
 

 
 
 
Ben je toe aan iets nieuws? Een baan waar je energie van krijgt?  Veel afwisseling in je werk? Dan hebben wij de 
perfecte uitdaging voor je: een dynamische functie waarin je al je creativiteit kwijt kunt. Je werkt met jongeren 
en mag hen inspireren met al je enthousiasme, vakkennis en ervaring. Er is geen dag hetzelfde! 
 
 

Docent Bedrijfskunde (0.8-1.0 fte)  
 
Onze nieuwe collega: wat is er zo leuk aan deze baan?  
Je kunt je enthousiasme voor het bedrijfsleven kwijt door te vertellen over leuke en actuele 
praktijkvoorbeelden, je bedrijfskundige kennis te delen en jongeren ervoor te enthousiasmeren. Je 
coacht deze jongvolwassenen in hun ontwikkeling en bereidt ze goed voor op de arbeidsmarkt.  
Verder 
• Kun jij al je creativiteit kwijt door manieren te verzinnen om lessen inspirerend te maken; 
• Elke dag is écht anders. Je maakt veel mee, hebt leuke collega’s en gegarandeerd de mooiste 

anekdotes voor bij de vrijdagavondborrel; 
• Je hebt veel vrijheid om je baan te personaliseren en te professionaliseren. Je mag het 

onderwijsmateriaal zelf (verder) ontwikkelen; 
• Je kunt je passie voor de paarden en de dagelijkse hippische praktijk verbinden aan het 

onderwijs. 
 
Wij zijn heel flexibel. Wil je meer de internationale kant op? Dat kan! Focus je liever op het coachen 
van studenten door bijvoorbeeld mentoraat? Dat past hier! Wil je je liever inzetten voor  de 
ontwikkeling van het onderwijs? Ook mogelijk! Het lesgeven is de basis en daarnaast zijn er talloze 
mogelijkheden. 
 
 
Wie ben jij 
 
• Je kunt enthousiast en vol passie kennis overdragen aan en werken met een jonge doelgroep; 
• Je hebt een (universitaire) achtergrond in bedrijfskunde of relevante ervaring in ondernemerschap; 
• Je hebt affiniteit met de hippische sector; 
• Het zou helemaal geweldig zijn als je het Engels zo goed beheerst dat je ook lessen in het Engels kunt 

geven aan onze internationale variant: International Equine Business Management. 
 
 
Waar je gaat werken 
Hippische Team 
Je wordt onderdeel van het team Hippische Bedrijfskunde, het leukste team van de Aeres Hogeschool (al zeggen 
we het zelf). Ons dynamische team bestaat uit energieke collega’s boordevol goede ideeën die een 
ondernemende attitude hebben. We zijn behulpzaam, creatief en denken goed met elkaar mee. Je inbreng 
wordt zeer gewaardeerd en aangemoedigd. Naast dat er hier hard gewerkt wordt, is het vooral ook heel gezellig. 
Dit alles onder de bezielende leiding van onze teamleider Toine van Westing. 
 
Hippische Bedrijfskunde is een bedrijfskundige opleiding met 70% bedrijfskundige vakken en 30% paard-
gerelateerde vakken. Tijdens deze vierjarige studie worden de studenten opgeleid om als bedrijfskundige in de 
steeds professioneler wordende hippische sector aan het werk te gaan. Met die sector werken wij dan ook volop 
samen.  
 
 
Aeres Hogeschool 
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, 
onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van 
toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te  



 

 
 
 
 
nemen in een complexe wereld. Dat zijn er nogal wat! Er studeren in totaal 2.350 (Nederlandse en 
internationale) studenten aan de faculteit in Dronten.  
 
De identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin gaat het om ‘samen 
leven’ in de ware zin van het woord. 
 
 
Wij bieden 
We noemden al een en ander aan deze prachtige baan. Als bijkomend voordeel zijn de secundaire 
arbeidsvoorwaarden goed en word je hier goed ingewerkt. Aan de functie Docent Bedrijfskunde is een 
salarisperspectief gekoppeld van schaal 11 van de cao hbo (minimaal € 3.731,81 en maximaal € 5.127,39 bruto 
per maand bij een fulltime aanstelling).En mocht je nog kennis missen? Je krijgt alle ruimte om dat bij te 
spijkeren en jezelf te ontwikkelen! 
 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast geworden en lijkt je dit een mooie uitdaging? Solliciteer dan via de ‘direct solliciteren’ button! 
 
Heb je nog vragen? Neem eens contact op met teamleider Hippische Bedrijfskunde Toine van Westing via het 
telefoonnummer 06-432 829 58. Wellicht kun je gewoon eens langskomen voor een kopje koffie, om te kijken of 
het wat voor je is. Sluitingsdatum 1 juni 2022.   
 
Voor het invullen van deze functie werken wij samen met Aeres Agree, onze partner in werving & selectie. 
Hierdoor is het mogelijk dat Aeres Agree een deel van het wervingsproces overneemt. 
In verband met de AVG wetgeving accepteren we alleen sollicitaties via onze website. Acquisitie wordt niet op 
prijs gesteld. 
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