
 

Opleidingsroutes Bacheloropleiding  

Docent en kennismanager  

Dienstverlening en Producten (D&P)  

 

Aeres Hogeschool Wageningen biedt binnen deze opleiding drie opleidingsroutes aan. Op basis van de informatie uit 

het cv en het studiekeuzegesprek bepalen we de opleidingsroute én eventuele extra vrijstellingen (waar van 

toepassing) en maken we een op maat gemaakte opleidingsroute. 

 

De opleidingsroutes zijn: 

Route 1: Verkorte deeltijdroute voor kandidaten met een eerder behaalde onderwijsbevoegdheid 

Route 2: Verkorte deeltijdroute voor kandidaten met uitgebreide werkervaring in de docentrol D&P 

Route 3: Deeltijdroute 

 

Hieronder worden voor de verschillende routes de doelgroep, indicatie studieduur en toelatingseisen omschreven: 

Route 1: Verkorte deeltijdroute voor kandidaten met een eerder behaalde onderwijsbevoegdheid 

Indicatie studieduur 1,5 studiejaar 

Toelatingseisen - Bewijs Nederlandse onderwijsbevoegdheid (bachelor/master) 

- Bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring in docentrol D&P (of voorgangers) 

- Functionerend in docentrol D&P tijdens opleiding 

- Werkgeversverklaring met ondersteuning voor verkort studietraject 

 

Route 2: Verkorte deeltijdroute voor kandidaten met uitgebreide werkervaring in docentrol D&P  

Indicatie studieduur 2,5 studiejaar  

Met mogelijkheid tot individuele extra vrijstellingen en eventuele verdere 

versnelling op basis van vooropleiding en cv 

Toelatingseisen - ‘Verwante’ mbo4- of bachelor-diploma 

- Minimaal 1 jaar ervaring in docentrol D&P of voorgangers 

- Wanneer niet in bezit van bachelorgraad: assessment op hbo-  

werk-/denkniveau, met als uitkomst minimaal EQF-niveau 5 met 

ontwikkelpotentie naar EQF-niveau 6  

- Functionerend in docentrol D&P tijdens opleiding 

- Werkgeversverklaring met ondersteuning voor studietraject 

 

  



 

Route 3: Deeltijdroute  

Indicatie studieduur 4 studiejaren 

Met mogelijkheid tot individuele vrijstellingen (en evt. versnelling) op basis van 

vooropleiding en cv 

Toelatingseisen - Wettelijke toelatingseis (minimaal havo/mbo4) 

- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de thema’s van D&P 
 

- Bij voorkeur: functionerend in docentrol D&P tijdens opleiding 
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Wij evalueren onze opleidingen continu en stellen bij waar wenselijk en mogelijk. Wijzigingen in dit overzicht zijn 

daardoor voorbehouden, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Laatste stand? Mail naar toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl 


