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eOnderzoeken hoe we onze steden duurzaam kunnen vergroenen, zodat we er 
prettiger kunnen wonen en werken. Robots inzetten in de groenteteelt om aan de 
stijgende vraag naar voedsel te voldoen. Met hightech melkmachines zorgen voor 
ontspannen en gezonde dieren en een betere melkproductie. Slim waterbeheer 
om klimaatveranderingen op te vangen en op een duurzame manier gezondere 
producten te ontwikkelen. Bij Zone.college werk jij aan een betere, duurzame 
wereld. Vooral door zelf ontdekken en zelf dóen. Veel praktijk dus!

JOUW WERELD
Klimaat, energie, natuur, voeding en leefbaarheid. 
Belangrijke maatschappelijke vraagstukken, 
die vragen om goed opgeleide mensen, nieuwe 
technologie en nieuwe kennis. Bij Zone.college 
leiden we je op om hieraan een bijdrage te leveren 
en helpen we je om jouw plek in de wereld te vinden. 
Het gaat dan niet alleen om goed vakmanschap. 
Maar ook om jouw persoonlijke ontwikkeling. Om 
ontdekken wie je bent en wat jij kan en wilt in 
jouw leven. Daarom zorgen we voor een veilige, 
vertrouwde omgeving. En voor een persoonlijk 
opleidingsplan en persoonlijke aandacht. 

JE EIGEN WEG
Ontdekken wat bij jou past doe je in de praktijk. 
Daarom neemt je stage of beroepspraktijkvorming 
(BPV) in je opleiding een belangrijke plaats in. Naast 
je stage bij een bedrijf in of buiten Nederland krijg 
je bij Zone.college praktijk- en theorielessen. Die 
lessen worden gegeven door betrokken docenten 
en gastdocenten uit het bedrijfsleven. Docenten 
die vooroplopen in hun vakgebied. Ook volg je 
keuzedelen. Daarmee doe je extra kennis op in  
het vakgebied dat jou interesseert. Iets heel  
nieuws leren kan natuurlijk ook.

Met je mbo-diploma kun je meteen aan het werk. 
Maar je kunt ook kiezen voor verder leren. Op een 
hoger mbo-niveau of op het hbo. Waarmee haal jij 
jouw beste binnenste buiten?

HAAL JE BESTE BINNENSTE BUITEN BIJ  

ZONE.COLLEGE
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Steek jij graag de handen uit de mouwen? Lijkt het jou leuk om in een agrarisch 
of aanverwant bedrijf te werken? Wil je jouw steentje bijdragen om te zorgen 
dat er ook in de toekomst genoeg en gezond voedsel is voor iedereen, en dat  
dit op een duurzame manier wordt geproduceerd? Dan is een opleiding in  
de agrofoodsector echt iets voor jou! 

AGRO.ZONE

Er zijn zo’n 7 miljard mensen op de wereld. Die 
allemaal moeten eten. Elke dag weer. Waar dat 
voedsel vandaan komt? Van jou! Want jij produceert 
de grondstoffen. Jij zorgt voor de bodem, teelt en 
oogst gewassen of verzorgt het vee. Zodat er genoeg 
en gezond voedsel is. Niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. Dat laatste is een flinke uitdaging. Want 
de wereldbevolking groeit snel. En dus moeten we 
manieren vinden om voedsel te produceren zonder 
de aarde te veel te belasten. Daarbij moet natuurlijk 
ook rekening worden gehouden met wat burgers en 
consumenten willen. Wat daarvoor nodig is? Nieuwe 
technologie, nieuwe inzichten, nieuwe kennis en  
goed opgeleide mensen! 

AFWISSELEND
In je opleiding (en straks ook in je werk) draait 
het niet alleen om het bewerken van grond en 
het verzorgen van vee. Je verdiept je ook in wat 
consumenten willen. En in slimme manieren om een 
goede oogst te krijgen. Daarnaast zoek je samen met 
andere boeren, burgers, bedrijven en onderzoekers 
uit hoe je zo zuinig mogelijk kunt zijn met grond-
stoffen. En hoe je klimaat, milieu en natuur zo min 
mogelijk belast. Natuurlijk op zo’n manier dat je  
er een goed inkomen aan overhoudt, vandaag  
en morgen. Klinkt goed? Stap dan in de wereld  
van Agro.zone.

IN DE PRAKTIJK
Een opleiding volgen bij Agro.zone is toekomst-
gericht onderwijs krijgen, met theorie en veel 
praktijk. Daarbij ga je regelmatig naar bedrijven 
toe, of krijg je gastlessen van deskundigen uit het 
bedrijfsleven. Ook loop je verschillende stages 
bij bedrijven in Nederland of in het buitenland. 
Bij bedrijven in de sector, maar ook bij bedrijven 
die leveren aan de sector (advies, voer, techniek, 
accountancy). Een mooie manier om kennis te  
maken met je toekomstige vak en met de  
nieuwste ontwikkelingen! 
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KIES ZELF
Naast algemene vakken en het werken in projecten 
volg je ook keuzedelen. Met deze keuzedelen geef 
je zelf invulling aan je opleiding. Er zijn keuze-
delen waarmee je je kunt voorbereiden op een 
vervolgopleiding en keuzedelen die meer gericht 
zijn op je toekomstige beroep. Je kunt je dus óf 
meer verdiepen in iets dat jou interesseert óf juist 
kennismaken met iets totaal nieuws. Jij kiest.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Bij Zone.college zorgen we ervoor dat je goed wordt 
in je vak. Maar dat niet alleen. We hebben ook volop 
aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Dat doen we door samen met jou te kijken wat  
bij jou past, waar jouw mogelijkheden liggen  
en waarin jij jezelf verder kunt ontwikkelen. 

“Ik wil me verdiepen in precisie
landbouw. Elke plant precies geven 
wat hij nodig heeft om te groeien.  

Dat vind ik superinteressant!”

GOED VAKMANSCHAP 
Het werken in een agrarisch bedrijf vraagt om 
kennis en goed vakmanschap. Je werkt immers 
met gewassen of dieren én met machines en 
techniek. Daarnaast is het juist in deze tijd 
belangrijk dat je verstand hebt van slimme en 
verantwoorde bedrijfsvoering en van duurzame 
bedrijfsontwikkeling. Want alleen zo kun je 
meewerken aan nieuwe oplossingen voor  
gezonde en duurzame voedselsystemen!

NA JE DIPLOMA
De agrofoodsector is een belangrijke sector die 
volop in beweging is. En waarin er zowel in de sector 
zelf als bij toeleveranciers een groeiende vraag is 
naar mensen met een goede opleiding. Na je diploma 
kun je kiezen voor verder leren op een hoger mbo-
niveau. Of op het hbo. Maar je kunt natuurlijk ook 
aan het werk gaan en later nog eens een cursus  
of opleiding volgen. Wat past bij jou?

4
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Groen, grond & infra | Niveau 2 
Medewerker agrarisch loonwerk

Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL

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.

“Alles is mooi,  
rijden van machines, 

grondverzet, mensen 
helpen, het land op.  
Perfect voor mij.”

Groen, grond & infra | 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 loonbedrijf. 
Je krijgt vakken als:

• Basis landbouwtechniek
• Teeltkennis grasland en voedergewassen
• Omgaan met machines
• Bodem en bemesting
• Veiligheid
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

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

• Loonwerker
• Medewerker weg en waterbouw
• Grondverzetmedewerker

Als medewerker agrarisch loonwerk 
werk je veel buiten en met grote 
machines. Elk seizoen is anders. In 
het voorjaar zit je op de tractor en 
maai, schud en hark je het gras. Of 
je beschermt het gewas van de boer 
tegen onkruid. In het najaar worden 
de gewassen geoogst: bieten, mais 
of bijvoorbeeld tarwe. In de winter 
ben je meer in de werkplaats aan 
het werk met kleine reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
machines. Word je hier blij van?  
Dan is dit jouw opleiding!
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De baas is er deze week niet en 
dus run jij het loonwerkersbedrijf. 
Alles verloopt tot nu toe prima: de 
werknemers weten wat er van hen 
verwacht wordt en je plant nieuwe 
orders goed in. Vandaag is het de 
eerste dag van de nieuwe stagiair die jij 
gaat begeleiden. ’s Ochtends beginnen 
jullie met koffie en stel je hem voor aan 
alle collega’s. Daarna gaan jullie op pad. 
De boeren willen geen onkruid tussen 
het gewas, dus jullie gaan aan de slag 
om dit te verwijderen. ’s Middags zit je 
weer op kantoor, want er moeten nog 
een aantal orders worden verwerkt. 
Dit was een ideale dag voor jou: buiten 
aan het werk met de grote machines en 
binnen op kantoor de administratieve 
handelingen verrichten. Een topbaan!

Groen, grond & infra | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker  
agrarisch loonwerk

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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.

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 loonbedrijf. 
Je krijgt vakken als:

• Landbouwtechniek
• Specifieke teeltkennis
• Omgaan met machines
• Bodem en bemesting
• Bedrijfseconomie

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

• Zelfstandig loonwerker
• Medewerker weg en waterbouw
• Grondverzetmedewerker

• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching
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Groen, grond & infra | Niveau 3 

IETS VOOR JOU?
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WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), 
trainingen (praktijk) en loop je stage. 
Je krijgt vakken als:

• Landbouwtechniek
• Specifieke teeltkennis en teeltmanagement
• Omgaan met machines
• Bodem en bemesting
• Bedrijfseconomie
• Management
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

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

• Zelfstandig ondernemer loonbedrijf
• Planner
• Buitendienstmedewerker loonbedrijf

Je hebt jaren bij een loonwerkbedrijf 
gewerkt en vorig jaar ben je je 
eigen loonwerkbedrijf gestart. En 
het gaat goed! Vorige week heb je 
een aantal orders binnen gekregen 
en vandaag pas je de planning 
daar op aan. Het is anders dan 
werken voor een baas: nu ben jíj de 
baas. Je houdt je nu bijvoorbeeld 
bezig met het personeelsbeleid, 
innovatie en begrotingen. Je voelt je 
verantwoordelijk voor je bedrijf en je 
werknemers. Zo nu en dan zit je nog op 
de tractor en zaai je de grond in. Het 
werken met grote machines vind je  
nog steeds prachtig.

Groen, grond & infra | Niveau 4 
Vakexpert agrarisch loonwerk

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 

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.

Groen, grond & infra | Niveau 4 

IETS VOOR JOU?
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Veehouderij | Niveau 2 
Medewerker veehouderij

Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL

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.

“Veehouderij is  
voor mij vrijheid,  

ondernemerschap en 
zelfstandigheid.”

Veehouderij | Niveau 2 

IETS VOOR JOU?
Buiten is het nog donker en stil … 
Er is geen mens op straat. Jij loopt 
rustig je vaste ronde door de stal en 
controleert of het goed gaat met de 
dieren. Vandaag wordt het een drukke 
dag: eerst de geiten melken, de hokken 
opstrooien, de dieren voeren en 
controleren. Aan het eind van de dag 
krijg je bezoek van de veearts. Je hebt 
gemeld dat er een geit ziek is en nu 
wordt deze behandeld door de veearts. 
Voordat je naar huis gaat, loop je nog 
één keer door de stal en kijk je om je 
heen. De geiten staan er mooi  
en tevreden bij, zo zie je het graag.  
En morgen? Weer vroeg op en zien  
wat de dag brengt! 

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 
veehouderijbedrijf. Je krijgt vakken als:

• Melken
• Huisvesting
• Voeding
• Grasland en voedergewassen
• Gezondheid
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

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

• Medewerker melkveehouderij 
• Medewerker varkenshouderij 
• Medewerker pluimveehouderij 
• Medewerker bedrijfshulpverlening
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Je ploft tevreden op de bank: éven 
bijkomen van een drukke dag op de 
boerderij. Vanochtend om 05.00 uur 
moest er al een koe kalveren. Dat 
verliep goed! Daarna heb je je stagiaire 
geholpen met het melken van de 
koeien in het draaicarrousel, want daar 
had ze weinig ervaring mee. 

In de middag had je gelukkig tijd voor 
de administratie en het bestellen van 
voer voor de koeien. Die afwisseling 
maakt je beroep leuk: je bent buiten en 
werkt met de beesten, maar je houdt 
ook van het zakelijke aspect en zorgt 
ervoor dat de administratie op orde is. 
’s Avonds melk je de koeien nog een 
keer en dan is de dag alweer voorbij. 
Morgen sta je weer klaar voor
nieuwe uitdagingen! 

Veehouderij | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker veehouderij

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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.

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 
veehouderijbedrijf. Je krijgt vakken als:

• Melken
• MPR-fokkerij en voeding
• Kringloop
• Grasland en voedergewassen
• Gezondheid
• Technisch management
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

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

• Vakbekwaam medewerker melkveehouderij
• Vertegenwoordiger
• Vakbekwaam medewerker varkenshouderij
• KI-medewerker

15

Veehouderij | Niveau 3 

IETS VOOR JOU?
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WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), 
trainingen (praktijk) en loop je stage. 
Je krijgt vakken als:

• Melken
• MPR-fokkerij en voeding
• Kringloop
• Grasland en voedergewassen
• Gezondheid
• Technisch management

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

• Zelfstandig veehouder
• Vertegenwoordiger 
• Klauwverzorger
• Bedrijfsleider melkveehouderij 

• Financieel management
• Nederlands
• Engels 
• Rekenen
• Burgerschap
• Coaching

Je zit achter je bureau en bekijkt 
de cijfers. Deze maand was een 
goede maand: de melkproductie 
was constant, er waren geen zieke 
dieren en er is efficiënt gewerkt. 
Zo zie je het graag! Je houdt van de 
afwisseling in je werk. Je vindt het 
heerlijk om buiten te zijn en met de 
koeien te werken. Je kent ze en je 
ziet dat ze zich goed voelen. Maar je 
bent ook vooruitstrevend en wilt het 

Veehouderij | Niveau 4 
Vakexpert veehouderij 

Duur: 3 jaar
Variant: BOL

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.

Veehouderij | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
beste voor de koeien en jouw bedrijf. 
Daarom verdiep je je in de nieuwste 
ontwikkelingen en pas je deze toe 
binnen jouw bedrijf. Je bent een 
dierenvriend, maar vooral 
een ondernemer.
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KOM EENS LANGS
mbo.zone Datum Tijd

Almelo
•  Open dag 
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Deventer
•  Open dag 
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Doetinchem
•  Open dag 
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Enschede (alleen mbo niveau 2) •  Open dag Vrijdag 24 januari 2020 15.30 - 20.30

Hardenberg
•  Open dag 
•  Open dag
•  Open dag

Donderdag 28 november 2019
Woensdag 22 januari 2020
Donderdag 26 maart 2020

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

Twello (alleen mbo niveau 2)
•  Open dag 
•  Open dag

Vrijdag 24 januari 2020
Zaterdag 25 januari 2020

15.30 - 20.30
10.00 - 12.30

Zwolle
•  Open dag 
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00 
15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Benieuwd welke opleidingen op welke locatie worden verzorgd? Kijk op www.mbozone.nl. 

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). 

START EN INSCHRIJVING
Schrijf je in voor 1 april via www.mbozone.nl.  
De opleiding start in augustus/september.

KOSTEN
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je 
wettelijk lesgeld aan DUO. De hoogte van het lesgeld 
wordt vastgesteld door het ministerie. Een opleiding 
kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je 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.

AAN HET WERK  
OF DOORLEREN?
Na je opleiding kun je natuurlijk direct aan het werk 
gaan. Maar je kunt er ook voor kiezen om door te leren. 
Je volgt dan speciale keuzedelen gericht op doorstroom 
naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. 

Met een opleiding niveau 4 kun je ook kiezen voor 
een Asscociate degree. Dat is een 2-jarige studie 
in het hoger beroepsonderwijs met een wettelijk 
erkend diploma. Associate degrees sluiten goed 
aan op de arbeidsmarkt. Je kunt na het afronden 
van de studie gaan werken of doorstuderen voor 
het bijbehorende hbo-bachelorsdiploma. Veel 
mogelijkheden om door te leren dus!

MEELOPEN IN HET MBO
Heb je de voorlichtingen en open dagen 
bezocht, maar weet je nog niet zeker of de mbo-
opleiding echt bij je past? Dan kan meelopen in 
het mbo jou helpen. Je gaat een dag(deel) op 
bezoek bij een mbo-locatie van Zone.college 
en volgt lessen van de opleiding waar jij 
belangstelling voor hebt. Overleg wel altijd 
even met je mentor of decaan en met je ouders. 
Kijk op www.zone.college/meelopenmbo voor 
meer informatie. 

Niveau Studieduur Toelatingseisen Beschrijving

2 2 jaar
•  Vmbo-diploma  
•  Entree/niveau 1

Basisberoepsopleiding  
Je voert meestal onder leiding praktische 
werkzaamheden uit.

3 3 jaar

•  Vmbo-diploma
•  Theoretische 
•  Gemengde leerweg
•  Kaderberoepsgerichte leerweg

Vakopleiding
Je kunt zelfstandig praktische werkzaamheden 
uitvoeren. Ook zorg je voor de werkverdeling  
en de werkvoorbereiding.

4 3 jaar

•  Vmbo-diploma
•  Theoretische 
•  Gemengde leerweg
•  Kaderberoepsgerichte leerweg

Middenkaderopleiding
Je kunt leiding geven en draagt verantwoordelijk heid 
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.

NIVEAU EN TOELATING
De opleidingen worden gegeven op verschillende niveaus en voor elk niveau gelden andere 
wettelijke vooropleidingseisen. Elke opleiding kent ook verplichte intakeactiviteit(en). Zo moet je 
altijd het digitale doorstroomdossier volledig ingevuld aanleveren. Soms nodigen we ook uit voor 
een studiekeuze adviesgesprek en nemen we de AMN Talentscan af. Zo weten we nog beter of de 
opleiding past bij jouw verwachtingen, motivatie en beroepsbeeld. Sommige opleidingen kennen 
nog aanvullende intake-activiteiten. Kijk op www.mbozone.nl wat die voor jouw opleiding zijn.
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OPLEIDINGEN OP EEN RIJ

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Veehouderij 2 BOL BOL BOL/BBL BOL

Veehouderij 3 BOL BOL BOL/BBL

Veehouderij 4 BOL BOL BOL

Groen, grond & infra 2 BOL BOL BOL BOL/BBL

Groen, grond & infra 3 BOL BOL BOL BOL/BBL

Groen, grond & infra 4 BOL BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Dierverzorging 2 BOL BOL BOL BOL BOL BOL

Dierverzorging 3 BOL BOL BOL BOL

Dierverzorging 4 BOL BOL BOL BOL

Wildlife 4 BOL

Dierenartsassistent 
paraveterinair 4 BOL BOL BOL BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Paardenhouderij 3 BOL BOL/BBL

Paardenhouderij 4 BOL BOL/BBL

Paardensport 3 BOL/BBL

Paardensport 4 BOL/BBL

Hoefsmid 3 BOL/BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 2 BOL/BBL BOL BOL/BBL

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 3 BOL/BBL BOL/BBL

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 4 BOL/BBL BOL/BBL

Groene detailhandel 2 BOL/BBL

Groene detailhandel 3 BOL/BBL

Groene detailhandel 4 BOL/BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Voeding & 
technologie 2 BBL BOL

Voeding & 
technologie 3 BOL/BBL

Voeding & 
technologie 4 BOL/BBL BOL

Voeding & 
voorlichting 4 BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Assistent plant 
of (groene) 
leefomgeving 

1 BBL BBL BBL BBL BBL BOL/BBL

Assistent horeca, 
voeding of 
voedingsindustrie 

1 BBL BBL BBL BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Tuin & landschap 2 BOL/BBL BOL/BBL BOL BBL BOL BOL/BBL

Tuin & landschap 3 BOL/BBL BBL BBL BOL/BBL

Tuin & landschap 4 BOL BOL/BBL

Groen & 
cultuurtechniek 2 BOL

Groen & 
cultuurtechniek 3 BOL

Bos- & 
natuurbeheer 3 BOL/BBL

Bos- & 
natuurbeheer 4 BOL/BBL

Sportvisserij & 
waterbeheer 3 BOL

Sportvisserij & 
waterbeheer 4 BOL

Teelt & technologie 2 BOL/BBL

Teelt & technologie 3 BOL/BBL

Teelt & technologie 4 BOL/BBL
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OPLEIDINGEN OP EEN RIJ

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Veehouderij 2 BOL BOL BOL/BBL BOL

Veehouderij 3 BOL BOL BOL/BBL

Veehouderij 4 BOL BOL BOL

Groen, grond & infra 2 BOL BOL BOL BOL/BBL

Groen, grond & infra 3 BOL BOL BOL BOL/BBL

Groen, grond & infra 4 BOL BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Dierverzorging 2 BOL BOL BOL BOL BOL BOL

Dierverzorging 3 BOL BOL BOL BOL

Dierverzorging 4 BOL BOL BOL BOL

Wildlife 4 BOL

Dierenartsassistent 
paraveterinair 4 BOL BOL BOL BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Paardenhouderij 3 BOL BOL/BBL

Paardenhouderij 4 BOL BOL/BBL

Paardensport 3 BOL/BBL

Paardensport 4 BOL/BBL

Hoefsmid 3 BOL/BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 2 BOL/BBL BOL BOL/BBL

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 3 BOL/BBL BOL/BBL

Bloem &  
natuurlijk ontwerp 4 BOL/BBL BOL/BBL

Groene detailhandel 2 BOL/BBL

Groene detailhandel 3 BOL/BBL

Groene detailhandel 4 BOL/BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Voeding & 
technologie 2 BBL BOL

Voeding & 
technologie 3 BOL/BBL

Voeding & 
technologie 4 BOL/BBL BOL

Voeding & 
voorlichting 4 BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Assistent plant 
of (groene) 
leefomgeving 

1 BBL BBL BBL BBL BBL BOL/BBL

Assistent horeca, 
voeding of 
voedingsindustrie 

1 BBL BBL BBL BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Enschede Hardenberg Twello Zwolle

Tuin & landschap 2 BOL/BBL BOL/BBL BOL BBL BOL BOL/BBL

Tuin & landschap 3 BOL/BBL BBL BBL BOL/BBL

Tuin & landschap 4 BOL BOL/BBL

Groen & 
cultuurtechniek 2 BOL

Groen & 
cultuurtechniek 3 BOL

Bos- & 
natuurbeheer 3 BOL/BBL

Bos- & 
natuurbeheer 4 BOL/BBL

Sportvisserij & 
waterbeheer 3 BOL

Sportvisserij & 
waterbeheer 4 BOL

Teelt & technologie 2 BOL/BBL

Teelt & technologie 3 BOL/BBL

Teelt & technologie 4 BOL/BBL
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haalt je beste binnenste buiten!

038 - 4671120 
www.mbozone.nl


