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Een universiteit in 
drooggelegd land: 
de voormalige zee

1936 - 1942

1972 - 1984

1920 - 1932



Onze faculteiten

Almere

Food, Nature & Urban Green

ong. 780 studenten

Dronten

Agri-food & 

Duurzaam Ondernemerschap

ong. 2600 studenten

Wageningen

Vergroot je leerkracht

ong. 800 studenten



Onze opdracht

Wanneer de bevolking toeneemt en ons 

leefklimaat verandert, ontstaan er steeds meer 

vragen op het gebied van natuur, leefbaarheid, 

voorziening van voedsel, water en energie. Er 

is (praktijk)kennis nodig om de wereld leefbaar 

te houden. 



Ons speelveld

De groene sector in Nederland heeft een leidende positie in de wereld.

Klimaatverandering en de grote druk op de biodiversiteit staan wereldwijd 
hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.

De urgentie om te verduurzamen en transities in te zetten is hoog. Iedereen 
heeft hierin een verantwoordelijkheid, ook de groene sector.

Toekomstige professionals moeten op deze actualiteiten kunnen anticiperen

Climate smart onderwijs



Educatie in Nederland

Source Nuffic 2018



Aeres Hogeschool Dronten
Passie voor duurzaam 

ondernemerschap



Meer dan 10% van onze studenten komt uit het buitenland;
we ontvangen we elk jaar meer dan 25 nationaliteiten. 



Onze rol

Ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek focust op:

• Duurzaam, innovatief en climate smart ondernemen in de agri-
food sector;

• Groene en vitale leefomgeving;

• Vergroten van het lerend vermogen van mensen en organisaties



Onze hoofdvraag

Hoe kunnen wij bijdragen aan een innovatieve 
en toekomstbestendige agrosector? 



Dronten: Planten, dieren, 
voedselproductie, ondernemerschap 

Bachelors
• Duurzame veehouderij en Ondernemerschap
• Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness
• Tuin- en Akkerbouw & Ondernemerschap
• Agrotechniek & Management
• Diergezondheid & Management
• Veterinair Praktijkmanager
• Hippische Bedrijfskunde
• International Food Business
• International Equine Business Management

Master
• Agribusiness development



Onze internationale studieprogramma's

Food
• European Food Business: 4 yr
• International Food Business: 4 yr
• Food Chain management: 1 yr
• Master Food Systems Innovation: 1 yr

Horticulture en plantbreeding

• International horticulture: 1- 2 yr

• Plant Breeding and Big data: 1 yr

• Master Agribusiness Development: 1 yr

• International animal sciences: 1-2 yr

Green cities
• Smart Green Cities: 1 yr
• Aquatic Ecology/hydrology: 1 yr

Tailor made
• Climate smart agriculture: ½ yr



Dronten: Experimentele boerderij en labs 



Wat kan Aeres voor Suriname betekenen?

• Climate smart en toekomstgericht opleiden

Reguliere opleidingsprogramma’s.

Korte opleidingsprogramma’s. 

Train de trainer.

• Kennisontwikkeling & integreren van onderzoeksresultaten

• Uitvoeren van projecten

• Studentenuitwisseling



Prithvi Thakoer
Student Tuin- en Akkerbouw

• Prithvi doet de 2 jarige AD opleiding TAO

• Mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland en 
stichting d’ONS

• Gaat zijn kennis in de landbouw van Suriname inzetten



Wat kan Suriname voor Aeres betekenen?

• Unieke stagemogelijkheden

• Tropische teeltsystemen

• Gezonde voeding



Waarvoor zijn we hier?

• Landbouw en onderwijs in Suriname ervaren

• Relevante samenwerkingspartijen ontmoeten zoals:

- Beleidsmakers

- Onderwijsinstellingen

- Ondernemers in de landbouw

- Brancheorganisaties



SAMENWERKENDE PARTIJ

Bedankt voor uw aandacht


