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Aeres MBO Ede is een school midden in de 
 FoodValley. Je kunt bij ons terecht voor de 
BOL- opleidingen Food en Toegepaste biologie. 
De school biedt je en enorm leuke en leerzame 
schooltijd. In de Keuzegids mbo 2019 is 
Aeres MBO uitgeroepen tot beste AOC van 
Nederland.

Kom kijken op onze Open dagen op 
7 en 8 februari en overtuig jezelf. 
Een dagje meelopen kan ook. Kijk op 
www.aeresmbo-ede.nl of volg ons op 
Facebook. Je kunt ook een afspraak maken 
met een van onze medewerkers. 

Tot ziens bij Aeres MBO Ede! 

Mark Dees, directeur 
Ton Spierings, teamleider
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Je bent klaar voor een nieuwe stap. Spreekt de 
wereld van voeding je aan of heb je een passie 
voor natuur en milieu? Zoek je een opleiding met 
veel praktijk, stage en excursies, een open sfeer, 
toekomstperspectief en wil je eigenaar zijn van je 
eigen leerproces? Kom dan naar Aeres MBO Ede!

Introductie
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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 automatische 
toelating. Dus voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan.

Bij Aeres MBO Ede kun je je digitaal aanmelden. Op de 
homepage van onze website (www.aeresmbo-ede.nl) vind je 
de aanmeldknop. 

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 en ons 
toelatingsbeleid vind je op 
www.aeresmbo.nl/jouw-aanmelding-bij-aeres-mbo.

Studeren bij 
Aeres MBO Ede

Food
Wist je dat Ede het centrum is van de Regio FoodValley? Hier 
werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid succesvol samen 
aan de voedselvoorziening van de toekomst. De regio is 
internationaal gezien een voedingscentrum. Er is veel kennis op 
het gebied van gezonde en duurzame voeding. Zoek je een 
opleiding met toekomstperspectief en wil je bijdragen aan 
goede voeding, dan zijn de foodopleidingen van Aeres MBO 
echt iets voor jou!

Toegepaste biologie
Hou je van natuur en wil je een bijdrage leveren aan een 
schonere leefomgeving? Kies dan voor de opleiding Toegepaste 
biologie. Leuk om te weten: naast de school ligt een groen 
leefpark en er is een bijenstal met een actieve imker.

Waarom Toegepaste biologie in Ede?
• Vele natuurgebieden tussen Veluwe en uiterwaarden op 

fietsafstand.
• Dichtbij diverse ecologische kenniscentra en onderzoeks-

instituten.
• Deelname aan doorlopend monitoringsproject flora/fauna.
• Samenwerking met lokale bedrijven en de gemeente Ede.
• Centrale ligging in het land.
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Opleidingen

Aeres MBO Ede heeft twee opleidings-
richtingen.

Food
Vakbekwaam medewerker food & technology – BOL niveau 3
Vakexpert food & technology - BOL niveau 4
Vakexpert food & quality - BOL niveau 4
Vakexpert food & lifestyle - BOL niveau 4

Toegepaste biologie
Toegepaste biologie – BOL niveau 4
- Expert natuur & publiek
- Expert ecologie
- Expert milieu onderzoek

BOL opleidingen
Aeres MBO Ede biedt opleidingen aan in de beroeps-
opleidende leerweg. Dat betekent dat je naar school gaat en 
via stages bij erkende leerbedrijven praktijkervaring opdoet. 
Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. 
Erkende leerbedrijven kun je vinden op www.stagemarkt.nl of 
via www.s-bb.nl.

Wat kost een mbo-opleiding?
Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met 
lesgeld (voltijd BOL) en schoolgeld. 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-oplei-
dingen. Voor aanvullende activiteiten zoals excursies ontvang 
je een schoolnota. Schoolkosten zijn opleidingsrelateerd en 
liggen voor het eerste leerjaar tussen € 350,00 en € 725,00. 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 Ede is gebaseerd op de herziene 
kwalificatiestructuur (HKS). De HKS beschrijft wat je moet 
kennen en kunnen. Voor elke opleiding is er een kwalificatie-
dossier. 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.

‘Van school krijg ik veel ruimte om 
mijn carrière als natuurfotograaf 
op te bouwen.’
Rick, Toegepaste biologie
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Food

Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke 
dag bijna 17 miljoen Nederlanders een haast 
oneindige keuze hebben uit gezonde, veilige en 
lekkere voeding? Het antwoord op die vraag leer 
je bij de opleidingen Food van Aeres MBO Ede. 

Midden in de FoodValley biedt Aeres MBO Ede 
de dynamische opleidingen food aan. Er is volop 
toekomst voor onder nemende, ambitieuze, 
jonge mensen die kleur willen geven aan de 
foodsector. 

‘Ik vind dit een superleuke opleiding. 
De lessen zijn goed en er komen heel 
diverse onderwerpen aan bod.’
Puck, Food & quality

In deze opleidingen komt de herkomst, het bereiden en 
controleren van (gezonde) voeding aan bod. Ook verdiep je 
je in de duurzame weg die voeding aflegt van productie tot 
consumptie.

Je kunt kiezen uit vier BOL-opleidingen op twee opleidings-
niveaus:
• Vakbekwaam medewerker food & technology 
 (niveau 3, BOL)
• Vakexpert food & technology (niveau 4, BOL)
• Vakexpert food & quality (niveau 4, BOL)
• Vakexpert food & lifestyle (niveau 4, BOL)
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Beschrijving van de opleiding
Je leert van alles over voedsel in alle variaties en over de 
productie ervan, de hele weg van grond tot mond. Waar het 
voedsel vandaan komt, hoe het verwerkt wordt en hoe het 
wordt opgediend. Er zijn veel excursies naar voedingsbedrijven 
en gastlessen vanuit het bedrijfsleven. Voedingsleer, levens-
middelentechnologie en kwaliteitskennis vormen onderdeel 
van de opleiding.

Mogelijke beroepen 
Voedingsoperator of verkoopmedewerker in voedsel-
verwerkende of voedselproductiebedrijven. 

Vervolg na je studie
Je kunt aan de slag of verder leren in de opleiding voor 
Vakexpert food of bijvoorbeeld de Bakkersopleiding.

Vakbekwaam medewerker 
food & technology 
Niveau 3

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - 
 of theoretische leerweg. 
 Mbo-diploma op niveau 2.
• Keuzedelen: 
 Digitale vaardigheden
 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
 Ondernemerschap mbo
 Productietechniek
 Food design 
 

FOOD

‘Op deze school ben je geen nummer. 
Het contact is open en ik ken alle 
studenten. Ik weet wat er speelt en 
waar iemands interesses liggen.’
Malou Gerbrands, docent en programmacoördinator Food
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Beschrijving van de opleiding
Je bent een expert op het gebied van voeding, technologie en 
productontwikkeling. Je leert producten te bereiden, werk-
zaamheden te plannen en medewerkers te begeleiden op het 
gebied van het productieproces. Verder kan je producten en de 
manier waarop ze geproduceerd worden verbeteren door in te 
spelen op de nieuwste innovaties. 

Ben jij geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe producten 
of het verbeteren van productieprocessen? Dan is het profiel 
food & technology iets voor jou! 

Mogelijke beroepen
Productontwikkelaar of productiemedewerker in een voedings-
middelenbedrijf, teamleider of ondernemer.

Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de 
opleidingen European food business of Biologie, voeding en 
gezondheid van Aeres Hogeschool in Almere. Andere mogelijk-
heden zijn de hbo-opleidingen Voeding en diëtetiek en 
Voedingsmiddelentechnologie.

Vakexpert food & 
technology
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of 

theoretische leerweg, 
 overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, 
 mbo-diploma niveau 3
• Keuzedelen:
 Ondernemerschap mbo
 Productietechniek
 Digitale vaardigheden
 Food design 
 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening

FOOD

‘Het is mooi om te zien hoe 
studenten zich ontwikkelen in de 
jaren waarin we hen klaarstomen 
voor werk of een vervolgstudie.’
Ton Spierings, teamleider mbo
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FOOD
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Beschrijving van de opleiding
Je bent een expert op het gebied van voeding, kwaliteit en
laboratorium werkzaamheden. Je leert onderzoek op te stellen,
uit te voeren en te begeleiden. Hiermee kan je bedrijven
adviseren in de nieuwste ontwikkelingen, om de kwaliteit van
voeding te verbeteren.

Ben jij geïnteresseerd in het onderzoeken van en adviseren over
voedselveiligheid en -kwaliteit binnen bedrijven? Dan is het
profiel food & quality iets voor jou!

Mogelijke beroepen
Kwaliteitsmedewerker, laboratoriummedewerker of voedsel-
controleur in een voedingsmiddelenbedrijf, teamleider of 
ondernemer.

Vakexpert food & quality
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of
 theoretische leerweg, 
 overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, 
 mbo-diploma niveau 3
• Keuzedelen: 
 Ondernemerschap mbo
 Productietechniek
 Digitale vaardigheden
 Food design 
 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening

‘Je werkt telkens in periodes van 
tien weken aan een onderwerp. 
Die afwisseling is fijn.’
Puck, Food & quality

Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de
opleidingen European food business of Biologie, voeding en
gezondheid van Aeres Hogeschool in Almere. Andere moge-
lijkheden zijn de hbo-opleidingen Voeding en diëtetiek en 
Voedingsmiddelentechnologie.
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Beschrijving van de opleiding
Je bent een expert op het gebied van voeding, advies en 
voorlichting. Je leert mensen en bedrijven wegwijs te maken in 
de wereld van voeding. Daarnaast ben je dé voedingsexpert 
binnen projecten en kan je dit goed presenteren aan anderen. 

Ben jij geïnteresseerd in het begeleiden van mensen en 
bedrijven in de nieuwste trends in de voeding? Dan is het 
profiel food & lifestyle iets voor jou! 

Mogelijke beroepen
Voedingsadviseur of voedingsvoorlichter in een voedings- 
middelenbedrijf of andere instelling, teamleider of onder-
nemer. 

Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de 
opleidingen European food business of Biologie, voeding en 
gezondheid van Aeres Hogeschool in Almere. Andere mogelijk-
heden zijn de hbo-opleidingen Voeding en diëtetiek en 
Voedingsmiddelentechnologie. 

Vakexpert food & lifestyle
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of 

theoretische leerweg, 
 overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, 
 mbo-diploma niveau 3
• Keuzedelen:
 Ondernemerschap mbo
 Productietechniek
 Digitale vaardigheden
 Food design 
 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening

FOOD

‘Bedrijven in de foodsector weten 
onze opleidingen goed te vinden. 
Afgestudeerde studenten krijgen vaak 
één of meerdere banen aangeboden.’
Malou Gerbrands, docent en programmacoördinator Food
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Toegepaste biologie

De wereld verandert. Klimaat, energie en 
 duurzaam gebruik van grondstoffen zijn nu 
belangrijke en urgente thema’s. Samenwerken 
met natuur, kritisch nadenken, nieuwe 
 oplossingen zoeken en onderzoek doen binnen 
onze leefomgeving. Dat is de  achtergrond van de 
opleiding Toegepaste biologie bij Aeres MBO 
Ede. 

Toegepaste biologie is een mooie opleiding als je passie voor de 
natuur hebt en de wereld om je heen. Vind je het leuk om de 
natuur in te gaan? Ben je geïnteresseerd in onderzoek doen en 
wil je bijdragen aan een duurzamere samenleving? Dan is 
Toegepaste biologie een brede opleiding die je de kans geeft je 
interesses te ontdekken en je te specialiseren. Na het behalen 
van deze opleiding mag jij jezelf dan ook onderzoeker leef-
omgeving noemen!

In de loop van je opleiding kun je één van deze specialisaties 
kiezen:
- Expert natuur & publiek
- Expert ecologie
- Expert milieu onderzoek 

Kijk voor meer informatie over de specialisaties op pagina 13 
of op www. aeresmbo-ede.nl.

‘Vooral de echte bio-vakken hebben 
mijn interesse. Je duikt in de kennis en 
dat verruimt je blik. Als je vervolgens 
de natuur in gaat, weet je meer, zie je 
meer en ontdek je meer.’
Rick, Toegepaste biologie
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Toegepaste biologie 
Niveau 4

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of 
 theoretische leerweg, 
 overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, 
 mbo-diploma niveau 3
• Keuzedelen: 
 Duurzaamheid in beroep D
 Internationaal 1; overbruggen (interculturele) diversiteit
 Digitale vaardigheden (gevorderd)
 Praktijkonderzoek

Beschrijving van de opleiding
Als toegepast bioloog leer je onderzoek te doen naar natuur en 
milieu in brede zin. Maar ook biologische bestrijding, milieu-
wetgeving en veredeling komen aan bod. Die kennis en de 
inventarisatie-, analyse- en onderzoeksvaardigheden die je in 
de opleiding meekrijgt, zijn breed inzetbaar. Met dit diploma 
ga je werken in natuuur- en milieuonderzoek en kun je 
doorstromen naar het hbo. Tijdens je opleiding leer je zelf-
standig onderzoek te doen en krijg je in je stages nog meer 
praktijk- en onderzoeks ervaring. 

Mogelijke beroepen
Adviseur ecologie, medewerker natuurorganisatie, 
 onderzoeksmedewerker dierenwelzijn, milieuadviseur, 
onderzoeksmedewerker waterkwaliteit, veldmedewerker met 
veel doorgroeimogelijkheden.

TOEGEPASTE BIOLOGIE

Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, 
bijvoorbeeld bij Aeres Hogeschool Almere (Toegepaste 
biologie), de HAS Den Bosch (Toegepaste biologie en 
 Milieukunde) of Van Hall Larenstein (Bos- en natuurbeheer, 
Kust- en water management). 
Kijk voor meer informatie op www.aeresmbo.nl/studeren-aan-
het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo.
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TOEGEPASTE BIOLOGIE SPECIALISATIES

Expert ecologie

Ben jij het liefst buiten en heb je interesse in planten en 
dieren? Als expert ecologie verzamel je gegevens over de 
aanwezigheid van planten, dieren en andere organismen.Je 
doet veldwerk en legt relaties tussen planten, dieren en hun 
leefomgeving. Daarnaast leer je hoe je deze gegevens op een 
goede manier presenteert aan je opdrachtgever, bijvoor-
beeld een natuurorganisatie, gemeente, milieu onderzoek-
bureau of waterschap.

Als je kiest voor Toegepaste biologie kun je in de loop van 
de opleiding voor een specialisatie kiezen. Op basis van 
deze specialisaties kun jij zelf je praktijkopdrachten, 
projecten of stages inrichten. Zo ga je doen wat je écht leuk 
vindt. Je kunt kiezen uit één van deze specialisaties:

• Expert natuur & publiek
• Expert ecologie
• Expert milieu onderzoek

Expert milieu onderzoek

Wil je meewerken aan een schoner milieu door het doen van 
onderzoek aan bodem, lucht, geluid of afvalstoffen? Als expert 
milieu onderzoek leer je veld en laboratorium onderzoek te 
doen en gegevens op de juiste manier vast te leggen en te 
analyseren. Je communiceert de resultaten met je opdracht-
gever. Met je kritische houding draag je bij aan het uitvoeren en 
verbeteren van onderzoek bij waterschappen, natuur-
organisaties, veredelingsbedrijven of milieuadviesbureaus.

Expert natuur & publiek

Bij deze specialisatie gaat het om jouw enthousiasme voor de 
natuur en het delen van jouw kennis met anderen binnen en 
buiten je vakgebied. Je leert hoe je communicatie kunt inzetten 
om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. Je verdiept je 
in de relatie tussen mens en zijn leefomgeving en kunt het 
belang daarvan aan anderen overbrengen. Jouw opgedane 
 vaardigheden kun je inzetten bij het ondersteunen van 
burgerinitiatieven (citizen science), bij instanties gericht op 
natuureducatie of bij het begeleiden van projecten bij natuur-
organisaties, gemeentes en waterschappen op het gebied van 
natuurbehoud of leefomgeving.
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Meer over Aeres MBO Ede
Ondernemerschap

Zelf initiatief nemen, op iemand afstappen, op onderzoek 
uitgaan en ondernemend zijn wordt gewaardeerd in studie en 
beroep. Met een ondernemende instelling heb je vaak meer 
succes. Daarom besteedt Aeres MBO Ede in het onderwijs veel 
aandacht aan houding en vaardigheden die te maken hebben 
met ondernemend zijn of worden. We leren je, zoveel als bij jou 
past, een ondernemende houding aan te nemen.

‘We werken steeds intensiever samen 
met het bedrijfsleven. Daardoor zijn 
studenten bezig met levensechte 
opdrachten en krijgen ze een goed 
beeld van het werkveld.’
Marlies Beukenkamp, docent Toegepaste biologie
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Meer over Aeres MBO Ede

Go international!

Aeres MBO Ede richt zich in de opleidingen op een wereld die 
internationaler wordt. De studietijd is dan een prachtige kans 
om meer van de wereld te zien. Onze studenten doen bijvoor-
beeld vaak een buitenlandse stage. Binnen Europa zijn deze 
stages voor een groot deel gesubsidieerd, maar studenten gaan 
ook naar Oeganda of Indonesië. Ze leren niet alleen veel over 
het vak, maar ze steken ook veel op van andere culturen. En ze 
leren voor zichzelf te zorgen. Zo’n stage is echt een ontzettend 
leuke en goede investering in jezelf. 

Doorlopende leerweg mbo-hbo

Heb je bij Aeres MBO Ede een mbo 4-opleiding gedaan en wil 
je op hbo-niveau doorleren in je vakgebied? Dan is het goed 
om te weten dat Aeres ook een hogeschool heeft met 
 faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen. De docenten 
van Aeres MBO en Aeres Hogeschool maken onderling goede 
afspraken over opleidingsinhoud en -aansluiting. Kijk voor 
meer informatie www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/ 
doorstuderen-in-het-hbo.

Doorstromen

Diploma behaald, maar nog niet uitgeleerd? Na je mbo 
niveau-3 opleiding kun je doorstromen naar een mbo niveau-4 
opleiding. Dit kan in dezelfde opleidingsrichting of in 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.
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Proef de sfeer
Kom kijken op onze open dagen en overtuig jezelf. 
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www.aeresmbo-ede.nl en volg ons op Facebook.

Open Dagen mbo
Vrijdag  7 februari 2020 16.00 - 20.00 uur 
Zaterdag  8 februari 2020  10.00 - 13.00 uur
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