
Onze wereld van

Veehouderij
Veehouderij zit verankerd in de wortels van onze 
organisatie. De praktijk gerichte opleidingen zijn van 
hoge kwaliteit en er is persoonlijke aandacht voor de 
student. Aeres onderscheidt zich door haar unieke 
koppeling van onderwijs en onderzoek aan praktijk-
faciliteiten en de intensieve samen werking met de 
beroepspraktijk. De Nederlandse veehouderij is een 
sector die internationaal hoog aangeschreven staat. 
Aeres voelt de verantwoor delijkheid om professionals 
op te leiden die in deze vooruitstrevende sector op 
een verantwoorde manier aan de slag gaan.

Onderwijslocaties

Aeres MBO Dronten

Aeres MBO 
Emmeloord

Aeres MBO 
Barneveld

Aeres Hogeschool 
Wageningen

Aeres Hogeschool 
Dronten

Onderwijs en niveaus 
Vmbo:
Binnen het profi el Groen is er in de keuze-
vakken ‘gezonde dieren’ en ‘het houden 
van dieren’ aandacht voor veehouderij.

Mbo:
Niveau 2: 
• Medewerker pluimveehouderij
• Medewerker varkenshouderij
• Medewerker veehouderij
• Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf
Niveau 3: 
• Dierverzorger hokdieren pluimveehouderij 
• Dierverzorger hokdieren varkenshouderij 
• Dierverzorger melkvee
• Vakbekwaam medewerker 

biologisch-dynamisch bedrijf
• Begeleider stadslandbouwbedrijf
• Werkbegeleider biologisch-dynamisch 

bedrijf
Niveau 4: 
• Bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf 
• Melkveehouder
• Pluimveehouder
• Varkenshouder

Hbo Associate degree:
•  Agrarisch ondernemerschap 

Dier- en veehouderij

Hbo-bachelor:
•  Dier- en veehouderij
•  Varkens- en pluimveehouderij
•  Agrarisch ondernemerschap 

Dier- en veehouderij
•  Docent en Kennismanager Veehouderij

Hbo-master
•  Agribusiness Development

Cursussen en trainingen
Meer dan 20 cursussen en trainingen, 
inclusief kalver-, schapen- en Geitenhouderij.
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Interne en externe 
praktijkfaciliteiten 
Aeres Farms
• Varkensbedrijf met zeugen, biggen en vleesvarkens en  

diversiteit in systemen
• Pluimveebedrijf, onderzoekslocatie en pluimveestal met  

1000 leghennen en 3*** Beter Leven-keurmerk
• 2 Melkveebedrijven: Flevostal (met een gangbaar en
• een high input-systeem) en Weidestal (maximale weidegang)
• Zuivelbereidingsbedrijf (in ontwikkeling)

Externe veehouderij bedrijven

Agri Innovation Centre
Met o.a. trainingsfaciliteiten op gebied van techniek,  
precisielandbouw en bodemkunde.

Diverse praktijklabs
bijv. Poultry Innovation Lab

Mengvoerfabriek

Biologisch dynamisch melkveebedrijf
in beheer van Stichting Warmonderhof

MBO 

500
studenten

93% melkvee

7% varkens en
pluimvee

90% melkvee

10% varkens en
pluimvee

HBO 
Bachelor 

800
studenten

HBO 
Associate degree 

75
studenten

HBO 
Master 

20
studenten

Studentenaantallen

Onderzoek en projecten 

Lectoraten
• Grasland en beweiding
• Precisielandbouw
• Precisievoeding en duurzame 

pluimveehouderij
• Duurzaam bodembeheer
• Management van runder-

gezondheid

Projectvoorbeelden
• Alternatieve eiwitten
• Ontwikkeling E-learning 

modules voor het mbo
• Smart Dairy Farming

Internationaal

• Hbo-studenten:  
100% gaat op stage in bijv. Noord-Amerika, Afrika of Azië

• Kennisuitwisseling met scholen in bijv. Zuid-Korea en China
• Nufficprojecten
• Aeres Training Centre International:  

pluimveecursussen in bijv. Tanzania, Mexico of Zuid-Korea
• Mbo-studenten:  

80% gaat op stage in bijv. Canada, Denemarken of Nieuw-Zeeland
• BTEC-opleidingen:
 - Dairy production
 - Pig production
 - Poultry production
• Hbo-bachelor:
 - International Agribusiness (EED)
 - International Dairy Management
 - International Pig Management
 - International Poultry Management
 - Livestock Production (EED)
• Hbo-master:
 - Agribusiness Development
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Samenwerkingen 
  Met bedrijfsleven, bijv. toeleverende industrie

  Met onderwijsinstellingen op zowel mbo 
 als hbo-niveau

  Met overheden en onderzoeksinstellingen

  Centre of Expertise Groen 2.0 en Centra voor 
 Innovatief Vakmanschap Groen 2.0
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