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• Grootste groene mbo opleiding op dier en hippisch
• 310 gekwalificeerde trainers, docenten, instructeurs 

en vakspecialisten
• 25 mbo/hbo opleidingen
• Autoriteit en kenniscentrum in Nederland
• Unieke praktijkfaciliteiten 

Onze school



4

Van Dieren ontdekpark
Leerpark voor studenten, afgestemd op wensen arbeidsmarkt:

 om kunnen gaan met kritische vragen en opmerkingen
 iemand gastvrij ontvangen
 goed kunnen adviseren
 professionele houding
 klantgerichtheid. 



12 september 2017

Praktijklocatie
Aeres Hippisch Centrum

Compleet terrein op 6,5 ha 
met binnen en buitenrijbanen



12 september 2017

Aeres MBO is de beste groene 
mbo (AOC) van Nederland 
volgens Keuzegids mbo 2021

Beste groene mbo (AOC)



Onze mensen
Vakspecialisten















Arbeidsmarkt

Studenten vanuit heel Nederland



Arbeidsmarkt



Werkgelegenheid

Doorstud
eren
34%

Werken in hippische sector
49%

Werken buiten 
hippische sector

17%

NA DE OPLEIDING:

Werken in de 
hippische sector; 74%

Werken buiten 
hippische 

sector; 26%

VAN DE STUDENTEN DIE 
WERKEN:



voorlichting en 
verkoop 
paardenvoeders 
paardenbenodigdheden

medewerker manege, 
handelsstal, stoeterij etc.

groom

bedrijfsleider

medewerker hippische 
organisaties
stamboekmedewerker organiseren 
evenementen

zelfstandig ondernemer

medewerker 
paardenkliniek

instructeur, stalruiter, 
africhter, trainer

hoefsmid

dierenartsassistent 
paardenkliniek

paardenhouder
/paardenfokker

Arbeidsmarkt



Kenmerkend voor de sector
Passie



Professionaliteit



Aanpakkers



• Mentor

• Multidisciplinair Ondersteunings Team 

• Zorg coördinator

• School maatschappelijk werker

• Decanaat 

Kenmerken school
Zorg en aandacht



Sfeer





Verzorgingsdiensten

• Samen verantwoordelijk voor de schoolpaarden én het runnen van het AHC
• Per jaar 3 dagen verzorgingsdienst in weekend en/of vakantie
• Vanaf einde 1e leerjaar

Presentator
Presentatienotities
Jaar loopt van 0-week blok 5 tot 0-week blok 5 schooljaar daarop.







Vakkennis



Ruiterfit/conditie

• Houding en zit

• Coördinatie en balans

• Plezier en bewegen

Verbeteren competenties ruiter:



• B.P.V. (Stages) in het buitenland

• Aangesloten bij de EEN (Equine Educational
Network)

• Uitwisselingprogramma´s binnen en buiten 
Europa

• Vakgroep Engels: Terminologie sluit aan bij 
beroepenveld

Internationalisering



Overzicht hippische opleidingen:
Niveau 2: BOL/BBL
Medewerker paardenhouderij (2 jaar)

Niveau 3: BOL/BBL
• Vakbekwaam medewerker paardensport en houderij (3 jaar)  
• Instructeur Paardensport en –houderij (3 jaar) (alleen BOL)
• Hoefsmid (3 jaar)

Niveau 4: BOL
• Bedrijfsleider Paardensport en –houderij (3 jaar) (BOL en BBL*)
• Sprintopleiding Bedrijfsleider Paardensport en –houderij (2 jaar) (speciaal voor havisten)
• Instructeur/Bedrijfsleider Paardensport en -houderij (4 jaar)

*BBL N4: Eerst BBL N3 daarna volgt intern traject. (4 jaar)



Paardensport en –houderij: Niveau 2 BOL/BBL

AVO Keuzedelen
Nederlands, Engels, rekenen Verdieping paard, gezondheid paard, Doorstroom niveau 3: 

Let op! Alleen Niveau 2 studenten die verkort door willen stromen naar niveau 3, krijgen in jaar 2, na aantonen van 
voldoende rij technisch niveau, ook rijles op onze schoolpaarden.

Beroepsgerichte praktische opleiding. Je leert de basisbeginselen van het paardenvak. 
Géén eigen paard nodig. Werkt met onze schoolpaarden.

Inhoud opleiding:
Verzorging, voeding, huisvesting, training, ziekteleer, anatomie, gedragsleer, voortplanting-fokkerij etc.

Beroepsgerichte vakken:
Bandageren, longeren, toiletteren, ruiterfitheid, EHBO-paard, verzorgen paarden etc.

Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage). 
– Eerste 2 jaar 2 dgn.  lintstage, eind jaar 2 blokstage
– Elke week 1 dag op het Aeres Hippisch Centrum



Paardensport en –houderij: Niveau 3 BOL/BBL

AVO Keuzedelen
Nederlands, Engels, rekenen voortplanting en fokkerij, keuringsklaar maken, internationalisering

Mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeurs diploma te behalen

Je werkt zelfstandig op het paardenbedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de verzorging, gezondheid 
en voeding van de paarden. Géén eigen paard nodig. Krijgt rijles op onze schoolpaarden.

Inhoud opleiding:
Verzorging, voeding, huisvesting, training, ziekteleer, anatomie, gedragsleer, voortplanting-fokkerij etc.

Beroepsgerichte vakken:
Bandageren, longeren, toiletteren, rijden, lesgeven, ruiterfitheid, EHBO-paard, verzorgen paarden, organiseren evenement.

Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage). 
– oriënterende stage, lintstage, instructiestage, keuzedeelstage, eindstage
– Elke week 1 dag op het Aeres Hippisch Centrum



Paardensport en –houderij: Niveau 4 BOL

AVO Keuzedelen
Nederlands, Engels, rekenen voortplanting en fokkerij, keuringsklaar maken, internationalisering

ondernemerschap, inspelen op innovaties

Als manager kun je een paarden(sport)bedrijf leiden: Van verzorgen, voeren, trainen, instructie geven, 
rijden t/m organiseren en plannen. Géén eigen paard nodig. Krijgt rijles op onze schoolpaarden.

Inhoud opleiding:
Verzorging, voeding, huisvesting, training, ziekteleer, anatomie, gedragsleer, voortplanting-fokkerij etc.

Beroepsgerichte vakken:
Bandageren, longeren, toiletteren, rijden, lesgeven, ruiterfitheid, EHBO-paard, verzorgen paarden, organiseren 
evenement, managen en opzetten van een paardenbedrijf etc.

Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage). 
– oriënterende stage, lintstage, instructiestage, keuzedeelstage, eindstage
– Elke week 1 dag op het Aeres Hippisch Centrum

Mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeurs diploma te behalen
Let op! BBL: Eerst BBL N3 afronden met diploma op deze school daarna volgt intern traject



Zit in opleiding Paardensport en -houderij (niv, 3 en 4)
• Géén eigen paard nodig
• Studenten krijgen alle praktijklessen op onze eigen 30 school (sport) paarden
• Rijervaring belangrijk

Mogelijkheid tot halen diploma Aspirant Instructeur (niv. 3 en 4):
• Geven van instructie aan beginners.
• Minimale instroomeisen = F6/F7 niveau FNRS
• Meenemen filmpje van jouw rijvaardigheid bij intake (voorkeur)

Rijervaring Paardensport en –houderij (Niveau 3 en 4)



Opleiding Instructeur BOL niv. 3 & 4
Als instructeur, ruiter of groom werk je voortdurend aan je eigen rij- en trainingsvaardigheden. 
Je traint en verbetert sportpaarden, naast  coachen, instrueren, africhten en evt. managen. 

Toelatingsvoorwaarden:
• Eigen PAARD tot beschikking (min. 1.60) met landelijke wedstrijdervaring.
• Paard klinisch gezond, betrouwbaar, voldoende capaciteit binnen het gevraagde 

niveau.
• Met paard minimaal L2+2 dressuur & B+2 springen of L+2 springen & B+2 dressuur 

KNHS geklasseerd.
• Met pony minimaal één discipline M/Z en in andere discipline B/L KNHS geklasseerd.
• Wekelijks in staat zijn, paard mee te nemen naar de praktijklessen op Aeres Hippisch 

Centrum (AHC).
• Je neemt actief deel aan KNHS wedstrijden gedurende je opleiding. 
• Een toelatingstest rijden (naast motivatiegesprek) welke doorslaggevend is voor de 

toelating.



Instructeur Niveau 3 & 4 BOL
Inhoud opleiding:
Verbeteren eigen vaardigheid, didactiek, rijtechniek, ruiterfitheid, lesgeven en coachen, exterieur en beweging,  
parcoursbouw, ziekteleer etc. 

Bijzonderheden:
• Extra ORUN diploma’s: naast volwaardige mbo:  

– aspirant instructeur (jaar 2)
– instructeur basissport (jaar 3)
– Instructeur wedstrijdsport (jaar 4, alleen niv. 4) (afhankelijk van de capaciteit van paard en ruiter)

• Les van coach 5 instructeurs
• Mogelijkheid tot stallen eigen paard en logiesfaciliteiten voor instructeurs studenten, gedurende de praktijklessen

Praktijk en Beroepspraktijkvorming (stage). 
– Blokstage, keuzedeelstage, eindstage 
– 2-3 dagen/week praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum

Let op! Numerus fixus opleiding



Speciaal voor Havisten: BOL Niveau 4 in 2 jaar!

Instroom :
• Havo diploma
• Met een overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4 

havo/vwo, stroom je in het eerste jaar van de 
reguliere niveau 4 opleiding in.

Bedrijfsleider Paardensport en 
–houderij Sprint



Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

BL
Basisberoeps-
gerichte leerweg

KB
Kaderberoeps-
gerichte leerweg

TL
Theoretische
leerweg

GL
Gemengde 
leerweg

• INTAKE + MOTIVATIEGESPREK
• Niveau 3 en 4 Instructeur: Rijtest (+ motivatie)
• Talentenscan

Toelatingsadvies



Vervolgtraject
• Aanmeldingsformulier & Info-

toeleverende school

• Rijfilmpje, meenemen met intake 
(voorkeur)

• Intake + motivatiegesprek

• Rijtest
(alleen voor niveau 3 en niveau 4 Instructeur)

• Kennismakingsmiddag



• Clinics en demonstraties op Aeres Hippisch 
Centrum (Zie welkomstflyer)

• Collega’s in stand staan klaar voor individuele 
vragen opleidingen en cursussen. Zowel voor 
mbo als voor Aeres Trainings Centre (Ook 
voor zorg studenten)

• Minimarkt AVO/Gezondheidsleer/Economie

• Vrij rondlopen over het Aeres Hippisch 
Centrum 

• De meest gestelde vragen lijst, brochure en 
indicatie van de kosten

Meer Info: 



Bedankt voor uw 
aandacht…
en veel succes met het maken 
van de juiste keuze!

W H A T S A P P  M A R I S K A
Via 06- 51 169 895
Of mail naar m.l.van.der.brugge@aeres.nl

A E R E S  B A R N E V E L D  M O E T  J E  B E L E V E N . . .

www.opendagbarneveld.nl

https://opendagbarneveld.nl/
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