
OPEN
DAG

Programma 

vergroot je 
    leerkracht

Laat je voorlichten over 
      je toekomstige studie



Programma Open Dag  
van 10.00 t/m 14.00 uur

Zijn al je vragen beantwoord?
De juiste studie kiezen is niet altijd gemakkelijk. Twijfel je of
zijn er nog vragen? Geen probleem, we helpen je graag verder
bij je keuze. Onze docenten en studenten staan je graag te
woord. We vinden het fijn als je na afloop van de open dag met
antwoord op al je vragen de deur uitloopt!

Aangemeld voor een studiekeuzegesprek?
Heb je je voorafgaand aan de open dag aangemeld voor 
een studiekeuzegesprek? Meld je dan op het afgesproken 
tijdstip bij de studiekeuzegesprek-balie (010).

Heb je na de voorlichting nog vragen,  
ga één-op-één met een student in gesprek.   

Van 11.50 t/m 13.10 uur 
Is de kantine geopend voor een lunch.

Zoek jouw opleiding 
          en vink je route!

10.10 - 11.30 uur  12.10 - 12.50 uur 13.10 - 13.50 uur 

Voorlichting  
Dienstverlening en 
Producten (120)

WORKSHOPS: WORKSHOPS:

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

12:20 - 13:20
Demo Foodprint (104)

Bachelor Docent  
en kennismanager  
Dienstverlening  
en Producten
(voltijd & deeltijd)

10.10 - 11.30 uur  12.10 - 12.50 uur 13.10 - 13.50 uur

Voorlichting Horeca 
Bakkerij en Recreatie (122)

WORKSHOPS: WORKSHOPS:

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

12:20 - 13:20
Demo Foodprint (104)

Bachelor Docent en  
kennismanager Horeca  
Bakkerij en Recreatie
(voltijd & deeltijd)

Ad Educatief professional 
beroepsonderwijs Horeca  
Bakkerij en Recreatie (deeltijd)

10.10 - 12.00 uur

 Informatiebijeenkomst Master Leren en Innoveren (215)

Master Leren en Innoveren
(deeltijd)

10.10 - 10.30 uur  10.50 - 11.50 uur 12.10 - 12.50 uur 12.40 - 13.40 uur 

Voorlichting studeren in
voltijd (kantine)

VOORLICHTING PER
STUDIERICHTING:

WORKSHOPS:
VOORLICHTING PER
STUDIERICHTING:

Voorlichting studeren in 
deeltijd (202)

Bloemsierkunst & Ad 
Bloemsierkunst (018)

Nature Challenge  
(buitenlokaal)

Recreatie- en Gezel-
schapsdieren (020)

Paardensector (201)
 Het vak valt of staat bij 
de docent (120)

Paardensector (201)

Recreatie- en Gezel-
schapsdieren (020)

Docentschap, iets  
voor mij? (121)

Oudervoorlichting
Studeren in Wageningen
(122) 

Natuur en Communicatie 
& Tuin en Landschap (019)

12:20 - 13:20
Demo Foodprint (104)

13:10 - 13.50
WORKSHOPS:

Voeding en Communicatie 
(104)

Nature Challenge  
(buitenlokaal)

Tuin- en Akkerbouw (039)
Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Veehouderij &  
Agrotechniek (119)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

Bachelor Docent en  
kennismanager Groene 
sector (voltijd & deeltijd)

Ad Bloemsierkunst
(voltijd & deeltijd)

11.50 - 14.00 uur Infostands (door het hele gebouw)

Speeddaten met een student!

Lunch!

11.50 - 14.00 uur Infostands (door het hele gebouw)

11.50 - 14.00 uur Infostands (door het hele gebouw)

11.50 - 14.00 uur Infostands (door het hele gebouw)

10.10 - 11.30 uur  10.50 - 11.50 uur  12.10 - 12.50 uur 12.40 - 13.40 uur 

Voorlichting Ad Bushcraft
(Buitenlokaal)

WORKSHOPS: WORKSHOPS:

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Nature Challenge 
(buitenlokaal)10.10 - 10.30 uur  

Voorlichting studeren in 
deeltijd (202)

Voorlichting Ad  
Groene sector (139)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

12:20 - 13:20
Demo Foodprint (104)

Ad Educatief professional
beroepsonderwijs 
Bushcraft (deeltijd)

Ad Educatief professional
beroepsonderwijs Groene 
sector (deeltijd)

10.10 - 11.30 uur  12.10 - 12.50 uur 13:10 - 13:50 uur 

Voorlichting HAO/Kop/
Educatieve minor (214)

WORKSHOPS: WORKSHOPS:

Voorlichting voor leraren 
en docenten (101)

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Nature Challenge 
(buitenlokaal)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Het vak valt of staat bij  
de docent (120)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

Docentschap, iets voor 
mij? (121)

12:20 - 13:20
Demo Foodprint (104)

11.50 - 14.00 uur Infostands (door het hele gebouw)

Bachelor Docent  
en kennismanager  
Groene sector 

Verkorte deeltijdprogramma’s  
voor professionals met een: 
-  Hao-diploma 

(Hoger Agrarisch Onderwijs)

-  Diploma van een  
lerarenopleiding

Kopopleiding Docent en  
kennismanager Groene sector 
(voltijd)

Educatieve minor



Bezoek de informatiemarkt op de  
begane grond! 

Opleidingsadvies & Toelating
Heb je specifieke vragen over je toelating? Op deze plek kun je met al je
vragen terecht.

Collegegeld
Hier kun je terecht met al je vragen over je collegegeld.

Werkplekleren
Een groot onderdeel van je opleiding: wat, waar, waarom en hoe?

Groen Consortium
Ontdek hier wat de samenwerking tussen de Aeres Hogeschool Wageningen
en betrokken (v)mbo scholen voor jou als voordeel kan hebben.

Impuls (043)
Een functiebeperking mag je niet belemmeren in je studieloopbaan. 
Daarom bieden we voor de studenten die het nodig hebben extra 
begeleiding, aandacht en voorzieningen. Bespreek hier wat we voor jou
kunnen doen.

Een goede voorbereiding

In de ‘Goede voorbereiding-kubus’ vind je alles wat je nodig hebt om goed
voorbereid aan je hbo-studie te beginnen:

Zomercursus
Wil je voorafgaand aan de start van je studie je kennis in bepaalde vakken
op niveau brengen? Kom dan naar de stand over over onze zomercursus.

Mhbo-coaches
Kom je van het mbo? Dan heb je vast andere vragen dan een havist. 
Onze mhbo-coaches vertellen je graag wat ze voor jou kunnen betekenen

Studeren in Wageningen
Wie kan je beter vertellen hoe het is om te studeren in Wageningen dan
onze studenten zelf? Krijg hier meer informatie over Wageningen als
studentenstad en de Annual Introduction Days (AID).

Leerkracht, vakkennis 
en professionele 
ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, 
talenten en potentieel benut? Bij Aeres 
Hogeschool Wageningen richt je je op  
het vergroten van de leerkracht van 
mensen en organisaties. Van (beroeps-)
onderwijs tot professionele praktijk. 
Geïnspireerd door de natuur. 

Het vergroten van leerkracht staat 
centraal in het totale onderwijsaanbod, 
de professionaliseringstrajecten en in 
het praktijkgerichte onderzoek. We 
staan middenin het werkveld en leiden 
docenten, educatieve professionals, 
innovators van leren en kennismanagers 
op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties.

Dáárom 
Aeres Hogeschool 
Wageningen

✔  Flexibele trajecten mogelijk
✔  Veel keuzevrijheid tijdens je studie
✔  Kleinschalig: iedereen kent elkaar
✔  Goede aansluiting op het werkveld
✔  Studeren in Wageningen, ‘City of Life 

Sciences’
✔  Onderwijs waar je blij van wordt

Volg ons! 
Aeres Hogeschool Wageningen

Vragen?
    088 - 020 6700

   toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl
  aereshogeschool.nl/wageningen


