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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



VAKMANSCHAPS
ROUTE
Nieuwe leerroute voor de vakman  
en vakvrouw in de groene sector.

VOOR WIE?
Als je de basisberoepsgerichte- of kaderberoeps gerichte 
leerweg volgt, kun je vanaf de derde klas kiezen voor de 
vakmanschapsroute. Wij bieden de vakmanschapsroute 
aan in meerdere vakgebieden. Weet je al zeker dat je 
verder wilt in de groene sector en ben je echt enthousiast 
over je vakrichting, dan is de vakmanschapsroute 
een mooie opleiding voor jou. Je wordt opgeleid tot 
vakvrouw/vakman in de groene sector!

WAAROM?
In de vakmanschapsroute wordt het vmbo en 
het mbo programma in een doorlopende lijn 
aangeboden. Deze route duurt in principe 4 jaar, 
maar kan ook versneld in 3 jaar worden afgerond. 
Wij zorgen voor een goede aansluiting tussen het 
vmbo en mbo. De vakmanschapsroute leidt op tot 
een mbo niveau 2 diploma. Met dit diploma heb je 
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In deze 
leerroute stap je niet over naar een andere school. 
Daarnaast kun je rekenen op individuele begeleiding 
door een persoonlijke coach.

WAT?
Je volgt één opleiding welke bestaat uit vmbo en 
mbo programma onderdelen. Hierbij maak je een 
keuze uit één van de niveau 2 opleidingen:
• Medewerker agrarisch loonwerk  
 (Doetinchem)
• Medewerker hovenier 
 (Doetinchem, Enschede en Twello)
• Medewerker veehouderij 
 (Doetinchem en Twello)
• Medewerker dierverzorging 
 (Doetinchem, Enschede en Twello)
• Medewerker bloem, groen en styling 
 (Enschede en Twello)
• Medewerker voeding en technologie 
 (Enschede)
Meer weten over deze opleidingen?  
Lees dan verder op de volgende pagina’s.

In het vmbo doe je examen in de vakken Nederlands, 
Engels, maatschappijleer, CKV en lichamelijke 
opvoeding. Daarnaast wordt de rekentoets afgenomen.  
 
De sectorvakken wiskunde, biologie en het beroeps-
gerichte vak worden in het vmbo niet geëxamineerd. 
In het mbo leg je examen af in de vakken Burgerschap, 
Nederlands en Rekenen. De vakmanschapsroute rond 
je af met een mbo examen.
 
De spreiding van de examens in de vakmanschaps-
route kan per individu verschillen. 

DE VAKMANSCHAPS
ROUTE IN HET KORT
De vakmanschapsroute biedt:
• Eén onderwijsprogramma vmbo-mbo
• Maatwerk
• Individuele begeleiding
• Gespreid vmbo examen
• Diploma mbo
•  Ruime aandacht voor doorstromen 

naar vervolgonderwijs en/of beroep
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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 onderhouds-
werkzaamheden aan de machines. 

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) 
en trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
loonbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
• Basis landbouwtechniek
• Teeltkennis grasland en voedergewassen
• Omgaan met machines
• Bodem en bemesting
• Veiligheid

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als:
• Loonwerker
• Medewerker weg en waterbouw
• Grondverzetmedewerker

Groen, grond & infra | Niveau 2
Groen, grond
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Je staat ’s ochtends vroeg op en 
vertrekt naar het hoveniersbedrijf, daar 
drink je een kop koffie met je collega’s. 
Vandaag ga je aan het werk in de tuin 
van familie Klaassens. Ze hebben 
een grote tuin en jij en je collega’s 
onderhouden die tuin. Je begint met 
het snoeien van de heg, verwijdert het 
onkruid tussen de planten en maait het 
gras. De uren vliegen voorbij en voor je 
het weet is het tijd om in te pakken en 
met bus en aanhanger naar het bedrijf 
te rijden. De werkdag zit er weer op. En 
morgen? Dan wacht er een uitdagende 
aanlegklus op jullie!

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie)  
en trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
groenbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
• Onderhoud en bedienen van machines
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen
• Veiligheid
• Flora- en faunakennis

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan  
het werk als:
• Medewerker hovenier
• Medewerker gemeentelijke groenvoorziening

v
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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!

Eén van de vele dieren in het asiel 
is hond Mike. Jij verzorgt Mike. Je 
maakt zijn kennel schoon, voert hem 
en gaat met hem wandelen. Je bent 
klantvriendelijke naar de bezoekers van 
het asiel en werkt samen met collega’s. 
Als dierenverzorger heb jij samen met 
je collega’s de zorg voor de dieren 
en hun omgeving, dat kan zijn in een 
dierenwinkel, dierenopvangcentrum, 
maar ook op een kinderboerderij.

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie)
en trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
veehouderijbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
•  Melken
•  Huisvesting
•  Voeding
•  Grasland en voedergewassen
•  Gezondheid

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan
het werk als:
•  Medewerker melkveehouderij
•  Medewerker varkenshouderij
•  Medewerker pluimveehouderij
•  Medewerker bedrijfshulpverlening

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie),
trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
leerbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
•  Diervoeding
•  Dierenwelzijn
•  Dierverzorging

WAT KUN JE WORDEN?
Met deze opleiding kun je aan het werk als bijvoorbeeld:
•  Medewerker dierenasiel / dierenpension
•  Medewerker kinderboerderij
•  Medewerker dierenspeciaalzaak
•  Medewerker geitenboerderij
•  Medewerker zorgboerderij
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WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie)
en trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
leerbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
• Levensmiddelenchemie
• Hygiëne
• Laboratoriumonderzoek
• Productbereiding

WAT KUN JE WORDEN?
Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als:
• Productiemedewerker in de foodindustrie
• Operator
• Inpakmedewerker
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Groen is niet alleen voor de sier.  
Het maakt de wereld leefbaarder.  
Het is goed voor de gezondheid van 
mensen. Met groen om zich heen 
voelen mensenzich meer ontspannen  
en gelukkiger en kunnen ze beter 
werken. Levend, natuurlijk groen 
in huizen, gebouwen, op daken en 
op gevels staat daarom volop in 
de belangstelling. Wie bedenkt en 
maakt die mooie groene wand ineen 
ziekenhuis, waardoor patiënten zich 
er prettiger voelen? Wie maakt een 
prachtig bloemwerk voor een bruiloft? 
Wie verzint slimme oplossingen om 
de stad te vergroenen? Bij wie doen 
klanten inspiratie op en krijgen ze  
het allerbeste advies voor het kopen
en verzorgen van hun planten? Bij jou!

 

Deze week heb je vroege dienst en 
dat betekent vroeg opstaan: de wekker 
gaat om 06.00 uur. Douchen, tanden 
poetsen, aankleden, een kop koffie, 
een boterham en hup, op je fiets 
naar je werk. De werkdag start in de 
kantine. Je drinkt een kop koffie met je 
collega’s, kleedt je om, wast je handen 
en gaat naar je werkplek. Vandaag sta 
je langs de lijn waar crackers worden 
ingepakt. Jij houdt goed in de gaten 
dat de juiste hoeveelheid op de juiste 
manier wordt verpakt. Maar er gaat wel 
eens iets fout … Gelukkig is dat voor 
jou geen probleem. Jij lost het op!

v

Bloem
& natuurlijk ontwerp

Voeding

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie)
en trainingen (praktijk). Daarnaast doe je 
beroepspraktijkvorming (bpv) bij een erkend 
leerbedrijf. Je krijgt vakken zoals bijvoorbeeld:
• Trends en innovaties
• Concept- en productontwikkeling
• Bloemschikken
• Gezondheid, vitaliteit & lifestyle
• Groenbeleving bij beurzen en evenementen
• Advisering
• Creatieve en ondersteunende bouwconstructies
• Constructies van natuurlijke materialen
•  Digitale tools en technologie voor toepassingen 

in interieurbeplanting
• Sales en marketing
• De internationale arbeidsmarkt

WAT KUN JE WORDEN?
• Medewerker van een goede bloemist
• Medewerker ICT/ontwerp bij een groenbedrijf
• Binnengroentechniek-medewerker
• Interieurbeplanter
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KOM EENS LANGS
mbo.zone Datum Tijd

Twello
•  Open dag 
•  Open dag

Vrijdag 24 januari 2020
Zaterdag 25 januari 2020

15.30 - 20.30
10.00 - 12.30

Doetinchem •  Open dag Woensdag 22 januari 2020 16.00 - 21.00

Enschede •  Open dag Vrijdag 24 januari 2020 15.30 - 20.30

Meer weten? Kijk op www.zone.college. 
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haalt je beste binnenste buiten!

De vakmanschaproute wordt aangeboden op:

Zone.college locatie Doetinchem 
088 - 2620400

Zone.college locatie Enschede 
088 - 2620600

Zone.college locatie Twello 
088 - 2620800

www.zone.college


