
Informatie over de Hippische opleidingen van Aeres MBO Barneveld 
 
Algemeen 
Aeres MBO Barneveld is een landelijke opleiding en heeft een unieke leer- en werkomgeving. Sinds september 2018 
beschikken wij over het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek. Een prachtige praktijklocatie waarin het 
praktijkonderwijs van onze hippische opleidingen is ondergebracht. Op ons centrum staan 30 eigen school(sport) 
paarden die ingezet worden ten behoeve van het praktijkonderwijs. Aeres MBO Barneveld biedt nagenoeg alle in 
Nederland bestaande opleidingen in de paardensport en -houderij aan. Deze opleidingen worden op verschillende 
niveaus en leerwegen aangeboden. Zo bieden wij voor ieder wat wils op het brede terrein van de paardensector 
(hippische sector).  
 

Werkgelegenheid  
De werkgelegenheid in de sector paardenhouderij is stabiel. Er zijn tussen de 12.000 en 13.000 banen in de hippische 
sector. Er is een grote vraag naar paardenspecialisten. Dat zijn mensen die niet alleen kennis hebben van het paard 
en de verzorging daarvan, maar ook van bijvoorbeeld het runnen van een stal en de regelgeving die daar bij hoort. 
Begin 2020 is er een onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van onze niveau 4 studenten.  Na de opleiding leert  
1/3 van onze studenten door (34%). De helft van onze studenten zijn gaan werken in de hippische sector. Van de 
studenten die gaan werken gaat 3/4 de paardensector in (74%).  

 
Ervaring in de sector is noodzakelijk! 
Werken in de paardenhouderij is fysiek zwaar. Om te kunnen beslissen of je dit werk aankunt, is het noodzakelijk dat 
je enkele weken ervaring hebt met het fulltime werken op een paardenbedrijf. 
 

Mogelijke beroepen 
• Instructeur  • Medewerker paardenkliniek 
• Ruiter • Dierenartsassistent paardenkliniek (paraveterinair) 
• Trainer • Stamboekmedewerker  
• Groom (professionele paardenverzorger) • Africhter van jonge paarden 
• Stalmedewerker op manege, wedstrijdstal, 

pensionstal, handelsstal, hengstenhouderij, 
stoeterij etc.  

• Voorlichten en verkopen van paardenvoeders, 
paardenbenodigdheden etc. of in ruitersportzaak  

• Bedrijfsleider op een manege  • Paardenhouder, paardenfokker 
• Organisator evenementen • Hoefsmid 

 

Bereikbaarheid OV en het Aeres hippisch centrum: 
Vanaf Barneveld centrum (station) is het 10 minuten lopen naar onze hoofdlocatie aan de Barnseweg.  
Als service zorgen wij voor de veiligheid van onze studenten door het vervoer van en naar het hippisch centrum zelf 
te regelen. Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld centrum (station) langs onze hoofdlocatie aan de Barnseweg naar 
het hippisch centrum en weer terug.  

 
Kamers en gastgezinnen: 
Aeres MBO Barneveld is een landelijke opleiding. Onze studenten komen uit heel Nederland.  
Als je verder dan 1,5 uur moet reizen dan adviseren wij jou om op kamers of in een gastgezin te gaan. 



Na plaatsing, ontvangen onze studenten een code voor het downloaden van een digitale lijst met kamer en gastgezin 
adressen. Dat is een gerenommeerde lijst van gastgezinnen waar wij al jaren mee werken. Uiteraard kan je ook zelf 
naar een verblijf zoeken.  
Slapen op Aeres Hippisch Centrum:  
Voor de studenten van de Instructeursopleiding hebben wij logiesfaciliteiten beschikbaar op ons hippisch centrum.  
De overnachtingskosten voor de student zijn 15 euro per dag. Er is 1 woonhuis met keuken, magnetron/oven, 
toilet/douche. Er zijn slaapplaatsen aanwezig voor ongeveer 25 studenten. 
 

Paard stallen op het Aeres Hippisch Centrum: 
Indien je kiest voor de Instructeursopleiding dan is het mogelijk om je eigen paard op het hippisch centrum te stallen. 
Naast onze eigen schoolpaarden staan daar alleen de paarden van de studenten van de instructeursopleiding, 
gedurende de dagen dat deze studenten op het AHC zijn. Wij bieden dus géén pensionstalling aan. Ook de paarden 
van de instructeursopleiding staan er niet 24/7. Onze studenten van de Instructeursopleiding rijden namelijk in de 
weekenden wedstrijden. Kosten voor de stalling ligt tussen de 12 en 15 euro per dag. (Inclusief stalbedekking en 
ruwvoer, exclusief krachtvoer).  De student zorgt zelf dagelijks voor het binnen en buitenzetten van zijn/haar paard 
en uitmesten van de stallen. Het voeren gebeurt in groepjes.  
 

Verzorgingsdiensten: 
Samen met onze studenten runnen we, onder professionele begeleiding van docenten, het Aeres Hippisch Centrum. 
Het is ons doel om onze studenten actief te betrekken bijvoorbeeld door het verzorgen van de 30 school(sport) 
paarden. Hierdoor leer je aanpakken, verantwoordelijkheid dragen en krijg je een realistisch beeld van de sector. Per 
jaar heb je 3 dagen verzorgingsdienst. Dit kan zijn in een weekend en/of vakantie. De verzorgingsdiensten beginnen 
aan het einde van het 1e leerjaar, zodat je voldoende tijd hebt om het centrum en de paarden te leren kennen. 
 

Bijzonderheden van onze Paardensport en –houderij opleidingen: 
o Praktijkles op eigen Aeres Hippisch Centrum (6,5 ha) 
o Het AHC wordt professioneel gerund door onze eigen docenten en studenten 
o Voor leerlingen met een havo diploma bieden we een sprint opleiding niveau 4 opleiding aan (2 jaar) 
o Je hebt géén eigen paard nodig 
o Rijles op onze eigen (school)paarden voor de opleidingen Paardensport en -houderij (niveau 2, 3 en 4)  
o Tijdens de opleiding Paardensport en -houderij (niveau 3 en 4) heb je de mogelijkheid om het ORUN 

aspirant instructeursdiploma te halen. Je bent dan gediplomeerd instructeur tot ongeveer L-niveau  
o Rijervaring op F6 niveau gewenst, voor de opleiding Paardensport en -houderij (niveau 3 en niveau 4) 

 

Bijzonderheden van onze Instructeur opleidingen: 
o Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum 
o Eigen paard/leenpaard nodig van minimaal 1.60m met landelijke wedstrijdervaring 
o Minimaal L2 +2 dressuur en B+2 springen of L+2 springen en B+2 dressuur KNHS geklasseerd met paard 
o Behalen van het ORUN diploma aspirant instructeur én instructeur basissport of wedstrijdsport 
o Les van coach 5 instructeurs 
o Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport) paard 
o Mogelijkheid tot stallen eigen paard 
o Logiesfaciliteiten voor instructeurs studenten op het Aeres Hippisch Centrum 
o Rijtest naast motivatie is voorwaarde voor toelating 
o Je neemt actief deel aan KNHS wedstrijden 

 
Bijzonderheden van onze Hoefsmid opleidingen: 

o Complete smederij op het Aeres Hippisch Centrum  
o Erkend en aangesloten bij de NVvH (Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden) en de EFFA (European 

Federation of Farrier Association)  
o Nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden 
o Kwaliteit van de opleiding wordt geborgd 
o Ervaren gekwalificeerde hoefsmeden (Certified European Farrier) docenten 

 
 

 



Overzicht Hippische Opleidingen zonder eigen paard: 
Paardensport en -houderij opleidingen 
 
Niveau 2: BOL/BBL 

o Medewerker paardenhouderij (2 jaar) 
 

Niveau 3: BOL/BBL 
o Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (3 jaar) 

Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen 
 

o Hoefsmid (3 jaar) 
Zie onder ‘Hoefsmidopleiding’ 
 

Niveau 4: BOL 
o Bedrijfsleider paardensport en -houderij niveau 4 (3 jaar)  

Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen 
 

o Sprintopleiding Bedrijfsleider paardensport en –houderij (2 jaar) speciaal voor havisten  
Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen 
 

Niveau 4: BBL 
o De BBL Niveau 4 opleiding is een intern traject volgend op de bij ons gevolgde BBL niveau 3  

Er is niet extern in te schrijven voor 1 jaar BBL Niveau 4 
 

Inhoud: 
In de Paardensport en -houderij opleiding krijg je alles over paarden. Denk aan verzorgen, voeren, gezondheid, 
gedrag, trainen, beoordelen etc. Daarnaast krijg je beroepsgerichte vakken zoals bandageren, longeren, rijden, 
toiletteren, ruiterfitheid, EHBO-paard, het managen van een bedrijf, het organiseren van een evenement en het 
opzetten van een eigen bedrijf (alleen niv.4). Natuurlijk krijg je ook algemeen vormende onderdelen zoals 
Nederlands, Engels en Rekenen. 
 
Rijervaring: 
Binnen de opleidingen Paardensport en -houderij niveau 3 en niveau 4, is het mogelijk het ORUN diploma aspirant 
instructeur (vooropleiding instructeur) te halen. Je mag dan lesgeven t/m ongeveer L-niveau.  
Het minimale startniveau voor deze opleidingen is F6 niveau FNRS. Enige Rijervaring is daarom belangrijk. Wil je 
advies van één van onze instructeurs? Neem dan een filmpje mee van je rijniveau tijdens het intakegesprek. Dan 
kunnen onze instructeurs voorafgaand aan de opleiding, jouw rijniveau beoordelen aan de hand van deze film.   
 
Schoolpaarden: 
Op het Aeres Hippisch Centrum staan 30 eigen school(sport) paarden die ingezet worden ten behoeve van het 
praktijkonderwijs. Onze studenten die de Paardensport en –houderij opleiding volgen krijgen alle praktijklessen op 
onze eigen school(sport)- paarden. 
 
Lesdagen en tijden: 
Lestijden van 9.15 uur t/m 16.30 uur. Maandag beginnen de lessen om 11.00 uur zodat alle studenten van hun 
huisadres naar school kunnen reizen. De lesdagen zijn afhankelijk van de leerweg (BOL/BBL) en het niveau (2, 3 of 4) 
die de student kiest.  
 
Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage):  
De opleiding bestaat 40% uit praktijk. Je bent elke week 1 dag op het Aeres Hippisch Centrum voor de praktijklessen. 
Gedurende 2 of 3 jaar heb je meerdere stages. Dit zijn -afhankelijk van het niveau van de opleiding-  lintstages (1-2 
dagen) of blokstages (van + 8 weken). Er is een oriënterende stage, een instructiestage, een keuzedeelstage en een 
eindstage. Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 
bedrijfsleven). Per stage bespreek je vooraf met de praktijkopleider wat er van jou verwacht wordt, maar ook wat ze 
van jou kunnen verwachten. Ook bespreek je wat jouw professionele – en persoonlijke leerdoel is. Tijdens je stage 
moet je de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding ervaring op te doen in alle voorkomende werkzaamheden op 



een paardenbedrijf. Tijdens de instructiestage moet je de mogelijkheid krijgen om te kunnen oefenen met instructie 
geven, longeren, rijden enzovoort. Je bedrijf moet door je mentor en de instructeurs als geschikt bevonden worden. 
 
Sprintopleiding Bedrijfsleider paardensport en –houderij (niv.4, 2 jaar) 
De sprintopleiding is bedoeld voor studenten die hun havo hebben afgerond of al een mbo niveau 4 diploma hebben. 
Je zit dus met gelijkgestemden in de klas. Het is een volwaardig mbo diploma, vergelijkbaar met het reguliere niveau 
4 paardensport en –houderij diploma. Alleen in versnelde versie. Vandaar de naam Sprint. Dat komt omdat je het 
niveau van de algemene vormende onderdelen zoals Nederlands, Engels en rekenen vaak al beheerst. Er wordt m.n. 
ingezet op de paard- en beroeps gerelateerde vakken . Let op! Je kan met een mbo niveau 3 diploma géén 
sprintversie volgen. 
 
Extra diploma Dierenartsassistent (paraveterinair)? 
Wil je naast je diploma Bedrijfsleider paardensport en -houderij ook een diploma Dierenartsassistent (paraveterinair) 
behalen? Dat kan! Je doet dan eerst de niveau 4 opleiding Bedrijfsleider paardensport en -houderij (3 jaar) en daarna 
de opleiding Paraveterinair niveau 4 verkort (2 jaar). Na 5 jaar heb je dan twee diploma’s. 
 

Hoefsmidopleiding 
Niveau 3: BOL en BBL 

o Hoefsmid (3 jaar) 
 

Algemeen: 
Onze Hoefsmidopleiding is één van de twee erkende opleiders in Nederland. De Hoefsmidopleiding is een volwaardig 
mbo-diploma. Tijdens de opleiding verbeter je jouw eigen vaardigheid in het correct beslaan en bekappen van het 
paard.   
 
Faciliteiten: 
Op het Aeres Hippisch Centrum staat een complete smederij waar ambacht en kennis samenkomen. 
Met de bouw is er gedacht aan het welzijn en de veiligheid van paard en mens. 
Er zijn: 

o Vier ruime beslagplaatsen 
o Tien eigen werkplekken met oven en aambeeld  
o Eén theorie ruimte (voor theorielessen en presentaties 
o Optimale begeleidingsmogelijkheden  

 
Inhoud: 
Algemeen: Basisvaardigheden paard, Anatomie ondervoet, Hoefkunde, Ergonomie, Lassen, Beoordelen paard, EHBO, 
Exterieur en Beweging, Bekappen, Smeden, Ondernemerschap. 
Beroepsgerichte vakken: Bekappen en beslaan van schoolpaarden, opbouwen van handgesmeede collectie 
hoefijzers, opzetten eigen bedrijf etc. 
Algemeen vormende onderdelen: Nederlands en rekenen.  
 
Lestijden: 
Een normale lesdag is van 9.15 tot 16.30 uur. Maar het komt ook voor dat je ’s avonds lessen hebt. Dat wordt vooraf 
gecommuniceerd 
De BBL komt 1 dag per week naar school. Daarnaast heb je een arbeidscontract van minimaal 24 uur per week bij een 
SBB geregistreerde hoefsmid. De salariëring die een student hoefsmid ontvangt  wordt onderling afgesproken met 
het praktijkbedrijf. Aangezien je in de leer bent bij een erkende smid gaat ervaring boven salariëring. 
 
Praktische vaardigheid: 
Vaardigheid is erg belangrijk. Zorg dat je voorafgaand aan de opleiding al ervaring op doet. De focus van de opleiding 
ligt op het correct beslaan en bekappen van het paard en het runnen van een eigen onderneming. Onze 3e jaars 
studenten bekappen en beslaan onze schoolpaarden. Je krijgt 2 dagdelen/week praktijk op het Aeres Hippisch 
Centrum. Daarnaast heb je 2 dagen /week beroepspraktijkvorming (stage) bij een erkende smid. 
(www.stagemarkt.nl). 
 
BOL of BBL: 



De BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) duurt 3 jaar. Er zijn per jaar 5 blokken van ongeveer 7-8 weken. In 
blok 1 van het eerste jaar ga je 5 dagen in de week naar school. In blok 2, 3, 4 en 5 ga je 3 dagen naar school en heb 
je een lintstage van 2 dagen per week. In jaar 2 en 3 heb je eveneens 3 dagen school en 2 dagen 
beroepspraktijkvorming. 
 
De BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) duurt 3 jaar. Je gaat 1 dag/week naar school en hebt een 
arbeidscontract van minimaal 24 uur per week bij een SBB geregistreerde hoefsmid. Salaris binnen de BBL-hoefsmid 
opleiding is niet gebruikelijk. Mocht een student salariëring ontvangen, dan gaat dit buiten onze opleiding om en 
wordt dit onderling afgesproken met het praktijkbedrijf.  
 
Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage):  
Beroepspraktijkvorming is bedoeld om ervaring op te doen.  
BOL (dagschool):  2 dagen stage,  3 dagen school. (Met uitzondering van het eerste lesblok in jaar 1, dan heb je 5 
dagen school). Van die 3 dagen dat je op school bent krijg je 2 dagen praktijk op het Aeres Hippisch Centrum en 1 dag 
theorie op onze hoofdlocatie. Aangezien je in de leer bent bij een erkende smid worden de stages over het algemeen 
niet betaald. Het gaat namelijk om de ervaring die je opdoet bij een geregistreerde hoefsmid.  
 
Innovatie: 
Onze Hoefsmid opleiding maakt gebruik van alle verschillende producten van alle 3 de hoefijzer fabrikanten in  
Nederland. Zo leer je als student werken met verschillende producten en weet je wat er op de markt is. Daarnaast 
wordt er ook gewerkt met de nieuwste ontwikkelingen en producten. Hiermee vergroot je jouw vaardigheid en 
vakkennis. 
 
Materialen: 
Voorafgaand of tijdens de Hoefsmid opleiding moet je je eigen materialen aanschaffen. 
 
Na de opleiding: 
Nagenoeg alle hoefsmid studenten die klaar zijn met onze Hoefsmid opleiding gaan werken als zzp-er (dus als 
zelfstandig ondernemer). Het opbouwen van het klantenbestand, de vestigingsplaats (locatie), jouw ervaring, kennis, 
kunde en hoe je omgaat met je klanten bepalen het succes van jou als beginnend hoefsmid.  
 
 
 
 
 



Overzicht hippische opleidingen met eigen paard en KNHS 
wedstrijdklassering: 
Instructeursopleidingen  
 
Niveau 3: BOL 

o Instructeur paardensport en -houderij (3 jaar, BOL).  
Bij voldoende belangstelling start er ook een BBL opleiding niveau 3 (3 jaar).  
Binnen deze opleiding behaal je het ORUN aspirant instructeursdiploma én instructeur basissport of (indien 
mogelijk) wedstrijdsport. 
 

Niveau 4: BOL 
o Instructeur/bedrijfsleider paardensport en -houderij  (4 jaar, BOL).  

Binnen deze opleiding behaal je het ORUN aspirant instructeursdiploma én instructeur basissport of 
wedstrijdsport. 
 

Algemeen: 
Voor de Instructeursopleiding heb je een eigen paard/leenpaard nodig van minimaal 1.60m. Voorafgaand aan de 
opleiding hebben studenten van de Instructeursopleiding, al landelijke wedstrijdervaring. Dat wil zeggen dat ze actief 
deelnemen aan KNHS wedstrijden. Zij zijn vaak al talentvolle ruiters. Omdat je in deze opleiding meerdere 
instructeursdiploma’s kan halen naast je volwaardige mbo diploma zit er een selectie op deze opleiding (=rijtest). 
Tijdens de Instructeursopleiding wordt je getraind door coach 5 instructeurs. Voor dressuur worden de studenten 
getraind door Bart Bax en voor het springen/eventing door Egbert van Roekel. Hierdoor schiet het rijniveau bij onze 
studenten omhoog. Je werkt namelijk binnen de instructeursopleiding voortdurend aan je eigen rij- en 
trainingsvaardigheden. De instructeursopleiding wordt deels op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek 
gegeven en deels op onze hoofdlocatie in Barneveld. Als service en veiligheid zorgen wij voor het vervoer van onze 
studenten. Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld centrum (station) langs onze hoofdlocatie aan de Barnseweg naar 
het hippisch centrum en weer terug.  
 
Inhoud: 
Algemeen: Rij- en trainingsvaardigheid, didactiek, rijtechniek, lesgeven en coachen, ziekteleer,  gedrag. 
Beroepsgerichte vakken: Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport) paard. Exterieur en beweging, parcoursbouw, 
ruiterfitheid, EHBO-paard, het schrijven van een sponsorplan, opzetten eigen bedrijf ect.  
Algemeen vormende onderdelen: Nederlands, Engels en rekenen. 
 
Rijervaring:  
De minimale voorwaarden om de Instructeurs opleiding te kunnen volgen is: 

• L2+2 winstpunten dressuur en B+2 winstpunten springen of  L +2 springen en B+2 dressuur (behaald met 
een paard) 

• Rij je op dit moment nog pony, dan moet je voorafgaand aan de opleiding minimaal in één discipline M/Z en 
in een andere discipline B/L hebben behaald 

 
Eigen paard: 
Het (kunnen) beschikken over een (eigen) paard van minimaal 1.60m is een voorwaarde voor deze opleiding. Dat 
heeft te maken met het behalen van de vele extra ORUN-diploma’s die je moet afsluiten met een paard. 
Het mag ook een leenpaard of leasepaard zijn, mits voldoende capaciteit en dat je gedurende jouw opleiding erover 
kan beschikken (minimaal 1.60 m,  gezond en geschikt volgens de instructeurs). Hier moet je ook KNHS-wedstrijden 
mee kunnen rijden. Je neemt één paard mee voor beide disciplines (dressuur/springen) naar de praktijklessen op het 
Aeres Hippisch Centrum.  
 
Lesdagen en tijden: 
2-3 dagen/week op het Aeres Hippisch Centrum (AHC), 2 dagen op de hoofdlocatie in Barneveld. Lestijden praktijk in 
samenspraak met instructeurs en coördinatoren. Overige lestijden lopen van 9.15 uur t/m 16.30 uur. De lesdagen zijn 
afhankelijk van het niveau (3 of 4) van de opleiding. De tijden van de rijlessen variëren per blok en kunnen in verband 
met activiteiten tussentijds variëren. 
 
 



Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage): 
2-3 dagen/week praktijkles op Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek. Je moet wekelijks in staat zijn je paard 
mee te nemen naar de praktijklessen. Meerdere stageperiodes gedurende 4 jaar. Dit kan een lintstages (van 2 
dagen), blokstage, keuzedeelstage of eindstage zijn (8 weken). Studenten van de Instructeursopleidingen lopen stage 
op een sport- handelsstal waar ze ook de mogelijkheid hebben om hun rijniveau te verbeteren. Het stagebedrijf moet 
een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven). Je moet de 
mogelijkheid hebben om onder begeleiding ervaring op te doen met rijden, springen, instructie geven, longeren, 
enzovoort. Je bedrijf moet door je mentor en de instructeurs als geschikt bevonden worden. Via www.stagemarkt.nl 
kun je een erkend stagebedrijf vinden. 
 
Extra diploma’s:  
Tijdens de Instructeursopleiding behaal je naast je volwaardige mbodiploma, gedurende je opleiding in het tweede 
leerjaar je ORUN diploma aspirant-instructeur, in het derde leerjaar je ORUN diploma instructeur basissport en in je 
vierde leerjaar je ORUN diploma instructeur wedstrijdsport. Natuurlijk afhankelijk van de capaciteit en mogelijkheden 
van het paard en de student.  
 
Paard stallen op Aeres Hippisch Centrum: 
Indien je kiest voor de Instructeursopleiding dan is het mogelijk om je eigen paard op het Aeres Hippisch Centrum te 
stallen. Naast onze eigen schoolpaarden staan daar alleen de paarden van de studenten van de 
Instructeursopleiding, gedurende de dagen dat deze studenten op het AHC zijn. Wij bieden dus géén pensionstalling 
aan. Mogelijkheid tot stallen van je eigen paard op maandag t/m vrijdag. Kosten voor de stalling ligt tussen de 12 en 
15 euro per dag. (Inclusief stalbedekking en ruwvoer, exclusief krachtvoer).  Student zorgt zelf dagelijks voor het 
binnen en buitenzetten van zijn/haar paard en uitmesten van de stallen. Het voeren gebeurt in groepjes.  
 
Overnachten op Aeres Hippisch Centrum: 
Voor de studenten van de Instructeursopleiding hebben wij logiesfaciliteiten beschikbaar op ons hippisch centrum.  
De overnachtingskosten voor de student zijn 15 euro/dag. Er is 1 woonhuis met keuken, magnetron/oven, 
toilet/douche. Er zijn slaapplaatsen aanwezig voor ongeveer 25 studenten. Mogelijkheid tot overnachten op het 
Aeres Hippisch Centrum van maandag tot vrijdag. 
 
Mogelijke beroepen: 
De meeste van onze studenten worden instructeur, ruiter, trainer, groom, bedrijfsleider of starten een eigen bedrijf. 

 
Toelatingsvoorwaarden (alleen voor de instructeursopleiding): 

o Met paard minimaal L+2 dressuur & B+2 springen of L+2 springen & B+2 dressuur zijn geweest 
o Met pony minimaal in één discipline M/Z en in een andere discipline B/L zijn geweest 
o Het (kunnen) beschikken over een (eigen) paard (min. 1.60 m), gedurende de opleiding welke voldoende 

capaciteit heeft binnen het gevraagde niveau (beoordeeld door de instructeur(s)) 
o Wekelijks in staat zijn bovenstaand beschreven paard mee te nemen naar de praktijklessen  
o Je neemt actief deel aan KNHS wedstrijden 
o Een toelatingsrijtest welke doorslaggevend is voor de toelating 

 
Extra kosten Instructeursopleiding: 

• Stallingskosten: afhankelijk van het pakket dat je kiest 12 tot 15 euro per dag 
• Logies Student 15 euro per nacht 
• Indicatie van de kosten van de ORUN examens: 

o Aspirant Instructeur + 300 euro 
o Basissport + 400 euro 
o Wedstrijdsport + 400 euro 

 
 



Meest gestelde vragen over de Paardensport en –houderij opleidingen 
 
Hoe is de bereikbaarheid van Aeres MBO Barneveld? 
Barneveld ligt in het midden van het land. Aeres MBO Barneveld ligt op een steenworp afstand van het station 
‘Barneveld Centrum’, welke binnen 10 minuten lopen te bereiken is. Het station ‘Barneveld Centrum’ heeft 
rechtstreekse verbindingen met ‘Amersfoort-Centraal’ en ‘Ede-Wageningen’. Tevens heeft Aeres MBO Barneveld 
ruime parkeergelegenheid voor auto’s en stallingen voor fietsen en scooters. 
 
Zijn er kamers- en gastgezin adressen in Barneveld? 
Bij bevestiging van inschrijving is er een digitale lijst met kamer- en kostadressen te verkrijgen. Er is ruim aanbod in 
de buurt. 
 
Is er pensionstalling in Barneveld?  
Er is mogelijkheid om je paard in de omgeving te stallen voor de Paardensport en –houderij studenten. Dit is wel op 
eigen initiatief. Er is geen plek om de paarden van de Paardensport en –houderij studenten te stallen op het Aeres 
Hippisch Centrum. 
 
Hoe vaak ga je naar het Aeres Hippisch Centrum? 
Voor de opleiding paardensport en -houderij ga je gemiddeld één dag per week naar de praktijklocatie. 
 
Hoe kom ik op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek? 
Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld Centrum (station) langs onze hoofdlocatie aan de Barnseweg naar het 
hippisch centrum en weer terug. De pendelbus rijdt op vaste tijden: 
 
Maandag 
Station Barneveld: 10.30 uur Aeres MBO Barneveld: 10.35 uur Aeres Hippisch Centrum: 10.45 uur 
 
Dinsdag t/m Vrijdag 
Station Barneveld: 8.45 uur  Aeres MBO Barneveld: 8.50 uur Aeres Hippisch Centrum: 9.15 uur 
 
Hoeveel wordt er gereden tijdens de opleiding? 
In alle leerjaren van de Paardensport en -houderij opleidingen worden rijlessen aangeboden. Een uitzondering hierop 
is de niveau 2 BBL-opleiding. 
 
Wat zijn de lestijden? 
Op maandag start het lesrooster altijd om 11.00 uur tot mogelijk 16.30 uur 
Op dinsdag t/m vrijdag start het rooster om 9.15 uur tot mogelijk 16.30 uur 
Overige (verzorgings)diensten en evenementtijden kunnen afwijken van deze tijden 
 
In welke opleiding(en) haal je een instructeursdiploma? 
In de Paardensport en -houderij opleidingen op niveau 3 en niveau 4 heb je de mogelijkheid om je opleiding voor 
gediplomeerd ORUN instructeur (aspirant-instructeur) te halen.  
In de opleidingen Instructeur én Instructeur/Bedrijfsleider Paardensport en -houderij haal je naast het ORUN 
aspirant-instructeursdiploma ook het ORUN diploma basissport en indien mogelijk wedstrijdsport (afhankelijk van 
jouw rijniveau). 
 
Kun je de opleidingen ook doen als je niet fit bent? 
Uit welzijnsoogpunt willen we dat niet alleen onze paarden fit zijn en een goede conditie hebben, maar ook onze 
studenten. Ruiterfitheid is een belangrijk onderdeel in onze opleiding. Ook moet je zelfstandig aan je conditie 
werken. Wanneer je als ruiter dusdanig zwaar bent dat dit het welzijn en de gezondheid van de paarden schaadt, kan 
en mag je niet op onze schoolpaarden rijden. 
 
Heb je rijervaring nodig voor niveau 2? 
Voor de niveau 2 opleiding heb je geen rijervaring nodig. Mocht je willen doorstromen van niveau 2 naar niveau 3 
dan geldt de rijervaring wel.   
 
Kun je deze opleiding combineren met de opleiding Paraveterinair? 
Na de opleiding Bedrijfsleider paardensport en -houderij  (3 jaar) kun je doorstromen naar de opleiding 
Paraveterinair Dierenartsassistent (dierverzorging). Daar kun je dan de sprint opleiding Paraveterinair doen (2 jaar). 



Je behaalt dan twee diploma’s in 5 jaar. Je kunt dit ook doen met de sprint opleiding Bedrijfsleider paardensport en –
houderij én de sprintopleiding Paraveterinair Dierenartsassistent (dierverzorging). Je behaalt dan twee diploma’s in 4 
jaar. 
 
Kun je doorstromen naar het hbo? 
Met een volwaardig mbo-diploma op niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo. 
 
Op welk niveau kun je de opleiding Hoefsmid doen? 
Je kunt deze opleiding alleen op niveau 3 doen. Je kunt daarbij kiezen uit BOL of BBL. 
 
Heb je een eigen laptop nodig? 
Ja, een eigen laptop is verplicht. 
 
Zijn er kledingvoorschriften op het Aeres Hippisch Centrum? 
Ja, in de standaard praktijklessen gebruiken we stalschoenen (zelf aan te schaffen), schoolkleding (polo, jas) welke 
zijn aan te schaffen via school, lange spijkerbroek zonder gaten, geen grote sieraden en haren in een staart/knot.  
Voor de rijlessen, gebruiken we een donkere rijbroek en donkere sokken, rijschoenen met chaps of rijlaarzen, cap, 
handschoenen, allen zelf aan te schaffen. Body protector is toegestaan, niet verplicht.  
Voor de lessen ruiterfit zijn sportschoenen en sportkleding verplicht.  
 
We stimuleren onze studenten om schoolkleding aan te schaffen voor de hippische opleiding. Dit zorgt voor 
verbinding en professionele uitstraling op het Aeres Hippisch Centrum en onze landelijke evenementen en 
(inter)nationale excursies. In de introductiemiddag krijgen studenten de mogelijkheid om de schoolkleding te passen 
en te bestellen.  
 
Wat zijn de kosten van de opleiding? 
Op de website www.opendagbarneveld.nl staat een kostenoverzicht die je kan downloaden. Per opleiding is er een 
indicatie van de kosten gegeven.  
 
Hoe schrijf ik mij in? 
Inschrijven gaat digitaal via onze website www.aeresmbo.nl/barneveld. Rechtsboven op de site vind je het vakje 
aanmelden. Wanneer je daar op klikt kun je je digitaal aanmelden. Na aanmelding word je t.z.t uitgenodigd voor een 
intake- en motivatiegesprek op Aeres MBO Barneveld en maak je de AMN Talentscan. 
 
Wat is de AMN Talentscan? 
De AMN Talentscan meet de capaciteiten en de persoonlijkheid van de student. Van daaruit worden ook conclusies 
getrokken over gebieden die van toepassing zijn in de leerondersteuning zoals: leerintelligentie, logisch redeneren, 
dynamiek, werkhouding, zelfredzaamheid en competenties. Je hoeft je er niet op voor te bereiden. 



Meest gestelde vragen over de instructeursopleidingen. 
 
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor de Instructeursopleidingen? 
Toelatingsvoorwaarden:  

• Het kunnen beschikken over een (eigen) paard (min 1.60 m), gedurende de opleiding  
• Jouw eigen paard is klinisch gezond 
• Betrouwbaar in de omgang en onder het zadel 
• Het paard wordt door de instructeurs gekeurd als geschikt of ongeschikt als opleidingspaard 
• Met paard minimaal L2+2 dressuur & B+2 springen of L+2 springen & B+2 dressuur geklasseerd geweest 
• Met pony minimaal in één discipline M/Z en in een andere discipline B/L geklasseerd geweest 
• Wekelijks in staat zijn je paard mee te nemen naar de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum 
• Regelmatig KNHS wedstrijd rijden 
• Een toelatingsrijtest waarbij je je eigen paard meeneemt voor zowel dressuur als springen (spring- of 

veelzijdigheidszadel). Deze rijtest vindt plaats vóór aanvang van het schooljaar en is doorslaggevend voor 
toelating 

• Iedere leerling krijgt een intakegesprek en AMN Talentscan. 
 
Hoe vaak ga je naar de het Aeres Hippisch Centrum? 
Voor de Instructeursopleidingen ben je 2-3 dagen per week op de praktijklocatie van het Aeres Hippisch Centrum 
(AHC) en bestaat de mogelijkheid om (met je paard) te overnachten. 
 
Kan ik blijven slapen op het Aeres Hippisch Centrum? 
Ja, er is een woonhuis met gezamenlijke woonkamer, keuken oven/magnetron douche/toilet voor ongeveer 25 
studenten van de instructeursopleiding. De kosten zijn 15 euro/dag. 
 
Kan ik mijn paard stallen op het Aeres Hippisch Centrum? 
Ja, je kunt, gedurende jouw praktijkdagen, je paard stallen op het AHC. Kosten voor de stalling ligt tussen de 12 en 15 
euro per dag (Inclusief stalbedekking en ruwvoer, exclusief krachtvoer). Student zorgt zelf dagelijks voor het binnen 
en buitenzetten van zijn/haar paard en uitmesten van de stallen. Het voeren gebeurt in groepjes.  
 
Is het verplicht om als Instructeursstudent in het woonhuis op het AHC te overnachten en je paard te stallen? 
Nee, het is niet verplicht. Het is wel verplicht om bij alle activiteiten van de opleiding aanwezig te zijn. 
 
Hoe kom ik op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek? 
Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld Centrum (station) langs onze hoofdlocatie aan de Barnseweg naar het 
hippisch centrum en weer terug. De pendelbus rijdt op vaste tijden: 
 
Maandag 
Station Barneveld: 10.30 uur Aeres MBO Barneveld: 10.35 uur Aeres Hippisch Centrum: 10.45 uur 
 
Dinsdag t/m Vrijdag 
Station Barneveld: 8.45 uur  Aeres MBO Barneveld: 8.50 uur Aeres Hippisch Centrum: 9.15 uur 
 
Kun je de opleidingen ook doen als je niet fit bent? 
Uit welzijnsoogpunt willen we dat jij en je paard(en) fit zijn en een goede conditie hebben om de opleiding te kunnen 
voltooien. 
 
Heb je een eigen laptop nodig? 
Ja, een eigen laptop is verplicht. 
 
Zijn er kledingvoorschriften op het Aeres Hippisch Centrum? 
Ja, in de standaard praktijklessen gebruiken we stalschoenen (zelf aan te schaffen), schoolkleding (polo, jas) welke 
zijn aan te schaffen via school, lange spijkerbroek zonder gaten, geen grote sieraden en haren in een staart/knot.  
Voor de rijlessen, gebruiken we een donkere rijbroek en donkere sokken, rijschoenen met chaps of rijlaarzen, cap, 
handschoenen, allen zelf aan te schaffen. Body protector is toegestaan, niet verplicht.  
Voor de lessen ruiterfit zijn sportschoenen en sportkleding verplicht.  
 
We stimuleren onze studenten om schoolkleding aan te schaffen voor de hippische opleiding. Dit zorgt voor 
verbinding en professionele uitstraling op het Aeres Hippisch Centrum en onze landelijke evenementen en 



(inter)nationale excursies. In de introductiemiddag krijgen studenten de mogelijkheid om de schoolkleding te passen 
en te bestellen.  
 
Hoe zit het met de stagebedrijven voor de Instructeursopleidingen? 

• Studenten van de Instructeursopleidingen lopen stage op een sport- handelsstal waar ze ook de 
mogelijkheid hebben om hun rijniveau te verbeteren 

• Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 
bedrijfsleven) 

• Je moet de mogelijkheid hebben om onder begeleiding ervaring op te doen met rijden, springen, instructie 
geven, longeren, enzovoort 

• Je bedrijf moet door je mentor en de instructeurs als geschikt bevonden worden 
 
Wat leer je bij de Instructeursopleidingen? 
Het verbeteren van je eigen rij- en trainingsvaardigheid, didactiek, rijtechniek, ruiterfitheid, lesgeven en coachen, 
exterieur en beweging, parcoursbouw, ziekteleer, enzovoort. 

 
Moet je een eigen paard hebben voor de Instructeursopleidingen?  
Ja, je moet een eigen paard of leenpaard tot je beschikking hebben gedurende de opleiding (minimaal 1.60m, gezond 
en geschikt volgens de instructeurs). Hier moet je ook KNHS-wedstrijden mee kunnen rijden. Je neemt één paard 
mee voor beide disciplines (dressuur/springen) naar de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum. De tijden van 
de rijlessen variëren per blok en kunnen in verband met activiteiten tussentijds variëren.  
 
Welk diploma heb je na deze opleiding? 
Je hebt straks een volwaardig mbodiploma (niveau 3 of niveau 4), een ORUN aspirant-instructeurs diploma én het 
ORUN diploma basissport allround. En indien mogelijk ook ORUN wedstrijdsport dressuur/ springen/ allround.  
 
Aan welke eisen moet een BPV(stage)plek voldoen? 

• Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 
bedrijfsleven) 

• Passend bij het juiste crebo 
• De praktijkopleider (POL) moet een niveau 4 instructeur (wedstrijdsportinstructeur) zijn 
• Het stagebedrijf moet goedgekeurd worden door de mentor en de instructeurs 
• Leerlingen moeten op het bedrijf regelmatig met begeleiding kunnen rijden 

 
Hoe kom ik aan een geschikt BPV (stage)bedrijf? 
Via je eigen sportnetwerk en via het netwerk van je sportmentoren en instructeurs. Dit mag niet op een 
familiebedrijf zijn.  
 
Hoe schrijf ik mij in? 

• Inschrijven gaat digitaal via onze website www.aeresmbo.nl/barneveld. Rechtsboven op de site vind je het 
vakje aanmelden. Wanneer je daar op klikt kun je je digitaal aanmelden 

• Na aanmelding word je t.z.t uitgenodigd voor een intake- en motivatiegesprek op Aeres MBO Barneveld en 
maak je de AMN Talentscan. 

 
Wat is de AMN Talentscan? 
De AMN Talentscan meet de capaciteiten en de persoonlijkheid van de student. Van daaruit worden ook conclusies 
getrokken over gebieden die van toepassing zijn in de leerondersteuning zoals: leerintelligentie, logisch redeneren, 
dynamiek, werkhouding, zelfredzaamheid en competenties. Je hoeft je er niet op voor te bereiden. 
 
Wat zijn de kosten van de opleiding? 
Op de website www.opendagbarneveld.nl staat een kostenoverzicht die je kan downloaden. Per opleiding is er een 
indicatie van de kosten gegeven. Extra kosten Instructeursopleiding: 

• Stallingskosten: afhankelijk van het pakket dat je kiest 12 tot 15 euro per dag 
• Logies Student 15 euro per nacht 
• Indicatie van de kosten van de ORUN examens: 

o Aspirant Instructeur + 300 euro 
o Basissport + 400 euro 
o Wedstrijdsport + 400 euro 


