veehouder en de maatschappij wil.  
Het zijn rendabele bedrijven waar op duurzame 
wijze melk, vlees en eieren wordt geproduceerd. 

Dierenwelzijn en plezier in het werk gaan zo  
hand in hand. 

Veehouderij
4 opleidingen - niveau 2, 3 en 4
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Ik ga het bedrijf van 
mijn ouders overnemen

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Ik heb voor 
deze opleiding gekozen omdat ik zelf afkomstig ben van een 
pluimveehouderij. Graag wil ik in de toekomst het bedrijf 
van mijn ouders  overnemen. Daarom leek mij de opleiding 
veehouderij bij Aeres MBO Barneveld geschikt voor mijn 
toekomst.

Wat ik heel leuk vind, is dat wij met de pluimvee klas veel 
naar bedrijven gaan om te kijken hoe het er allemaal in de 
praktijk aan toe gaat. De school zelf is een gezellige en een 
sfeer volle school.

Eelco van de Vis,
student Vakexpert Veehouderij, niveau 4 pluimvee

Medewerker Veehouderij
melkvee, varkens of pluimvee  
niveau 2

Als medewerker veehouderij voer je na een 
inwerkperiode handelingen uit zoals voeren, 
melken, verzorging van dieren en onderhoud van 
de stal. Je wilt het beste voor de dieren én voor het 
bedrijf.

Mogelijke beroepen
• Medewerker veehouderijbedrijf.
• Medewerker bedrijfsverzorging.
• Medewerker servicebedrijf.
• Medewerker agrarische handel.

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

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam medewerker Veehouderij  

niveau 3.

Wil je meer weten over de feiten en cijfers van 
deze opleiding? Kijk dan op onze website www.
aeresmbo-barneveld.nl.

Duur 2 jaar
Niveau   2
Soort  BOL of BBL

O
PL

EI
D

IN
G
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Vakbekwaam medewerker 
Veehouderij  
melkvee, varkens of pluimvee  
niveau 3

Zelfstandig de dieren verzorgen. Alle voorkomende 
werkzaamheden op het bedrijf kun jij aan. Werk je 
met meerdere mensen, dan heb jij vaak de leiding. Mogelijke beroepen

• Vakbekwaam medewerker fokzeugen en/of 
vleesvarkens.

• Vakbekwaam medewerker legkippen of 
vleeskuikens.

• Vakbekwaam medewerker melkvee.
• Vakbekwaam medewerker vleeskalveren, 

vleesstieren of zoogkoeien.
• Medewerker bedrijfsverzorging.

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

naar 4).
• Diploma mbo-niveau 2.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Vakexpert Veehouder niveau 4.

Duur 3 jaar
Niveau   3
Soort  BOL of BBL

O
PL

EI
D

IN
G Ik ga een hbo studie doen om 

me nog meer te verdiepen
 
Mijn vader heeft thuis een varkenshouderij en ik heb hier 
altijd al veel tijd, interesse en arbeid in gestoken. Mijn 
hart lag altijd al bij het houden van de varkens. Mijn vmbo 
opleiding was ook in de richting van de veehouderij. Zo 
zag ik in dat er veel meer kansen zijn om mijzelf goed te 
ontwikkelen door middel van een opleiding en had ik het 
gevoel dat deze opleiding hier het beste bij aansloot.

De opleiding is heel divers en breed doordat je met 
varkenshouders, melkveehouders en pluimveehouders 
in de klas zit en dus ook van elke tak veehouderij wat 
leert. Vervolgens is er nog een vakdag in de week die alle 
varkenshouderij leerlingen bij elkaar brengt. Dit zorgt voor 
interessante discussies, excursies en opdrachten binnen de 
varkenshouderij.

Na mijn opleiding hier in Barneveld wil ik graag 
doorstuderen aan het hbo en kijken of dit bij mij past. 
Na mijn studie wil ik mijn carrière starten bij een andere 
varkenshouder of eventueel  ander beroep. Momenteel heb 
ik namelijk een bijbaan bij een hovenier, dit laat mijn brede 
kennis over bij voorbeeld techniek naar boven komen die ik 
vervolgens ook toepas op mijn thuisbedrijf.

Zeker voor de varkenshouderij studenten is Aeres MBO 
Barneveld een aanrader omdat het toch wel het centrale 
punt is waar veel varkenshouderij studenten uit Nederland 
naar toe gaan. Ook wordt er veel praktijkles gegeven en 
organiseert de school verschillende excursies.

Tim Steintjes
student Vakexpert Veehouderij, niveau 4 varkenshouderij
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Vakexpert Veehouderij  
melkvee, varkens of pluimvee  
niveau 4

Een goed overall inzicht en zicht houden op de 
economische belangen binnen het veebedrijf. 
Dat is waar jij voor gaat. Je hebt veel contact 
met mensen die direct of indirect bij het bedrijf 
betrokken zijn.

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer melkveehouderij/

pluimveehouderij/varkenshouderij.
• Kaderfuncties productieketen: adviseren, 

handel, vleesverwerking, mengvoederindustrie.

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

naar 4).
• Diploma mbo-niveau 2 of 3.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

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

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding) of andere hbo opleidingen.

• Een eigen bedrijf starten.

Duur  3 jaar
Niveau  4
Soort  BOL

Duur  3 jaar
Niveau  4
Soort  BBL

Ik heb al jaren interesse in de 
veehouderij 

Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik steeds 
meer interesse kreeg in de veehouderij en de dingen die 
eromheen gebeuren wat betreft het boeren leven. Mijn 
ouders hebben een melkveebedrijf en zo ben ik er achter 
gekomen dat het vak echt bij mij past. Het leukste aan de 
opleiding vind ik de stages en de lessen die gegeven worden 
over de veehouderij. Denk dan bijvoorbeeld aan de fokkerij 
maar ook de technieken rondom grasland. 

Na mijn opleiding aan Aeres MBO Barneveld, wil 
ik misschien naar Aeres Hogeschool in Dronten. Als 
mijn opleiding is afgerond, lijkt het mij leuk om werk 
te vinden in de fokkerij en/of als vertegenwoordiger. 
Daarna als de toekomst het toelaat een eigen bedrijf in de 
melkveehouderij.

Mariët van Erkelens,
student Vakexpert Veehouderij, niveau 4

O
PL

EI
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Vakexpert Veehouderij   
melkvee, varkens of pluimvee  
niveau 4

Een opleiding als je doelgericht en snelwerkend 
bent. Overall inzicht en zicht houden op de 
economische belangen zijn de belangrijkste 
aspecten van dit beroep. Je hebt veel contact 
met mensen die direct of indirect bij het bedrijf 
betrokken zijn.

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer melkveehouderij/

pluimveehouderij/varkenshouderij.
• Kaderfuncties productieketen: adviseren, 

handel, vleesverwerking, mengvoederindustrie.

Toelatingsvoorwaarden
• Havodiploma.
• Diploma mbo-niveau 4.
• Goede uitkomst Talentscan en kennismaking.
• Voldoende praktijkervaring.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

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

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen 
(docentopleiding) of andere hbo opleidingen.

• Een eigen bedrijf starten.

Meer weten over onze sprintopleidingen? Kijk 
verder op pagina 23.

Duur 2 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

Sprint
opleiding

De groene buitenruimte is een wereld waarin echte 
aanpakkers werken. Professionals gebruiken grote, 
vaak dure machines en werktuigen voor klussen bij 

agrarische bedrijven, grondverzet en in het openbaar 
groen. Ze werken meestal buiten, ook in weer en 

wind, ze kennen het materieel en onderhouden het 
uitstekend. 

Groen, Grond & Infra
3 opleidingen - niveau 2, 3 en 4

O
PL

EI
D
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G
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Medewerker 
Groen, Grond & Infra   
niveau 2

Goed of slecht weer, jij bent altijd buiten aan het 
werk. Je weet hoe je machines, werktuigen en 
gereedschappen gebruikt en manoeuvreert veilig 
in het verkeer. Je werkt soms alleen, maar meestal 
in een team.

Mogelijke beroepen
• Medewerker Groen, Grond & Infra (loonwerk).

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

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Vakbekwaam Medewerker Groen, Grond & 

Infra niveau 3.

Duur 2 jaar
Niveau   2
Soort  BOL of BBL
Bij keuze BBL, eerste jaar BOL

O
PL

EI
D

IN
G

Vakbekwaam medewerker 
Groen, Grond & Infra  
niveau 3

Als vakbekwaam medewerker bereid je het werk 
voor en voer je uit. Je maakt een werkplanning, 
verdeelt taken en ziet erop toe dat de klus geklaard 
wordt zoals de klant dat wil.

Mogelijke beroepen
• Vakbekwaam Medewerker Groen, Grond & 

Infra (loonwerk).

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

naar 4).
• Diploma mbo niveau 2.

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

Vervolg na je studie
• Opzichter/uitvoerder Groen, Grond & Infra 

niveau 4.

Duur 3 jaar
Niveau   3
Soort  BOL of BBL
Bij keuze BBL, eerste jaar BOL

O
PL

EI
D

IN
G
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Opzichter/uitvoerder 
Groen, Grond & Infra  
niveau 4

Als ondernemer ben je straks belast met de 
algemene leiding van een gemechaniseerd 
loonbedrijf. Het werk is een combinatie van 
voorbereidend bureauwerk, leidinggeven en 
uitvoerend buitenwerk. Ook heb je veel contact 
met opdrachtgevers.

Mogelijke beroepen
• Planner/calculator.
• Assistent uitvoerder.
• Zelfstandig ondernemer Groen, Grond & Infra 

(loonwerk).
• Bedrijfsleider Groen, Grond & Infra (loonwerk).

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

naar 4).

Keuzedelen
In de loop van de opleiding krijg je keuzedelen 
aangeboden. Je verdiept je zo in bepaalde 
onderwerpen. Tijdens de opleiding krijg je 
informatie over de keuzemogelijkheden.

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

Dronten, Aeres Hogeschool Wageningen of 
andere hbo-opleidingen in de groene wereld.

Duur 3 jaar
Niveau   4
Soort  BOL

O
PL

EI
D

IN
G

Praktijk en theorie, dat 
is echt mijn ding!

De opleiding Groen, Grond & Infra is erg 
gericht op praktijk en theorie en dat is 
echt mijn ding. Wat ik fijn vond was dat de  
docenten die lesgeven allemaal uit de praktijk 
komen en daarom als geen ander weten wat 
studenten interessant vinden om te leren.

De sfeer die er in de school is, vond ik heel erg 
leuk, het is een grote school maar iedereen 
kent elkaar. En aan alles op het terrein zie je 
dat de school praktijk belangrijk vindt. 

Ik ben door gaan studeren aan het hbo, deze 
opleiding volg ik ook bij Aeres. Ik wist dan ook 
meteen welke hbo ik wilde na mijn mbo, de 
sfeer bij Aeres hogeschool is vergelijkbaar met 
die van Aeres MBO Barneveld. 

Lloyd van Winden,
afgestudeerd student Groen, Grond & Infra



Algemene informatie opleidingen

Voor een totaal kostenoverzicht 
verwijzen wij naar de prijslijst op onze 
website (bij de opleidingsinformatie).
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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. Er is een sprint-variant beschikbaar voor de vakexpert 
veehouderij.

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*

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

± € 1.168,-

€ 250,- tot € 950,-

± € 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.
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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 Pia Cuijpers


