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Een bloemenwinkel, een tuincentrum, of een groothandel: jij weet er alles van. 
Niet alleen weet je alles van je koopwaar, je weet ook hoe je je bloemen, planten 
en producten moet verzorgen. Jij zorgt er voor dat klanten de winkel verlaten 
met een goed gevoel. Dat is de basis van je succes. Natuurlijk heb je gevoel voor 
trends, kleur, de nieuwste stijlen en weet je hoe je reclame moet maken. En ook 
online weet jij je product goed in de markt te zetten. Laat maar komen die  
nieuwe dag!

RETAIL.ZONE

ONS ONDERWIJS
In de mbo.zone haal je je beste binnenste buiten. 
Wij zorgen ervoor dat je goed wordt in je vak en dat 
je je persoonlijk ontwikkelt. Hoe? Door altijd vanuit 
praktijksituaties te werken: binnen, maar vooral 
buiten de school. We kijken ook wat goed bij je past, 
waar je mogelijkheden liggen en waarin je jezelf 
kunt ontwikkelen. 

We bieden aantrekkelijk en modern onderwijs met 
veel praktijk en theorie. Dat doen we het liefst bij of 
met behulp van bedrijven. In Nederland, maar ook 
in het buitenland. Je maakt zo goed kennis met je 
toekomstige vak en de nieuwste ontwikkelingen. 
Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving zorgen 
wij er voor dat jij je kunt voorbereiden op een 
professionele toekomst in binnen- of buitenland. 
Want voor goede vakmensen is er werk genoeg!  

KIES ZELF
Met keuzedelen geef je zelf ook invulling aan je 
opleiding. Er zijn keuzedelen waarmee je je kunt 
voorbereiden op een vervolgopleiding en er zijn 
keuzedelen die meer gericht zijn op je toekomstige 
beroep. Je kunt je dus óf meer verdiepen in een 
stukje van je opleiding óf juist kennismaken met 
iets totaal nieuws. Jij kiest. 

DE PRAKTIJK IN
De praktijk speelt een belangrijke rol tijdens je 
opleiding. Je loopt stage (in de mbo.zone noemen 
we dit Beroepspraktijkvorming, ook wel BPV) en 
in de ‘Proeve van Bekwaamheid’ laat je zien wat 
je kunt. De ‘Proeve’ (een soort examen) vindt 
zoveel mogelijk plaats in een echte bedrijfssituatie. 
Je werkt ook veel in projecten. In overleg met 
je docenten plan je hierin veel lesactiviteiten. 
Natuurlijk krijg je ook algemene vakken, zoals 
Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Belangrijk? 
Zeker. Niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling, 
maar ook voor het behalen van je diploma! 
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Bloem & styling | Niveau 2 
Medewerker bloem & styling
 
Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 25443

MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk.

“Ik maak mensen blij  
met mijn eigen gemaakte 

bloemwerk. Wat is er  
nou leuker dan dat?”

Renske

Bloem & styling | Niveau 2 

IETS VOOR JOU? WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) 
en trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage 
of, als je een BBL-opleiding volgt, werk je bij een 
bloemenwinkel of tuincentrum. Je krijgt vakken als:

• Productverzorging
• Materialenkennis
• Maken bloemarrangementen
• Verkopen
• Presenteren
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan 
het werk als:

•  Medewerker bloemenwinkel, binderij en tuincentrum
• Verkoper bloemenwinkel, binderij en tuincentrum

Geen dag is hetzelfde en dat vind je 
geweldig. Hoe zo’n werkdag er dan uit 
kan zien? Je begint bijvoorbeeld met de 
buitenpresentatie: je zorgt ervoor dat de 
winkel er van de buitenkant mooi uitziet, 
vol met planten en bloemen. Hierbij 
volg je de laatste trends. De eerste 
klanten stromen binnen, je spreekt ze 
aan en helpt ze. De één wil graag een 
groot, felgekleurd boeket en de ander 
juist mooie potten met planten. Het is 
even rustig en je gaat aan de slag met 
de bestellingen voor vanmiddag. Terwijl 
je een voorjaarsboeket maakt, neem je 
tussendoor de telefoon op. De tijd vliegt 
voorbij en voordat je naar huis gaat, 
verzorg je alle planten in de winkel. Je 
laat de winkel en werkruimte schoon en 
fris achter voor de volgende dag.
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Het is vrijdag en dan is het altijd druk! 
Je komt op je werk en loopt een rondje 
door de winkel en de binderij. Alles 
ziet er goed uit. De bloemen zijn goed 
gepresenteerd en er is voldoende 
voorraad voor de drukke dag. Je houdt 
die voorraad namelijk goed bij:  
gisteren heb je de inkoop nog gedaan. 
Jij en je collega’s overleggen wat 
iedereen vandaag gaat doen en jij 
begeleidt vandaag een stagiair.  
Jullie gaan samen aan de slag met 
een bruidsboeket, een bloemstuk 

Bloem & styling | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker  
bloem & styling

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 25444

WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) 
en trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage 
of, als je een BBL-opleiding volgt, werk je bij een 
bloemenwinkel of tuincentrum. Je krijgt vakken als:

• Productverzorging
• Materialenkennis
• Ontwerpen
• Kunst en cultuur
• Maken bloemarrangementen
• Presenteren / etaleren
• Verkopen
• Management
• Nederlands
• Rekenen
• Engels
• Burgerschap
• Coaching

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld  
aan het werk als:

•   Bloembinder bloemenwinkel, binderij  
en tuincentrum

• Verkoper bloemenwinkel, binderij en tuincentrum
•  Medewerker bloemenwinkel, binderij,  

tuincentrum en woonwinkel
• Arrangeur
• Stylist / vormgever
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MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk. 

Bloem & styling | Niveau 3

IETS VOOR JOU?
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voor op de trouwauto en de corsages. 
Dat vind je geweldig om te doen! 
Ondertussen gaat de winkelbel en 
komt er een vaste klant binnen. Er is 
een familielid overleden en de klant wil 
graag een rouwarrangement bestellen. 
Je neemt de tijd voor het gesprek en 
begeleidt de klant bij het kiezen van 
het rouwwerk. Het is verdrietig, maar 
de klant is jou dankbaar voor je begrip 
en je hulp. 

Het is 18.00 uur, de dag is voorbij 
gevlogen. Nu nog even de kas 
opmaken. De omzet is goed,  
het was een mooie dag. 
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WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) 
en trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage 
of, als je een BBL-opleiding volgt, werk je bij een 
bloemenwinkel of tuincentrum. Je krijgt vakken als:

• Productverzorging
• Materialenkennis
• Ontwerpen
• Maken bloemarrangementen
• Kunst en cultuur
• Presenteren / etaleren
• Economie / management
• Ondernemerschap
• Projectmatig werken
• Nederlands
• Rekenen
• Engels
• Burgerschap
• Coaching 
 

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan  
het werk als:

•  Bloembinder bloemenwinkel,  
binderij en tuincentrum

•  Verkoper bloemenwinkel, binderij,  
tuincentrum en woonwinkel

•  Bedrijfsleider bloemenwinkel, binderij,  
tuincentrum en woonwinkel

• Bloemist / ondernemer
• (Internationaal) arrangeur
• Groen stylist
• Stylist / vormgever

’s Ochtends vroeg open je de deuren 
van je eigen bloemenwinkel. Je hebt 
een aantal jaren bij een bloemist 
gewerkt en sinds vorig jaar ben je 
eigenaar van je eigen winkel.  
Daar ben je hartstikke trots op! Je 
zorgt er voor dat de winkel er tip top 
uitziet en je passie straalt er vanaf.
Je hebt oog voor detail, kleur, stijl en 
nieuwe trends en dat zie je terug in 
de aankleding en het trendy 
bloemwerk. Je verzorgt de inkoop, 

Bloem & styling | Niveau 4 
Vakexpert bloem & styling

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 25445

MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk. 

Bloem & styling | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
begeleidt de stagiaires en hebt goed 
contact met jouw klanten. 

Je stuurt je team aan: er moet veel 
gedaan worden, maar dat is voor jou 
geen probleem. Vanochtend werk 
je in de winkel en vanmiddag geef 
je een workshop. Soms verzorg je 
ook demonstraties op beurzen. Die 
afwisseling vind je heerlijk: het zakelijke 
aspect van de winkel (en de online 
presentatie van je bedrijf) én het kwijt 
kunnen van je creativiteit tijdens de 
demonstraties. 
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Groene detailhandel | Niveau 2 
Verkoper

Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 25503

MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk.

“Tijdens mijn stage  
mag ik van alles doen.  

Kassa, planten verzorgen, 
etaleren of klanten helpen.  

Die afwisseling vind  
ik te gek!”

Thijs

Groene detailhandel | Niveau 2

IETS VOOR JOU?
Als verkoper ben je het gezicht van de 
winkel. Je vindt het leuk om mensen 
te helpen en bent klantgericht. Je 
luistert naar de wensen van de klant en 
zoekt proactief naar het juiste product. 
Jij hebt als geen ander verstand van 
het assortiment en gebruikt deze 
kennis om klanten te adviseren. Van 
binnenkomst tot het afronden van de 
aankoop: jij helpt de klant. Daarnaast 
zorg je er natuurlijk voor dat de winkel 
er netjes uitziet. Je steekt je handen 
uit de mouwen en zorgt dat klanten 
tevreden naar huis gaan.

WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en 
trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage of, als je 
een BBL-opleiding volgt, werk je bij een tuincentrum 
of groothandel. Je krijgt vakken als:

• Bedienen van de kassa
• Ontvangen en opslaan van goederen en voorraad
• Artikelpresentaties opbouwen
•  Verzorgen van de opslag, verkoopruimte  

en ontvangst klanten
• Plantenverzorging
• Verkoopgesprekken
• Handel en verkoop
• Levend assortiment
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan  
het werk als:

• Verkoper detailhandel
• Verkoopmedewerker tuincentrum
• Logistiek medewerker
• Verkoopmedewerker groothandel
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Als verkoopspecialist werk je in een 
brede branche met veel verschillende 
mensen. Je bent makkelijk in de 
omgang en je kunt je snel inleven 
in de klant. Jouw doel: tevreden 
klanten en een optimale verkoop. 
Je hebt continu oog voor wat er 
gebeurt op de winkelvloer: wat doet 
de klant, wat wil de klant, wat doen 
jouw collega’s en hoe ziet de winkel 
eruit? Alles wat je ziet, gebruik je 
als input voor vernieuwingen op de 
werkvloer. Je bent bereid je handen 
uit de mouwen te steken en je 
adviseert je leidinggevende als het 
gaat om het optimaliseren van de 
verkoop, presentaties en natuurlijk de 
klantbenadering. Tevreden klanten en 
het optimaliseren van de verkoop en 
het assortiment: daar doe je het voor!

Groene detailhandel | Niveau 3 
Verkoopspecialist groene detailhandel

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 255501

WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en 
trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage of, als je 
een BBL-opleiding volgt, werk je bij een tuincentrum 
of groothandel. Je krijgt vakken als:

• Handel en verkoop
• Kassa bedienen
• Begeleiden medewerkers
• Verzorgen van de verkoopruimte
• Voorraad bewaken en bestellen
• Levend assortiment
• Planning maken
• Het optimaliseren van de afdeling
• Nederlands
• Engels
• Duits
• Rekenen

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan  
het werk als:

• Vakbekwaam verkoper
• Verkoopspecialist
• Verkoopadviseur
• In- en verkoopmedewerker
• Logistiek medewerker

13

MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk. 

Groene detailhandel | Niveau 3

IETS VOOR JOU?
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• Burgerschap
• Coaching
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15WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en 
trainingen (praktijk). Daarnaast loop je stage of, als je 
een BBL-opleiding volgt, werk je bij een tuincentrum 
of groothandel. Je krijgt vakken als:

• Leidinggeven
• Bedrijfsfinanciën en marketing
• Administratie
• Adviseren
• Verkoopgesprekken
• Handel en verkoop
• Personeelsbeleid
• Ondernemerschap
• Levend assortiment
• Nederlands
• Engels
• Duits
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan  
het werk als:

• Manager tuincentrum
• Bedrijfsleider groothandel
• Zelfstandig ondernemer
• Leidinggevende
• Vertegenwoordiger

Een tuincentrum of een groothandel 
draaiende houden en zorgen 
dat alles er netjes uitziet … Een 
verantwoordelijke klus! Maar daar  
draai jij je hand niet voor om. 

Je beheert een filiaal van een grote 
winkelketen of een vestiging van 
een zelfstandig ondernemer met 
meerdere vestigingen. Je coördineert 
alle werkzaamheden en bent 
verantwoordelijk voor de omzet. 
Daarnaast neem je beslissingen om 
doelstellingen te behalen: of dit nou 
gaat om verkoop, voorraadbeheer, 
winkelinrichting of het personeel.  
Jij behartigt de belangen van  
de retailorganisatie! 

Groene detailhandel | Niveau 4 
Manager retail

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL
Crebonummer: 255502

MEER INFORMATIE
Ga naar www.mbozone.nl voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk. 

Groene detailhandel | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
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NIVEAU EN TOELATING

Vmbo-diploma  

of Entree/niveau 1

Basisberoepsopleiding  

Je voert meestal onder leiding praktische 

werkzaamheden uit.

Vmbo-diploma 

Theoretische-, Gemengde- 

of Kaderberoepsgerichte 

leerweg

Vakopleiding
Je kunt zelfstandig praktische werkzaamheden 

uitvoeren. Ook zorg je voor de werkverdeling en 

de werkvoorbereiding.

Vmbo-diploma 

Theoretische-, Gemengde- 

of Kaderberoepsgerichte 

leerweg

Middenkaderopleiding
Je kunt leiding geven en draagt 

verantwoordelijkheid voor praktisch werk, 

planning en beheer. Je kunt de praktische 

werkzaamheden natuurlijk zelf ook goed 

uitvoeren. Met een diploma op niveau 4  

kun je doorstromen naar het hbo.

BOL OF BBL
Je volgt de opleidingen van Zone.college  
via de BOL (Beroepsopleidende leerweg) 
of BBL (Beroepsbegeleidende leerweg).  
In een BOL-opleiding ga je gemiddeld 70% 
van de tijd naar school. De overige tijd heb je 
beroepspraktijkvorming (BPV/stage) op een 
bedrijf. Dé plek om het vak in de praktijk te leren. 

In de BBL-opleiding ben je 1 of 2 dagen in de week 
op school. Daarnaast heb je voor minimaal 24 uur 
een baan bij een bedrijf dat wordt erkend door  
de SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

NIVEAU EN TOELATING
De opleidingen worden gegeven op verschillende 
niveaus en voor elk niveau gelden andere 
opleidingseisen. Het advies van jouw school speelt 
ook een rol bij de toelating. Daarnaast kijken we 
naar motivatie, beroepsbeeld, praktijkervaring, 
verwachtingen en kansen op de arbeidsmarkt. Elke 
opleiding kent ook verplichte intake-activiteiten. 
Bekijk op www.mbozone.nl wat die voor jouw 
opleiding zijn.
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mbo.zone Datum Tijd

Almelo
Bloem & styling

Enschede
Bloem & Styling

Zwolle
Bloem & styling, 

Groene detailhandel

19

MAAK KENNIS!

START EN INSCHRIJVING
Schrijf je in vóór 1 april via www.mbozone.nl.  
De opleiding start in augustus/september van  
het aankomende jaar. 

KOSTEN
Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je 
een BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld aan DUO. 
De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld 
door het ministerie. Een opleiding kent ook de 
studentenbijdrage. Je betaalt deze aan Zone.college. 
De studentenbijdrage bestaat uit een verplicht deel 
voor onder meer boeken en licenties en een vrijwillig 
deel voor bijvoorbeeld excursies en kleding. Je vindt 
de kosten voor een opleiding op onze website. 

LOCATIES
We verzorgen lessen in de mbo.zone van  
Zone.college Almelo, Borculo, Deventer, 
Doetinchem, Enschede, Hardenberg, Twello  
en Zwolle. Benieuwd waar jouw opleiding 
wordt gegeven? Kijk op www.mbozone.nl! 

Open dag mbo.zone 

Open dag mbo.zone

Studiekeuze mbo.zone

Open dag mbo.zone Vrijdag 25 januari 2019

Vrijdag 23 november 2018

Vrijdag 18 januari 2019

Donderdag 28 maart 2019

15.00 - 21.00

15.00 - 21.00

19.00 - 21.00

15.30 - 20.30

Open dag mbo.zone 

Open dag mbo.zone

Studiekeuze mbo.zone

Studiekeuze mbo.zone

Vrijdag 23 november 2018

Vrijdag 1 februari 2019

Maandag 25 maart 2019

Donderdag 6 juni 2019

15.00 - 21.00 

15.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

Kennismaken met onze andere opleidingen? Kijk op www.mbozone.nl voor de complete agenda.

OPLEIDINGEN OP EEN RIJ

Groen.zone

Retail.zone

Agro.zone

Paard.zone

Dier.zone

Voeding.zone

Entree.zone

Opleidings.zone Opleiding

Tuin & landschap

Groen & cultuurtechniek

Bos- & natuurbeheer

Sportvisserij & waterbeheer

Teelt & technologie

Bloem & styling

Groene detailhandel

Groen, grond & infra

Veehouderij

Paardenhouderij

Paardensport

Hoefsmid

Dierverzorging

Dierenartsassistent paraveterinair

Wildlife

Voeding & technologie

Voeding & voorlichting

Assistent plant of groene 

leefomgeving

Assistent horeca, voeding en 

voedingsindustrie

OPLEIDINGSOVERZICHT



haalt je beste binnenste buiten!

038 - 4671120 
www.mbozone.nl


