
Onze wereld van

Paard
Bij Aeres zetten we ons binnen het vmbo, mbo en hbo in voor 
verdere professionalisering van de hippische sector. Want als er 
een opleidingsrichting is waar we vakmanschap laten zien, dan 
is het in de paardensport en -houderij. Het begint al op jonge 
leeftijd in de paardenklassen op het vmbo en loopt in draf door 
naar het mbo, hbo en de (internationale) trainingscentra. Bij 
de Paarden plaats van Aeres Hogeschool Dronten en het gloed-
nieuwe Aeres Hippisch Centrum kunnen onze studenten volop 
praktijk ervaring opdoen in het professioneel berijden, verzorgen 
van paarden en runnen van een paardenpensionstal. En daarmee 
is het duidelijk: Aeres is dé paardenopleider van Nederland.

Onderwijslocaties

Onderwijs en niveaus 
Vmbo
Bij een aantal vmbo-scholen hebben leerlingen 
de mogelijkheid om Paard als extra vak buiten het 
curriculum om te kiezen. Ze krijgen theorie les en 
leren de praktijk op de manege in de buurt. 

Mbo
Niveau 2: 
• Medewerker paardenhouderij 
Niveau 3: 
• Vakbekwaam medewerker paardensport 

en -houderij
• Instructeur paardensport en -houderij 
• Hoefsmid 
• Cursus Aspirant-instructeur ORUN 

voor studenten
Niveau 4: 
• Bedrijfsleider paardensport- en houderij
• Instructeur paardensport en -houderij 
• Cursus Aspirant-instructeur ORUN 

voor studenten

Hbo
•  Hippische bedrijfskunde
•  International Equine Business Management
•  Docent en kennismanager Paardensector

Cursussen en trainingen
• Sportmassage paard (meerdere varianten)
• Nascholing paardensportmasseur 
• Paardenvoeding 
• Hoefbekappen
• Fysiotherapie bij dieren
• TTouch paard
• Scholing NVFD
• Module Paarden en Pony’s
• Paardkrachtig communiceren (op maat)
• Academische Rijkunst
• Aspirant Manege instructeur - Niveau 2
• Manege instructeur - Niveau 3
• Hunter Junper Equitation instructeur
• Houding en zit - De sleutel tot succes
• Persoonlijk leiderschap met paardenkracht 

(APEC)
•  Workshop Spiegelen met paarden
• Therapie met inzet van dieren
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VMBO  
Paardenklas  

65
leerlingen 
per jaar

Studentenaantallen


±

MBO  

545
studenten


±

Cursussen en 
trainingen

400
deelnemers
per jaar


±

HBO 

345
studenten


±

Internationaal

Internationale stages: 
• Circa 10% van Aeres MBO Almere 
• Circa 20% van Aeres Hogeschool Wageningen 
• Circa 40% van Aeres MBO Barneveld
• Circa 60% van Aeres MBO Emmeloord
• 100% van Aeres Hogeschool Dronten

Internationale samenwerkingen:
• Europese scholen LaSalle (F), Saumur (F), Saint Flour (F),  

Ypäja (F), Starum (N), Hartpury (UK), Writtle (UK),  
Bilzen (B), Warendorf (D),  
Lambach (A), Golega (P), 
Flyinge (S) en  
Stromsholm (S)

• Diverse Amerikaanse,  
Duitse en Franse  
universiteiten

Activiteiten 
Onder andere: 
• Paarden Veiling Dronten
• Jumping Amsterdam
• Sportleerlijndagen
• Nationaal Scholenconcours
• Horse Event
• Outdoor Gelderland
• CSI Twente
• WK Jonge paarden
• Hippisch Gelderland Hengstenkeuring
• KWPN hengstenkeuring

Samenwerkingen 
Onder andere:

  Dierenkliniek Emmeloord
  Diverse maneges in de omgeving
  Dierenkliniek Wolvega
  Paardencentrum Dronten 
  Stichting Balansruiters
  De Koninklijke Nederlandse Hippische 

 Sportfederatie (KNHS)
  Federatie van Nederlandse 

 Ruitersportcentra (FNRS)
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Interne en externe 
praktijkfaciliteiten 
Aeres Hippisch Centrum
• Praktijklocatie in eigen beheer
• 58 stallen, afmeting 3 x 3,5 meter
• 4 binnenrijhallen met Agterberg bodem
• 1 buitenrijbaan met Agterberg bodem
• Galoppeerbaan
• Overdekte longeercirkel
•  7 paddock’s
• Een eigen hoefsmederij
• Theorielokalen
• 2 grote weilanden
• Erkenning door de FNRS en de KPW

Paardenplaats 
Pensionstal voor en door studenten van 
Aeres Hogeschool Dronten:
• 40 ruime boxen, afmeting 3 x 3,5 meter
• Poetsplaats met zowel koud als warm water
• Ruime zadelkamers met eigen kast en dekenrek
• Buitenbak met eb- en vloedbodem van  

30 x 60 meter
• Longeercirkel
• 6 paddock’s
• 12 weilanden

Dierenkliniek
Diverse maneges in de omgeving  
Hoefsmederij


