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Interesse in mensen én in natuur, dieren, bloemen, planten, voeding of techniek

Uitgelicht

Toelaatbaar 
met havo en vwo:

alle profielen

het groene vak en leren lesgeven. In de hoofd-
fase vergroot je je inhoudelijke vakkennis, 
leer je over pedagogiek en didactiek en maak 
je een keuze voor een uitstroomprofiel. In de 
afstudeerfase werk je aan een eindopdracht 
en verdiep of verbreed je jouw kennis. Het op-
leidingsprogramma is zo ingericht dat je de  
studieroute voor een groot deel zelf uitstip-
pelt. De opleiding is in de basis hetzelfde voor 
alle studierichtingen. Denk vooral aan kennis 
over het vak en vaardigheden in het lesgeven, 
onderzoeken, adviseren, organiseren en sa-
menwerken. Vervolgens kies je voor (praktijk)
opdrachten en stages die aansluiten bij wat jij 
wilt leren. Natuurlijk begeleiden onze docen-
ten je daarbij. 

Natuur en Communicatie
Binnen één van de studierichtingen, Natuur 
en Communicatie, leer je bijvoorbeeld hoe je 
communicatie kunt inzetten om mensen te in-
formeren over de natuur; over natuurfilosofie 
en -psychologie; over planten, bomen, bloemen 
en dieren bij vakken als biologie en ecologie; 
hoe je jouw kennis kunt delen met anderen bij 

vakken over didactiek en hoe je moet presen-
teren of andere vormen van communicatie in 
kunt zetten.

Werkplekleren
De opleiding laat jou vanaf het begin meedraai-
en in het onderwijs of bedrijfsleven. Je loopt twee 
dagen per week stage, het werkplekleren. De ove-
rige dagen volg je lessen. Je kunt de theorie met-
een in de praktijk toepassen. Bij werkplekleren 
in het onderwijs leer je over het ontwikkelen van 
lesmateriaal, lesgeven en analyseer je de school 
waar je aan het werk gaat. In het bedrijfsleven 
leer je hoe een organisatie het vak toepast in de 
praktijk en hoe je rekening houdt met organisa-
torische, commerciële en financiële belangen. 

Wageningen
Aeres Hogeschool Wageningen heeft ongeveer 
achthonderd studenten. Er is veel contact tus-
sen docenten en studenten en tussen studenten 
onderling. Je bent zeker geen nummer. Wagenin-
gen wordt ook wel City of Life Sciences genoemd 
en dat past bij ons. Ons opvallende ronde gebouw 
staat op de campus van Wageningen Universiteit.

Je hebt interesse in groene thema’s en vindt 
het leuk om die kennis met anderen te de-
len? Dan is de opleiding Docent en Kennis-

manager Groene Sector van Aeres Hogeschool 
Wageningen iets voor jou. Je kunt kiezen uit 
één van de tien studierichtingen, waaronder Na-
tuur en Communicatie. Je leert veel over jouw 
keuzevak én je leert deze kennis te delen met 
andere mensen. Als je bent afgestudeerd kun 
je aan de slag als docent in het groene (v)mbo 
en je bent ook heel waardevol voor het groene 
bedrijfsleven. Je hebt immers een brede groene 
basis en je kunt informatie op een creatieve ma-
nier delen. Denk bijvoorbeeld aan functies als 
educatiemedewerker bij een natuurorganisatie, 
journalist bij een vakblad, of voorlichter bij een 
brancheorganisatie. Wist je dat vrijwel al onze 
afgestudeerden binnen drie maanden een baan 
hebben op niveau?

Volop keuzemogelijkheden
Tijdens de opleiding staat kennis over het 
groene vak en het delen van deze kennis 
centraal. De opleiding is opgedeeld in drie  
fasen. In het eerste jaar maak je kennis met  

Bijzonder 

was de 

stage bij 

natuurfilm 

De Nieuwe 

Wildernis

"Mijn interesse ligt bij natuur 
en in de educatieve, creatieve 

hoek. De combinatie mens, natuur en 
creativiteit past binnen de studierich-
ting Natuur en Communicatie.
Ik was altijd druk met (natuur-)activi-
teiten en opdrachten buiten school. 
Deze kon ik goed verwerken in stu-
diethema’s, opdrachten en stages. Zo 
sloot mijn studie aan bij mijn eigen 
plannen. Mijn keuzethema’s draaiden 

om marketing, management en crea-
tiviteit, wat ik direct kon gebruiken in 
mijn eigen bedrijf.
Mijn stages zorgden voor brede oriën-
tatie en veel ervaring. Bijzonder was 
de stage bij natuurfilm De Nieuwe Wil-
dernis. Zo gingen we met een platboot 
naar een kolonie lepelaars en grote 
zilverreigers midden in een moeras. 
We hoorden karpers onder ons door 
zwemmen en bij de kolonie vlogen 

honderden reigers en lepelaars één 
voor één op. 
Mijn hobby is nu mijn beroep. Na 
mijn stage kon ik bij Natuurmuseum 
Brabant aan educatie blijven werken. 
Daar maakte ik bijvoorbeeld de educa-
tieve app Vossenstreken voor inspire-
rende natuurwandelingen. Ook werk 
ik als natuur-cameraman, zoals bij 
Vroege Vogels en de nieuwe bioscoop-
film WAD.”

Huidige werkplek
Freelancer educatie 
en natuur-camera-
man
 
Heeft gestudeerd
Docent en Kennis-
manager Groene 
Sector, studierichting 
Natuur en Commu-
nicatie

Roel Diepstraten

Stage daagt me uit: 

het is zwaar, maar  

geweldig. Iedere dag is 

anders en ik leer volop

"Mijn passie is buitensport. Ik 
heb interesse in natuur én 

mensen en binnen deze opleiding 
kan ik dat combineren. De afwisse-
ling van stage (2-3 dagen per week) 
en lessen vind ik prettig. Wat ik 
leer tijdens lessen, breng ik direct 
in de praktijk. En andersom. Ik heb 
gekozen voor de richting docent 
en pas daar mijn studiethema’s en 
stages op aan. Stage daagt me uit: 
het is zwaar, maar geweldig. Iedere 
dag is anders en ik leer volop. 
Mijn eerste stage was bij Staats-
bosbeheer, bij een boswachter 
Voorlichting, Pr en Recreatie (VPR). 
Ik onderzocht hoe ik de recreatie 
in het gebied kon vergroten. Waar 
is vraag naar, en wat is interessant? 
Een uitkomst was een wildfoto-
grafie hut, waarin overnacht kan 
worden. Ik zocht de juiste locatie, 
verdiepte me in vogelsoorten en 
in gebiedskenmerken voor meer 
fauna. Ik loop nu stage als docent 
op een mbo richting buitensport. 
Echt super. Ik mag oefenen als 
docent door te ervaren en fouten 
te maken. Dit is echt wat ik wil: 
docent zijn met passie voor mijn 
vak. Natuur, sport én mens gecom-
bineerd en vertaald naar vakken 
die ik geef, zoals outdoor vakken 
(klimmen, bushcraften en moun-
tainbiken) en ook lessen in flora en 
fauna. Ik heb contact met mensen 
en kan mijn passie voor buiten 
delen.” 

Huidige studie
Docent en Kennismanager 
Groene Sector

Studierichting:
Natuur en Communicatie

Wordt straks
Docent Buitensport
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