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“De combinatie van lesgeven 
en veehouderij bevalt mij wel”

Benieuwd wat Aeres Hogeschool 
Wageningen jou kan bieden? Je bent 
van harte welkom op een open dag of 
meeloopdag!
Open dagen 2019
Vrijdagmiddag 18 januari
Zaterdag 23 maart
Vrijdagmiddag 24 mei

Tijdens een open dag kun je kennismaken 
met onze opleidingen, studenten én docen-
ten. Je kunt presentaties volgen en al je 
vragen stellen. Ook is er een informatie-
markt waar studenten je per studierichting 
graag vertellen waar zij mee bezig zijn en 
hoe hun studie eruit ziet. Je kunt ook een 
dag komen meelopen. Je krijgt dan een 
goed beeld hoe een lesdag eruit ziet en hoe 
lessen worden gegeven. Uiteraard word je 
de hele dag begeleid door een student die 
ook jouw vragen kan beantwoorden. 
Kijk voor meer info en aanmelden op de 
site Aeres Hogeschool Wageningen, 
aereshogeschool.nl/BNDR-Wageningen

Vierdejaars student Docent en ken-
nismanager Veehouderij Annemiek 
Rijpkema (21 jaar) is naast student 
in Wageningen, werkzaam in het 
onderwijs én ondernemer. “Afgelopen 
zomer heb ik mijn eigen bedrijf opge-
richt om me te richten op communi-
catie, marketing en educatie op het 
gebied van veehouderij. Ik vind het 
leuk om mensen kennis te laten 
maken met de sector!”

Wat houdt de studie pre-
cies in en waarom heb je 
voor deze studie gekozen?
“Ik volg de opleiding Docent en 
kennismanager groene sector, 
richting Veehouderij. Thuis hebben 
we een jongvee-opfokbedrijf. Dat 
betekent dat kalveren op jonge leef-
tijd bij ons komen, drachtig worden 
en daarna teruggaan naar de boer om af te 
kalven. Doordat mijn ouders hier vroeger al 
druk mee waren, heb ik als klein meisje hun 
passie voor veehouderij meegekregen.”

Naast de veehouderij leek lesgeven mij heel 
leuk, maar ik wilde niet voor de klas staan op 
een basisschool. Ik heb deze studie gekozen 
omdat ik beide interesses met elkaar kan combi-
neren. Bij mijn diploma krijg ik een bevoegdheid 
waarmee ik les mag geven op het vmbo en mbo.
Ik leer tijdens deze opleiding veel over ken-
nisoverdracht, niet alleen in het onderwijs 
maar ook in het bedrijfsleven. Hierdoor kan ik 
dus ook bij een voerleverancier aan het werk 
als adviseur. Met deze opleiding kun je eigen-
lijk alle kanten op. 

Heb je ook stages gelopen?
“Het gaat bij Aeres Hogeschool Wageningen 
iets anders dan bij andere hbo’s; je loopt vanaf 
het eerste jaar meteen twee dagen in de week 
stage en na anderhalf jaar worden dit zelfs 
drie dagen per week, op twee stageplekken 
per jaar. Ik heb stage gelopen bij een melkvee-
houderij, bij NAJK, op een praktijkschool en 
een vmbo-groenschool. Aan die laatste stage 
heb ik zelfs mijn baan overgehouden. Hier 
sta ik nu drie dagen in de week voor de klas 
in combinatie met mijn studie. We leren veel 
op school, maar nog meer in de praktijk! Dat 
vind ik heel fi jn. Doordat je lang stage loopt op 
een plek, maak je meteen alles mee. Dit heb ik 
op de veehouderij gedaan, waarbij je de hele 
cyclus meemaakt. Zo krijg je een heel com-
pleet plaatje en zie je de hele realiteit.”

Je bent nu vierdejaars student, 
wat ga je doen met afstuderen?
“Binnen de opleiding mag ik zelf kiezen op 
welk gebied ik wil afstuderen, bijvoorbeeld 
richting het onderwijs, bestuur en beleid 
of marketing. Ik wil mij gaan richten op de 
bestuurskant, dit vind ik heel interessant in 
de veehouderij. Ik ga mijn onderzoek richten 
op een belangenvereniging voor plattelands-
jongeren. Hierbij wil ik onderzoeken hoe we 
de achterban in beeld kunnen brengen en 
sterk kunnen houden. Vragen als ‘wie zijn de 
achterban?’ en ‘hoe kan je hen als organisa-
tie het beste vertegenwoordigen?’ zal ik hier 
proberen te beantwoorden.”

Zit je ook bij een studenten-
vereniging?
“Ik zit bij een studievereniging, hiermee orga-
niseren we praktijkweken. In zo’n week komen 
diverse studierichtingen bij elkaar en zorgen 
wij ervoor dat er een excursie georganiseerd 
wordt waar iedereen iets aan heeft. Zo zijn we 
bijvoorbeeld langs FrieslandCampina geweest, 
hebben we een rondleiding gehad bij de Wage-
ningen UR en doen we praktische workshops. 
Zo creëer je verbintenis met elkaar.”

Hoe zie je de toekomst voor je?
“Ik vind het onderwijs heel erg leuk, maar blijf 
ook nieuwsgierig naar het bedrijfsleven. Daar-
om heb ik afgelopen zomer mijn eigen bedrijf 
opgericht. We hebben op school geleerd om 
onze persoonlijke visie te verwoorden en daar 
kwam uit dat ik het heel erg leuk vind om men-
sen kennis te laten maken met de sector. Ik 
ben bezig met agrarische communicatie, mar-
keting en educatie. De combinatie onderwijs 
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en de veehouderij vind ik heel interessant. Ik 
wil niet alleen maar lesgeven, maar ook erva-
ringen opdoen in het bedrijfsleven en die weer 
meenemen naar de klas.”

Kun je iets meer vertellen 
over je bedrijf?
“Met mijn bedrijf wil ik de agrarische sector 
promoten onder burgers, leerlingen en men-
sen die meer willen weten over de sector. 
Niet iedereen heeft een agrarische achter-
grond of weet wat er op een agrarisch bedrijf 
precies gebeurt. Ik denk dat agrarische com-
municatie, marketing en educatie hier een 
grote rol in kan spelen. Kennisoverdracht is 
belangrijk, daarom vind ik lesgeven ook zo 
leuk. Op dit moment werk ik op een groene 
school en ik merk dat ik de jongeren al veel 
mee kan geven. Dat werkt motiverend!”

Waarom zouden mensen deze oplei-
ding volgens jou moeten volgen?
“Omdat je bij deze studie de praktijk direct 
combineert met de theorie en je zelf mag kie-
zen waarin je je specialiseert. De eerste twee 
jaar heb je verplichte vakken, daarna heb je 
veel keuze. De school is kleinschalig, dus je zit 
ook met bijvoorbeeld akkerbouw-, agrotech-
niek- en voedingstudenten in de klas. Ook zit 
je soms samen met ouderejaars, afhankelijk 
van hoe je je studieroute indeelt. Zo heb je 
veel contact met andere mensen met andere 
vakgebieden. Je bouwt hiermee een goed net-
werk en deelt kennis met elkaar.”
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