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Groene vakkennis delen
Je wilt iets doen met dieren,
natuur, planten of food. En je wilt

UIT GELICHT

óók andere mensen iets leren.

K

en je de opleiding Docent en Kennismanager Groene Sector van Aeres Hogeschool
Wageningen? Deze vierjarige hbo-bacheloropleiding heeft negen studierichtingen waar je
uit kunt kiezen. Er zit dus altijd wel iets voor je
bij. Daarnaast word je breed opgeleid zodat je
niet alleen je eigen vak goed kent maar breed
inzetbaar bent in de groene sector.
Wat je met deze studie kunt worden? Docent!
Of, als je liever het bedrijfsleven ingaat, adviseur, voorlichter of trainer. En het mooie is, je
hoeft niet te kiezen. Met een diploma van Aeres Hogeschool Wageningen ben je bevoegd om
les te geven op groene (v)mbo-scholen én kun je
in het bedrijfsleven gaan werken. Wil je liever
bij een maatschappelijke organisatie als Staatsbosbeheer werken? Ook dat kan. Kortom, na je
studie kies je zelf hoe, waar en met wie jij jouw
groene kennis deelt. Door deze flexibiliteit vinden vrijwel al onze afgestudeerden binnen drie
maanden een baan op niveau.

Leren in de praktijk
Belangrijk bij deze opleiding is het leren in de
praktijk. Je loopt direct vanaf het begin twee
dagen in de week stage. Later in je studie is dit
zelfs drie dagen per week. Dit is zowel bij scholen, bedrijven als non-profit organisaties. Een
buitenlandstage is ook goed mogelijk.
In het onderwijs leer je over het ontwikkelen
van lesmateriaal, lesgeven en je analyseert de
school waar je aan het werk gaat. In het bedrijfsleven leer je onder andere hoe een organisatie
het vak toepast in de praktijk en hoe je rekening
houdt met organisatorische, commerciële en financiële belangen.
De basis is voor alle studierichtingen hetzelfde
en veel lessen volg je gezamenlijk. Denk hierbij
aan vakken als pedagogiek, didactiek, presenteren en communicatie. Ook leer je onderzoek
doen en samenwerken door middel van groepsopdrachten. Hierdoor ken je al snel veel van je
medestudenten.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de opleiding past bij jouw interesses en talenten, krijg
je veel ruimte om je studie zelf vorm te geven.
Dit doe je door bewust te kiezen voor de thema’s

Studierichting Recreatie- en Gezelschapsdieren

vNa je studie kies je zelf
hoe, waar en met wie je
jouw groene kennis deelt
van je opdrachten en je stageplekken. Onze docenten begeleiden je hierbij.

Wageningen
Aeres Hogeschool Wageningen is een kleinschalige school met ongeveer 750 studenten, waarvan de helft in voltijd. Er is veel contact tussen

S TUDENT
Huidige studie
Docent en Kennismanager Recreatieen Gezelschapsdieren
Wordt straks
Bruggenbouwer tussen onderwijs,
zorg en jongeren met ASS
a acht jaar dierstudies met de nodige
diploma’s op zak, wist ik eigenlijk nog
steeds niet wat ik wilde. Wat ik wél wist is
dat ik mensen wilde helpen en mijn vakkennis wilde delen. Mijn opleiding biedt mij de
mogelijkheid om dit te doen. Ik ben blij met
de afwisseling van stage en lessen; doordat
ik de lesstof meteen in de praktijk gebruik,
onthoud ik het beter. Als student met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), merkte
ik dat er vaak een kloof zit tussen onderwijs
en de zorg voor leerlingen met ASS. Op

Recreatie- en Gezelschapsdieren
Binnen de studierichting Recreatie- en Gezelschapsdieren staat de relatie tussen mens en
dier centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je dieren
inzet om mensen zich te laten ontwikkelen.
Daarnaast leer je om anderen te interesseren en
te motiveren voor de dierenwereld. Dit kun je
doen voor de klas, maar ook in een dierenpark
of bij de Dierenbescherming.

Bacheloropleiding Docent en
Kennismanager Groene Sector
Studierichtingen
- Agrotechniek
- Bloemsierkunst
- Natuur en Communicatie
- Paardensector
- Recreatie- en Gezelschapsdieren
- Tuin- en Akkerbouw
- Tuin en Landschap
- Veehouderij
- Voeding en Communicatie

AL UMNUS

Kelly Hemmink

"N

docenten en studenten en tussen studenten onderling. Daarnaast is Wageningen een erg gezellige studentenstad met veel voorzieningen en
een gezamenlijke introductieweek. Je vindt ons
op de campus van Wageningen Universiteit.

Rosalie Janac

Ik ben blij met de

Huidige werkplek
Zeehondenopvang Eemsdelta en
Terra MBO Groningen
Heeft gestudeerd
Docent en Kennismanager Recreatieen Gezelschapsdieren

afwisseling van
stage en lessen

mijn stageplek bij JADOS, woon-, studie- en
leefbegeleiding, ontwikkel ik daarom een
e-learning die jongeren met ASS gaat helpen
een baan te vinden én te behouden na hun
studie. Hierin kan ik nog een grote liefde
kwijt: technologie en computers. Ik vind het
fantastisch om uit te zoeken hoe computerprogramma's werken en hoe je dit kunt
gebruiken om kennis op een leuke, interactieve manier over te brengen aan anderen.
Eigenlijk een win-win-win situatie voor het
(groene) onderwijs, de zorg en mijzelf.”

"I

k werkte al vanaf mijn 16e bij Zeehondencrèche Pieterburen en was tijdens
mijn mbo-studie contactleerling voor
eerstejaars leerlingen. Dat begeleiden van
anderen vond ik erg leuk en er werd mij
geadviseerd om de opleiding Docent en
Kennismanager Recreatie- en Gezelschapsdieren te gaan volgen. De overgang was
echter zo groot dat ik na een paar maanden gestopt ben en eerst ben gaan reizen
en gaan werken als paraveterinair. Twee
jaar later ben ik weer begonnen en toen

Begeleiden van
anderen vind
ik erg leuk

ging de studie van een leien dak. Ik heb na
mijn afstuderen een combinatie gevonden
tussen drie dagen werken in het mboonderwijs en een eigen zeehondenopvang.
Ik zou beide niet willen missen.
De opvang draait nu twee huilerseizoenen
echt volledig; we zitten op een camping en
gebruiken een oud douchegebouw dat we
hebben omgetoverd tot zeehondenopvang.
Mijn droom is dat de opvang net groot genoeg wordt om praktijklessen op locatie te
kunnen geven aan mijn mbo-leerlingen.”

