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Altijd de specialisatie
die jóu past:
• Hoefsmid
•  Paardenhouderij
•  Paardensport

Professioneel
partner van
paarden

mbo paard

Help zelf je toekomst
in het zadel
Zijn (wedstrijd)paarden je lust en
je leven? Dan is er goed nieuws!
Met de opleidingen paardensport
en -houderij maak jij van je passie
je beroep en van je hobby je werk.
Werken met paarden vergt veel inzet,
vakmanschap en kennis. De mboopleidingen paardenhouderij en
paardensport stomen je daar voor de
volle 100% voor klaar. Met je diploma
op zak ben je expert in het optimaal
huisvesten, verzorgen en trainen van
(wedstrijd)paarden en het coachen
van ruiters. Je leert goed omgaan
met alle mensen die je in deze sector
tegenkomt, van recreant tot professional. Uiteraard doe je tijdens je
opleiding met stages al veel praktijkervaring op.

“Eén ding heb ik altijd geweten: van paarden wil
ik mijn werk maken. Heb jij dat ook? Doe dan
wat ik ook deed en kom naar de Open Dag.”

Je opleiding wérkt
voor jou

Keuzedeel
Om flexibeler in te kunnen spelen
op de wensen uit de arbeidsmarkt,
introduceert het mbo de herziene
kwalificatiestructuur. Het
kwalificatiedossier (= wat je na je
opleiding moet kennen en kunnen)
bestaat uit een basisdeel en een
profieldeel. Daarnaast ga je tijdens
je opleiding keuzedelen kiezen. Met
een keuzedeel kun je je tijdens je
opleiding verbreden of verdiepen in
een deelgebied. Dit vergroot niet
alleen jouw kansen op een baan,
maar is bijvoorbeeld ook nuttig als
voorbereiding op een vervolg
opleiding. Meer informatie over
keuzedelen kun je vinden op
www.groenhorst.nl/mbo.

Alles in deze opleiding is gericht op
je toekomstige werk. Na je opleiding
is heel Nederland en ook het buitenland je werkterrein. Afhankelijk van
je studierichting kun je aan de slag
als:

• Groom (binnen diverse
disciplines)
• Medewerker paardenbedrijf
• Begeleider paardensport
• Instructeur paardensport
• Hoefsmid
• Bedrijfsleider paardensport en
-houderij bedrijf
Dit doe je bijvoorbeeld bij een
manege, handelsstal, hengsten
houderij, paardenkliniek, stoeterij,
fokkerij of andere afwisselende
bedrijven in de paardenbranche.
Op dit moment is het arbeids
marktperspectief bescheiden
(bron: kansopwerk.nl).

Alle opleidings-, werken stagedetails? Die
vind je op onze website
Je benodigde vooropleiding,
de inhoud van de opleiding zelf,
informatie over BBL en BOL
en veel meer: al deze voor jou
belangrijke details vind je op
www.groenhorst.nl.

Ben je ondernemend?
Dan kun je dit bijzondere werk
vanuit je eigen bedrijf doen.

Wij willen…jou!
Prima leermiddelen, ervaren
docenten, interessante stageplekken en een goede sfeer. Alleen jíj
ontbreekt nog. Kom kennismaken
tijdens de Open Dagen?

Je bent van harte welkom.

Doorleren in het hbo
Ben je ambitieus en wil je
aansluitend aan je mbo 4
opleiding doorleren in het hbo?
Dan is het goed om te weten
dat Groenhorst in samenwerking
met Aeres Hogeschool een
doorlopende leerweg a
 anbiedt
op jouw vakgebied. Op school
kunnen ze je meer vertellen over
de hbo-opleiding(en) en de
toelatingseisen. Groenhorst en
Aeres Hogeschool maken deel
uit van Aeres.

Toelating en resultaat
Niveau 2:
Medewerker paardenhouderij

De opleiding duurt twee jaar.
Met je diploma kun je aan het werk
in bedrijven binnen de paarden
branche of door naar niveau 3.
Je bent welkom met
• Vmbo-diploma (basisberoeps
gerichte leerweg).

Niveau 3:
Vakbekwaam medewerker
paardensport en -houderij

Voor de paardensport opleiding
gelden hippische sport- en toe
latingseisen.
De opleiding duurt drie jaar.
Met je diploma kun je aan het werk
in bedrijven binnen de paarden
branche of door naar niveau 4.
Je bent welkom met
• Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg).
• Mbo-diploma Paardenverzorger
niveau 2.

Hoefsmid

Hoefsmid kun je alleen volgen bij
Groenhorst Barneveld.
De opleiding duurt drie jaar.
Met je diploma kun je aan het werk
als zelfstandig hoefsmid.
Je bent welkom met
• Vmbo-diploma (kaderberoeps
gerichte, gemengde of
theoretische leerweg).
• Mbo-diploma medewerker
paardenhouderij niveau 2.

Niveau 4:
Bedrijfsleider paardensport
en -houderij

De opleiding duurt drie jaar.
Met je diploma kun je aan het werk
in vrijwel alle bedrijven b
 innen de
paardenbranche of doorstromen
naar het hbo.
Je bent welkom met
• Vmbo-diploma (gemengde of
theoretische leerweg).
• Drie jaar havo met overgangs
bewijs naar havo 4.
• Mbo-diploma Vakbekwaam
medewerker paardensport 		
en -houderij niveau 3.

Instructeur paardensport
en -houderij

Deze opleiding kun je alleen in
Barneveld volgen. Voor deze
opleiding gelden hippische sporten toelatingseisen.
De opleiding duurt 4 jaar. Met je
diploma kun je aan het werk in
vrijwel alle bedrijven binnen de
paardenbranche of doorstromen
naar het hbo.
Je bent welkom met
• Vmbo-diploma (gemengde of
theoretische leerweg).
• Drie jaar havo met overgangs
bewijs naar havo 4.
• Mbo-diploma Vakbekwaam
medewerker paardensport 		
en -houderij niveau 3.

Paard vind je hier
Groenhorst Almere
Alleen paardenhouderij
Niveau 3, 4 (BOL)

T 088 020 5400
E info.almere@groenhorst.nl
W www.groenhorstalmere.nl

Groenhorst Barneveld
Paardensport en -houderij
Niveau 2, 3, 4 (BBL & BOL)

T 088 020 6100
E info.barneveld@groenhorst.nl
W www.groenhorstbarneveld.nl

Groenhorst Emmeloord
Alleen paardenhouderij
Niveau 3 en 4 (BOL)

T 088 020 5100
E info.emmeloord@groenhorst.nl
W www.groenhorstemmeloord.nl

Groenhorst verandert in
Aeres!
In september 2017 krijgen alle mbo’s
van Groenhorst (Almere, Barneveld,
Ede, Emmeloord, Nijkerk en Velp) een
nieuwe naam: Aeres MBO.
De reden voor de naamswijziging is
logisch; Groenhorst is onderdeel van
Aeres en werkt al jaren samen met
andere kennisinstellingen binnen de
Aeres groep. Dat maakt Aeres ook
uniek: je vindt er alle opleidings
niveaus, van vmbo tot hbo, van
commerciële cursussen tot payrolling.
Het is tijd om te laten zien dat we bij
elkaar horen. In september 2017
krijgen daarom alle Groenhorst
scholen de nieuwe naam: Aeres.
Iedere Groenhorst school is uniek en
heeft eigen bijzondere kenmerken.
Dat unieke blijft en wordt zelfs
versterkt. Groen onderwijs is kleinschalig en sfeervol. Mensen opleiden
die verantwoorde en duurzame
keuzes kunnen maken, dat is wat
Groenhorst en Aeres drijft. Als
opleider blijven wij steeds mee
veranderen en ontwikkelen om
voorop te kunnen lopen in kennis en
techniek. De slogan van Aeres is:

Talent voor groei.

De deur staat voor je open
 Kom kennismaken tijdens de Open Dagen
(data op website).

 Bel gerust voor een persoonlijke afspraak of specifieke
informatie.
Vind ons op social media

Groenhorst is actief op Facebook en Twitter. Neem eens
een kijkje op onze Facebookpagina voor leuke nieuwtjes,
filmpjes en foto’s.
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 Alle opleidings-, werk- en stagedetails vind je op: 		
www.groenhorst.nl.

