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Onze school
• Grootste groene mbo opleiding op dier en 

hippisch
• 270 gekwalificeerde trainers, docenten, 

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

Aeres Hippisch Centrum

Compleet terrein op 6,5 ha 
met binnen en buitenrijbanen



12 september 2017

Volgens Keuzegids mbo 2020 & 2021

Aeres MBO is het beste groene mbo (AOC) van Nederland



Onze mensen:
vakspecialisten

















Studenten vanuit heel Nederland komen naar Barneveld
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Kenmerkend voor de sector:
Passie



Professionaliteit



Aanpakkers



Kenmerken van onze school
Zorg en aandacht

• Mentor
• Multidisciplinair Ondersteunings Team 
• Zorg coördinator
• School maatschappelijk werker
• Decanaat 



Sfeer





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









Ruiterfit/conditie

• Houding en zit
• Coördinatie en balans
• Plezier en bewegen

Verbeteren competenties voor de 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

Inhoud opleiding:

• Verzorging, voeding, huisvesting, training, ziekteleer, anatomie, 
gedragsleer, voortplanting & fokkerij etc.

• Verschillende beroepsgerichte onderdelen zoals:  bandageren, 
longeren, rijden, toiletteren, ruiterfitheid, EHBO-paard, 
organiseren van een evenement, het managen van een bedrijf, 
opzetten eigen bedrijf (niv 4) etc.

• Beroepspraktijkvorming (stage)

• AVO-vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen

• Mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeurs diploma te 
behalen. Alleen voor niv 3 en 4

Niveau 2, 3 BOL/BBL
Niveau 4 BOL (BBL: Eerst BBL N3 daarna volgt intern traject)



Zit in opleiding Paardensport en -houderij (niv 2, 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)

Rijvaardigheid



Opleiding Instructeur niv 3 en niv 4

Niveau 3: BOL (3 jaar)

Niveau 4: BOL (4 jaar)

Toelatingsvoorwaarden:

• Eigen PAARD tot beschikking (min. 1.60)

• Met paard minimaal L2+2 dressuur en B+2 springen of L+2 
springen en B+2 dressuur KNHS geklasseerd visa versa

• Met pony minimaal 1 discipline in M/Z en in andere discipline B/L

• Paard kunnen meenemen naar Aeres Hippisch Centrum (AHC)

• Mogelijkheid tot stallen eigen paard

• Logiesfaciliteiten voor instructeurs studenten op het AHC mogelijk

• Je neemt actief deel aan KNHS wedstrijden gedurende je 
opleiding 

• Rijtest (naast motivatiegesprek)



Instructeur
Inhoud opleiding:
• Volwaardig mbo werk en denk niveau

• Verbeteren eigen vaardigheid, didactiek, 
rijtechniek, ruiterfitheid, lesgeven en coachen, 
exterieur en beweging,  parcoursbouw, 
ziekteleer etc. 

• Aspirant instructeur jaar 2

• Instructeur basissport jaar 3

• Instructeur wedstrijdsport jaar 4 (alleen niv 4)



Opleiding Hoefsmid
Inhoud opleiding:
• Basisvaardigheden paard, Anatomie ondervoet, 

Hoefkunde, Ergonomie, Lassen, Beoordelen paard, 
EHBO, Exterieur en Beweging, Bekappen, Beslaan, 
Smeden, Ondernemerschap

• Verschillende beroepsgerichte vakken zoals
bekappen en beslaan van schoolpaarden, 
opbouwen van handgesmeede collective 
hoefijzers, opzetten eigen bedrijf

• Beroepspraktijkvorming (stage) 
o BOL: 2 dagdelen/week op het Aeres Hippisch

Centrum

o BOLBPV: 2dagen/week bij erkende smid

www.stagemarkt.nl

o BBL: 1 dag per week en minimaal 24 uur/wk

bij erkende smidijzers, opzetten eigen bedrijf

• AVO-vakken zoals Nederlands en rekenen

Niveau 3 BOL/BBL

http://www.stagemarkt.nl/


Bijzonderheden
• Eén van de twee erkende opleiders in Nederland

• Complete hoefsmederij op het AHC (Aeres Hippisch 
Centrum)

• In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden

• Werkt met kwaliteitshoefsmeden (Certified European 
Farrier)

• Geaccrediteerd door de EFFA (European Federation of 
Farrier Association) 



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
Basisberoepsgerichte
leerweg

KB
Kaderberoepsgerichte
leerweg

TL
Theoretische
leerweg

GL
Gemengde 
leerweg

• INTAKE + MOTIVATIEGESPREK
• Niveau 3 en 4 Instructeur: Rijtest (+ motivatie)
• Voor een goede plaatsing wordt gebruik gemaakt van 

een talentenscan

Toelatingsadvies tot BOL/BBL



Vervolgtraject
• Aanmeldingsformulier & Info-toeleverende 

school
• Rijfilmpje, meenemen met intake (voorkeur)
• Intake + motivatiegesprek
• Rijtest

(alleen voor niveau 3 en niveau 4 Instructeur)

• Kennismakingsmiddag



www.opendag-barneveld.nl

• Download de presentatie en brochure
• De meest gestelde vragen lijst
• Chatten met onze docenten of studenten 

voor individuele vragen
• Virtuele tour Aeres hippisch centrum
• Video verschil instructeursopleiding versus  

paardensport en -houderij opleiding
• Chatten met onze docenten of studenten 

voor individuele vragen

Meer Info 



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

Vragen?


