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Onderzoeken 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. Gezondere, duurzaam
geproduceerde voedingsmiddelen ontwikkelen en bereiden. Zorgen voor de
gezondheid en het welzijn van dieren. 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, dierenwelzijn
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
kunt en wilt in jouw leven. Daarom zorgen we voor
een veilige, vertrouwde omgeving. En voor een
persoonlijk opleidingsplan en persoonlijke aandacht.
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Ontdekken wat bij jou past doe je in de
praktijk. Daarom neemt je stage (ook wel
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 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?

Dier.zone

Dier.zone

DIER.ZONE
Van puppy’s en vogels tot slangen en geiten. Jij vindt dieren geweldig en je weet
dat dieren belangrijk zijn voor mensen. Dieren hebben een belangrijk effect op de
gezondheid van mensen en kunnen ook een positieve rol spelen bij de ontwikkeling
van bijvoorbeeld kinderen. Mensen kunnen dus niet zonder dieren. En dat weet jij
maar al te goed.
In jouw werk staat het werken met dieren centraal. En bij alles wat je doet staat
het welzijn en het belang van de dieren voorop. Hebben ze iets onder de leden?
Jij ziet het meteen en weet wat je moet doen. Om ziektes te voorkomen, is hygiëne
belangrijk. Dus jij gaat aan de slag als de stal, het verblijf of het aquarium een
keertje extra schoongemaakt moet worden. Natuurlijk ben je niet bang om vies te
worden en je weet dat een werkdag soms wat langer duurt. Dieren houden zich
namelijk niet aan kantooruren. Kortom, jij zorgt er samen met je collega’s voor
dat de dieren het altijd goed hebben! Of je nu werkt in een winkel, dierentuin,
dierenopvangcentrum of kinderboerderij.
De Dier.zone bestaat
uit 3 opleidingen:
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• Dierverzorging.
• Wildlife.
• Dierenartsassistent
paraveterinair.

SAMENWERKING BEDRIJVEN
In alle opleidingen speelt de praktijk een
belangrijke rol. Zo loop je stage bij verschillende
bedrijven en voer je opdrachten uit voor
organisaties en instellingen. Met een aantal
bedrijven werken we extra nauw mee samen.
Denk bijvoorbeeld aan het Zwolse dierenasiel,
kinderboerderij De Ulebelt in Deventer en het
Dierenopvangcentrum (DOC) Enschede. Bij deze
bedrijven is de begeleiding prima geregeld, zijn de
opdrachten en werkzaamheden uitdagend en is het
contact met school intensief. Zo krijg jij de beste
praktijkervaringen.

ZORG VOOR JE OMGEVING
Met een opleiding Dierverzorging kun je alle kanten
op. Je kunt gaan werken bij kinderboerderijen,
dierentuinen en dierenwinkels. Maar je kunt ook
terecht in de ‘mensenzorg’ , bijvoorbeeld op een
zorgboerderij. Je bent namelijk zorgzaam, attent
en weet van aanpakken. Mooie eigenschappen,
die je verder brengen in je leven en met goede
kansen op werk in verschillende branches.

STUDEER VERDER
Kies je voor een niveau 4 opleiding? Dan kun je
met behulp van speciale keuzedelen doorstromen
naar een hbo-opleiding. Ook kun je kiezen voor
een zogenaamde Asscociate degree. Dat is een
tweejarige 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 hbobachelorsdiploma. Veel mogelijkheden om
door te leren dus!
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Dierverzorging | Niveau 2

Dierverzorging | Niveau 2

Dierverzorging

“Werken met dieren
is leuk, geeft voldoening
en rust.”

Levi
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Dierverzorging | Niveau 2

WAT KAN IK WORDEN?

IETS VOOR JOU?

Met deze opleiding kun je aan het werk
als medewerker bij onder meer een:
•
•
•
•
•

Eén van de vele dieren in het pension
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 pension 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, dierenpension,
maar ook op een kinderboerderij.

Dierenasiel / dierenpension.
Kinderboerderij.
Dierenspeciaalzaak.
Geitenboerderij.
Zorgboerderij.

WAT LEER IK?
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie),
trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt vakken als:
Dierverzorging | Niveau 2
Medewerker dierverzorging
Duur: 2 jaar
Variant: BOL

•
•
•
•
•
•

Voeren & verzorgen.
Huisvesting & hygiëne.
Gezondheid & gedrag.
Nederlands.
Rekenen.
Burgerschap.

MEER INFORMATIE

UNIEK IN HARDENBERG!

Ga naar www.zone.college voor onder
andere de opbouw van de opleiding,
ervaringen van studenten, verplichte
intake-activiteiten, opleidingslocaties,
opleidingskosten en de mogelijkheden
van stage en werk.

In Hardenberg richt de opleiding zich op de dier- en veehouderij.
Je leert alles over de veehouderij en verschillende diergroepen,
maar je kunt zelf kiezen waarin je je wilt specialiseren. Er is veel
aandacht voor jouw persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling.
Natuurlijk staat de praktijk centraal, zo leer je veel bij bedrijven.
Jij wordt breed inzetbaar en kunt zo aan het werk.

Dierverzorging | Niveau 3

Dierverzorging | Niveau 3

Dierverzorging | Niveau 3

IETS VOOR JOU?
Je begint de dag met het openen van
de dierenspeciaalzaak. Je doet de
lichten aan en controleert de dieren,
is alles in orde? Zijn de verblijven
schoon? Hebben ze voldoende eten
en te drinken? Samen met je collega
loop je door de winkel en zet alles
klaar voordat klanten komen. Je voert
de dieren die niet genoeg voer meer
hebben en je maakt de verblijven
schoon. De winkel ziet er goed uit en
de eerste klanten komen binnen. Je
verwelkomt ze, geeft ze informatie,
verkoopt de dieren en benodigdheden
en beantwoordt hun vragen.
Tussendoor vul je de voorraden
aan, doe je de voorraadinkoop en
maak je de winkel schoon. Je neemt
zelf verantwoordelijkheid voor je
werkzaamheden. Zodra er geen klanten
in de winkel zijn, zie je werkzaamheden
liggen en voer je ze uit. Voor je het
weet is de dag voorbij. Je controleert
de dieren en sluit je de winkel af.
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WAT KAN IK WORDEN?
Bij deze opleiding kun je aan het werk als
vakbekwaam medewerker bij onder meer een:

Dierverzorging | Niveau 3
Vakbekwaam medewerker
dierverzorging
Duur: 3 jaar
Variant: BOL

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Dierenasiel / dierenpension.
Kinderboerderij.
Dierenspeciaalzaak.
Geitenboerderij.
Zorgboerderij.
Hondenuitlaatservice.
Dierentuin.
Paardenbedrijf.

WAT LEER IK?
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie),
trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt
vakken als:
• Voeren & verzorgen.
• Burgerschap.
• Huisvesting & hygiëne.
• Trainen.
• Gezondheid & gedrag.
• Voortplanting.
• Nederlands.
• Verkopen & adviseren.
• Rekenen.
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Dierverzorging | Niveau 4

Dierverzorging | Niveau 4

Dierverzorging | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
Zondag is altijd een drukke dag op de
kinderboerderij, vooral als het mooi
weer is. Veel ouders met kinderen
bezoeken de kinderboerderij waar
jij de leiding hebt. Je draagt de
verantwoordelijkheid voor de verdeling
van alle werkzaamheden en bewaakt de
voortgang. Kinderen rennen enthousiast
rond en knuffelen met de dieren en
de ouders drinken gezellig koffie.
Ondertussen ontsnapt er een konijn:
daar weet je goed mee om te gaan.
Als het rustiger is, werk je op kantoor
aan de financiële administratie. Ook
nieuwe klanten werven en binden is een
taak die je graag uitvoert. Zo houdt je
het bedrijf financieel gezond. Geen dag
is hetzelfde, er zijn altijd uitdagingen!
10
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WAT KAN IK WORDEN?
Met deze opleiding kun je aan het werk als
bedrijfsleider of manager bij verschillende
bedrijven, zoals een:

Dierverzorging | Niveau 4
Bedrijfsleider dierverzorging
Duur: 3 jaar
Variant: BOL

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Dierenasiel / dierenpension.
Kinderboerderij.
Dierenspeciaalzaak.
Geitenboerderij.
Zorgboerderij.
Diervoederbedrijf.
Hondenuitlaatservice.
Dierentuin.

WAT LEER IK?
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie),
trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt
vakken als:
•
•
•
•
•
•
•

Voeren & verzorgen.
Huisvesting & hygiëne.
Gezondheid & gedrag.
Trainen dieren.
Voortplanting.
Verkopen & adviseren.
Leiding geven.

•
•
•
•
•
•

Educatie.
Onderzoek.
Economie.
Rekenen.
Nederlands.
Burgerschap.

“Het is zo gaaf om elke
dag te mogen werken in
een dierenpark. Olifanten,
tijgers of schildpadden,
ik zie ze elke dag!”

v

Wildlife | Niveau 4

Wildlife | Niveau 4

Wildlife

v

Astrid
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Wildlife | Niveau 4

WAT KAN IK WORDEN?

IETS VOOR JOU?
Werken met exoten, zoals olifanten,
reptielen, vogels en vissen, is geen
dag hetzelfde. Je kunt in bijzondere
situaties terecht komen. Soms help je
gestrande dieren of verzorg je wilde
dieren in een noodopvang of dierentuin.
Het schoonmaken van verblijven en het
voeren en verzorgen van dieren gaat
je goed af. Je laat je hoofd dan niet op
hol brengen en steekt enthousiast je
handen uit de mouwen, werkt hard,
toont eigen initiatief en doet net dat
stapje extra. En met plezier!
Op de werkvloer draag je de
verantwoordelijkheid voor de verdeling
van alle werkzaamheden en bewaakt de
voortgang. Als het rustiger is, werk je op
kantoor aan de (financiële) administratie.
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Met deze opleiding kun je aan het werk als
bijvoorbeeld:

Ook nieuwe klanten werven en binden is een
taak die je graag uitvoert. Zo houd je het
bedrijf financieel gezond.
Natuurlijk spreek je je vreemde talen
uitstekend, want vaak werk je in het
buitenland. Je weet alles over de biotoop
en het natuurlijke gedrag van wilde dieren.
Verandert er iets in de leefomgeving van
dedieren? Jij weet welke gevolgen dit
heeften hoe je hier op moet inspelen.
Uiteraardstaat de gezondheid en veiligheid
vandier en mens bij jou voorop. Ook weet jij
mensen te overtuigen om bewuste keuzes
temaken op het gebied van natuurbeheer
en natuurbehoud, wat het dier in het
wild tengoede komt. Kortom: geen dag is
hetzelfde,er zijn altijd uitdagingen!

• Bedrijfsleider of medewerker dierentuin.
• Verzorger exotische diersoorten.
• 	Bedrijfsleider of medewerker
dierenopvangcentrum.
• Bedrijfsleider dierenspeciaalzaak.

WAT LEER IK?
Tijdens de opleiding volg je cursussen
(theorie),trainingen (praktijk) en loop je stage.
Je krijgt vakken als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voeren & verzorgen.
Huisvesting & hygiëne.
Gezondheid & gedrag.
Trainen dieren.
Voortplanting.
Bedrijfsleiding.
Educatie.
Dierkunde.
Conservation.
Onderzoek.
Veldbiologie.

Wildlife | Niveau 4
Bedrijfsleider dierverzorging
Duur: 3 jaar
Variant: BOL
Deze opleiding wordt alleen
in Zwolle aangeboden

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

v

Dierenartsassistent paraveterinair | Niveau 4

Dierenartsassistent paraveterinair | Niveau 4

Dierenartsassistent
paraveterinair
“Als paraveterinair
ben ik hét vertrouwde
aanspreekpunt en lever ik
samen met de dierenarts
de beste zorg voor
onze dieren.”
Roos
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Dierenartsassistent paraveterinair | Niveau 4

WAT KAN IK WORDEN?

IETS VOOR JOU?

Als je werkt als dierenartsassistent
paraveterinair in een dierenartspraktijk
is geen dag hetzelfde. Vandaag wordt
een drukke dag; je vangt de eerste
opnamepatiënten op, je assisteert
de dierenarts tijdens de operaties en
monitort de narcose. Na afloop zorg je
dat de operatiekamer weer schoon is,
hygiëne is erg belangrijk. Er is al weer
een spoedpatiënt onderweg. In de
tussentijd beantwoord je de telefoon
en help je klanten aan de balie. Je
onderzoekt een urinemonster dat
net is binnengebracht en bespreekt
je bevindingen met de dierenarts.
Je verwerkt de uitslag in het
computersysteem en belt deze
ook door aan de eigenaar.

In een dierenartsenpraktijk krijg je
allerlei soorten patiënten binnen: een
pup die zijn eerste vaccinaties nodig
heeft, een cavia met kale plekken op de
rug of een kat met diarree. Omdat je
met levende dieren werkt en te maken
kunt krijgen met spoedgevallen kunnen
de werktijden dagelijks wisselen. Als
dierenartsassistent assisteer je de
dierenarts en voor de klanten ben je
het eerste aanspreekpunt binnen de
praktijk. Je bent verantwoordelijk
voor een vlot verloop van de dag
en adviseert en informeert klanten.

Met deze opleiding kun je aan het werk
als dierenartsassistent paraveterinair in een:
• Gezelschapsdierenkliniek.
• Gemengde praktijk.
• Landbouwhuisdierenpraktijk.
• Paardenkliniek.
• Tweedelijns kliniek.
•	Dierenartspraktijk ondersteunende
organisatie of bedrijf.

WAT LEER IK?
Dierenartsassistent paraveterinair |
Niveau 4
Duur: 4 jaar
Variant: BOL

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

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie),
trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt
vakken als:
• Apotheekbeheer.
• Instrumentenleer.
• Anatomie, Fysiologie en Pathologie.
• Communicatie.
• Ziekteleer.
• Nederlands.
• Rekenen.
• Burgerschap.

Algemene informatie

De opleidingen in de Dier.zone van Zone.college
volg je via BOL (Beroepsopleidende 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.

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

KOSTEN
Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? 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?

Algemene informatie

BOL

Na je opleiding kun je natuurlijk direct aan het
werk gaan. Maar je kunt er ook voor kiezen om
door te leren. Je kunt dan speciale keuzedelen
volgen, 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.
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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 je ook uit
voor een studiekeuzeadviesgesprek 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.zone.college wat die voor jouw
opleiding zijn.
Niveau

Studieduur

Toelatingseisen

Beschrijving

2

2 jaar

• Vmbo-diploma
• Entree/niveau 1

Basisberoepsopleiding
Je voert meestal onder leiding praktische
werkzaamheden uit.

3

4

3 jaar

3 of 4 jaar

•
•
•
•
•

Vmbo-diploma
Theoretische leerweg
Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Bewijs van goed doorlopen eerste
3 leerjaren havo of vwo

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

•
•
•
•
•

Vmbo-diploma
Theoretische leerweg
Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Bewijs van goed doorlopen eerste
3 leerjaren havo of vwo

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.

KOM EENS LANGS

Meld je aan voor onze open dagen en open avonden op onze website. Je vindt hier ook de exacte tijden,
(voorlichtings)programma’s en routebeschrijving naar de verschillende locaties.
Locatie

Datum

Almelo

• Open dag
• Open dag
• Open avond

Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021

Deventer

• Open dag
• Open dag
• Open avond

Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021

Doetinchem

• Open dag
• Open dag
• Open avond

Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021

Hardenberg

• Open dag
• Open dag
• Open avond

Woensdag 25 november 2020
Woensdag 27 januari 2021
Woensdag 24 maart 2021

Zwolle

• Open dag
• Open dag
• Open avond

Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021

Benieuwd welke opleidingen op welke locatie worden verzorgd? Kijk op www.zone.college.

Niveau

Almelo

Deventer

Doetinchem

Hardenberg

Veehouderij

2

BOL

BOL

BOL/BBL*

Veehouderij

3

BOL

BOL

BOL/BBL*

Melkvee- & varkenshouderij

Veehouderij

4

BOL

BOL

BOL

Groen, grond & infra

2

BOL

BOL

BOL

Groen, grond & infra

3

BOL

BOL

BOL

Groen, grond & infra

4

BOL

BOL

BOL

Melkvee- & varkenshouderij

Melkvee- & varkenshouderij

Zwolle

Groen.zone

Agro.zone

Algemene informatie

Opleiding

Dier.zone
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Niveau

Almelo

Deventer

Tuin & landschap

3

BOL/BBL

BBL

BBL

BOL/BBL

Tuin & landschap

4

BOL

BOL/BBL

Groen &
cultuurtechniek

2

BOL

BOL/BBL

Groen &
cultuurtechniek

3

BOL

Groen &
cultuurtechniek

4

BOL

Bos- &
natuurbeheer

3

BOL/BBL

Hardenberg

Zwolle

Bos- &
natuurbeheer

4

BOL/BBL

BOL

BOL*

BOL

Sportvisserij &
waterbeheer

3

BOL

Sportvisserij &
waterbeheer

4

BOL

Teelt & technologie

2

BOL/BBL

Teelt & technologie

3

BOL/BBL

Teelt & technologie

4

BOL

Groene detailhandel

2

BOL/BBL

Groene detailhandel

3

BOL/BBL

Groene detailhandel

4

BOL/BBL

BOL

BOL

BOL

Dierverzorging

4

BOL

BOL

BOL

BOL

Wildlife

4

Dierenartsassistent
paraveterinair

4

BOL

BOL

BOL

BOL

Hardenberg

Paardenhouderij

3

BOL

BOL/BBL

Paardenhouderij

4

BOL

BOL/BBL

Paardensport

3

BOL/BBL

Paardensport

4

BOL/BBL

Hoefsmid

3

BOL/BBL

Niveau

Almelo

Deventer

Doetinchem

Hardenberg

19

Zwolle

Creatief.zone

Doetinchem

Voeding &
technologie

2

BBL

Voeding &
technologie

3

BOL/BBL

Voeding &
technologie

4

BOL/BBL

BOL

Voeding &
voorlichting

4

BOL

BOL

Opleiding

Niveau

Almelo

Deventer

Doetinchem

Hardenberg

Zwolle

Green design

2

BOL*

BOL/BBL

Green design

3

BOL*

BOL/BBL

Green design

4

BOL*

BOL/BBL

*Almelo is een instroomlocatie. Je volgt hier de lessen AVO en gaat voor beroepsgerichte vakken naar Zwolle.

Zwolle

Entree.zone

Voeding.zone

Paard.zone

* Opleiding richt zich op dier- en veehouderij

Opleiding

BOL/BBL

Doetinchem

BOL

Deventer

Zwolle
BOL/BBL

3

Almelo

Hardenberg
BBL

Dierverzorging

Niveau

Doetinchem
BOL/BBL

BOL

Opleiding

Deventer

BOL/BBL

2

BOL

Almelo

2

Dierverzorging

BOL

Niveau

Tuin & landschap

* BBL in Hardenberg alleen in de richting varkenshouderij.

Opleiding

Opleiding

Algemene informatie

OPLEIDINGEN OP EEN RIJ

Opleiding

Niveau

Almelo

Plant, dier
of groene)
leefomgeving

entree

Horeca,
voeding of
voedingsindustrie

entree

Deventer

Doetinchem

Enschede

Hardenberg

Twello

Zwolle

BBL

BBL

BBL

BBL

BBL

BOL/BBL

BBL

BBL

BBL

BBL

038 - 4671120
www.zone.college

Vmbo- & mbo-opleidingen en cursussen
voor jongeren, volwassenen en bedrijven.

