
IN GESPREK MET ALUMNI TARA OP DE WEEGH 
 

Tara verliet Zone.college vorig jaar met een diploma 

Bedrijfsleider Paardensport – en houderij op zak. Ze is verder 

gaan studeren aan Aeres Hogeschool en volgt de opleiding 

Docent en kennismanager Paardenhouderij in Wageningen. 

We volgen haar natuurlijk via social media maar waren ook 

nieuwsgierig naar haar ervaring en vorderingen binnen haar 

nieuwe school. Dit geeft ons de kans om zaken binnen het 

onderwijsteam te verbeteren en geeft onze huidige 

studenten de mogelijkheid om zich nog beter te laten 

informeren en voorbereiden op doorstuderen. 

Hieronder zie je Tara’s antwoorden op onze vragen. 

 

Waarom heb je gekozen om door te studeren aan het HBO?  

Ik heb de overstap naar het HBO gemaakt omdat ik toch dolgraag later met paarden wil 

blijven werken, maar het werken op een stal lichamelijk gezien niet vol te houden is voor 

mij. Ik wilde wel graag op een stal blijven werken, misschien iets voor in het 

weekend/vakanties, maar niet om mijn brood mee te verdienen. Met een diploma van 

deze HBO studie kan ik mijn geld verdienen, toch werken met paarden en het is 

lichamelijk gezien prima uit te houden!  

Hoe heb jij je georiënteerd?  

Ik heb gekeken wat me, naast paarden(houderij en -sport) nog meer interesseert. Dat is 

eerlijk gezegd niet veel. Toen ik met docenten van de opleiding Paardensport en -

houderij van Zone.college praatte over hun afgeronde opleidingen, heb ik me meer 

verdiept in deze opleiding. Ik ben naar de open dag gegaan, heb meerdere afspraken 

gemaakt met decaan Frank Ruiter van Zone.college en een beroepskeuzetest gemaakt. 

Hieruit kwam allemaal eigenlijk voort dat deze opleiding goed bij mij past.  

Klopte de voorlichting die je bij de oude school en nieuwe school kreeg?  

Ja, het was een student van Aeres Hogeschool die een voorlichting kwam geven aan ons 

destijds bij het Zone.college. Ze gaf aan wat we moesten kunnen voor het HBO en verder 

wat handige weetjes en tips. Verder hebben we vrij veel tijd gehad om te wennen aan de 

nieuwe manier van onderwijs.  

Wat zijn de verschillen in de vorm van onderwijs? 

Het grootste verschil is zelfstandigheid. Op het MBO wordt zelfstandigheid verwacht, 

maar mocht je er niet uit komen en je trekt als student aan de bel, is er altijd een docent 

bereid je te helpen. Op het HBO wordt in de lessen gezegd wat je moet snappen, kennen 

en kunnen, en hoe je het gevraagde niveau behaalt is eigenlijk je eigen 

verantwoordelijkheid. Er wordt verwacht dat je het gevraagde niveau beheerst en je je 



kunt redden met de (Engelse) literatuur. Je moet dus echt goed gemotiveerd en 

zelfstandig zijn. Verder ligt het tempo van de leerstof ook beduidend hoger. Je krijgt 

minder tijd, meer toetsen en meer leerstof.  

Hoe zijn je sociale contacten op school en in de klas?  

Ik heb een hele leuke klas, met stuk voor stuk leuke en lieve dames die elkaar met alle 

liefde en plezier willen helpen met school. Docenten staan uiteraard ook open om je te 

helpen, maar tot bepaalde mate, want het is immers HBO. Je hebt je klas nodig om de 

opleiding te halen, net als op ieder andere opleiding.  

Is er nog praktijk binnen je opleiding?  

Vrijwel niet. We zitten 2 dagen in de week op stage en 3 dagen in de week op school, 

(soms 2, afhankelijk van het semester). Als je je havo diploma op zak hebt en je moet dus 

de praktijkvakken bijspijkeren, ben je elke vrijdag aanwezig op de praktijklocatie van 

Aeres Barneveld. Kom je van een paard-gerelateerde opleiding, dan ben je 2-3 dagen op 

school om de basisvakken bij te spijkeren. Wel hebben we in de eerste 2 schooljaren 4 

praktijkdagen per schooljaar. Dan komen we allemaal met een paard op de 

praktijklocatie en gaan we rijden en lesgeven. Vervolgens volgt er aan het eind van het 

tweede leerjaar de ORUN niveau 2 aspirant diplomering, of wanneer je deze inmiddels 

behaalt hebt de ORUN niveau 3 basissport diplomering.  

Wat gaat je goed af en wat minder?  

De paard-gerelateerde vakken gaan me prima af. Ik snap waar het over gaat en het is 

veel herhaling. Wat me minder goed af gaat zijn de basisvakken, zoals scheikunde en 

ecologie. Dit zijn vakken die ik in mindere mate heb gehad en dus meer moeite mee heb. 

Verloopt het studeren op HBO niveau zoals je verwacht?  

Ja, eigenlijk wel. Veel mensen hadden me 'gewaarschuwd' dat het tempo hoog ligt, veel 

toetsen/assessments afgenomen worden, het niveau een stuk hoger ligt en er meer van 

je word verwacht als student. Hier heb ik me ook op voorbereid en ik moet eerlijk zeggen 

dat het me tot nu toe allemaal nog goed afgaat. Zolang je niet achter komt te lopen, ben 

je al een heel eind!  

Heeft de overstap naar het HBO nog consequenties voor je privéleven gehad?  

Ja. Ik ben vreselijk druk geweest met het bestellen van veel schoolboeken. Verder was het 

een heel gedoe om een leuke (en betaalbare!) kamer te vinden vlakbij school. Het is een 

heel gereis van en naar school, de praktijklocatie en weer naar huis. Je bent veel 

afhankelijk van het openbaar vervoer, tenzij je een auto + rijbewijs ter beschikking hebt. 

Wel moet ik zeggen dat nu we zo een paar maanden onderweg zijn, alles wel makkelijker 

en duidelijker wordt. In het begin was het vreselijk puzzelen en regelen dat alles kon 

gaan zoals het moet en gevraagd wordt.  

 

Heb je tips voor MBO scholen en docenten om studenten nog beter voor te bereiden?  



Nee. Uiteindelijk is het de student die zich moet voorbereiden. De MBO school kan 

voorlichtingen regelen en eventueel de studenten attenderen op open dagen van HBO 

scholen. Verder ben ik van mening dat als een student door wil studeren, hij/zij zelf dit 

moet doorpakken door bijvoorbeeld open dagen langs te gaan, oud-leerlingen/HBO-

studenten te contacteren of meeloopdagen bij te wonen.  

Mocht je als student of ouder nog vragen hebben dan mag je contact opnemen met Tara. 

Je kunt haar vinden via Facebook. 

Bij deze danken we Tara voor haar enthousiasme en openheid, we wensen haar nog veel 

succes in Wageningen. We houden contact en wellicht zien we je nog als docent-stagiair 

binnen ons team! 

Door: Monique Amtink, namens onderwijsteam Paardensport – en houderij Almelo. 


