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Ben jij iemand die graag veel buiten werkt, liefst zo zelfstandig 
mogelijk? Heb je interesse in techniek en lijkt het je een mooie 
uitdaging om technische gegevens om te zetten in toegankelijke 
informatie? Dan is de nieuwe opleiding Geo, data & design  
van Zone.college (locatie Zwolle) precies wat je zoekt.

In deze mbo-opleiding op niveau 4  
draait alles om geo-informatie: 
specifieke gegevens over gebouwen, 
rivieren, natuurgebieden, bomen, 
dijken en andere plekken op aarde. 
Je leert hoe je dit soort gegevens 
verzamelt (ook met drones en andere 
nieuwe technologie) en hoe je er 
bruikbare informatie van maakt. Ook 
leer je hoe je die bruikbare informatie 
op een aantrekkelijke en overtuigende 
manier presenteert, bijvoor beeld in 
de vorm van infographics of door 
het gebruik van 3D.

MET MEDEWERKING 
VAN HET BEDRIJFS
LEVEN 
Op de arbeidsmarkt is veel behoefte 
aan specialisten op dit gebied, vooral 
op mbo-niveau. Het is dus geen toeval 
dat bedrijven graag helpen bij het
ontwikkelen van deze nieuwe opleiding.

GERICHT OP 
DE PRAKTIJK
Mede dankzij de input vanuit het 
bedrijfsleven is Geo, data & design  
een heel praktijkgerichte opleiding. 
Je krijgt gastlessen en workshops 
van experts uit de praktijk. Bovendien 
zijn stageplaatsen volop beschikbaar. 
Dat is mooi, want stages vormen een 
belangrijk onderdeel van de opleiding, 
het derde jaar bestaat zelfs voor een 
groot deel uit een stage. 

SNEL EEN BAAN
Als je de opleiding hebt afgerond,  
vind je hoogstwaarschijnlijk snel 
een baan. De vraag naar goed 
opgeleide professionals is zo groot  
dat je misschien zelfs wel gewoon 
kunt blijven werken bij het bedrijf 
waar je je laatste stage hebt gelopen. 
Liever eerst nog doorleren? Dat kan 
ook: met je diploma heb je direct 
toegang tot een vervolgstudie op  
hbo-niveau.

EEN MOOIE 
TOEKOMST
Met je diploma Geo, data & design 
ben je straks van harte welkom bij  
overheden (zoals provincies en water-
schappen), maar ook bij voorbeeld in 
de agrarische sector of bij bouw- en  
infrabedrijven. Wat de mogelijke  
functies betreft kun je denken aan 
medewerker geo-informatie, 3D- 
tekenaar, maatvoerder, landmeet- 
kundig operator, topograaf, milieu- 
kundig onderzoeker, kartograaf,  
designer en nog veel meer. Er zit 
vast iets bij waarin jij een mooie 
toekomst vindt!

MEER WETEN?
Neem contact op met 
Dick van der Neut.  
Bel 088-2620900 of mail 
dvdneut@zone.college.

Of kijk voor meer informatie 
op mbozone.nl. 

“We zijn blij met 
de samenwerking 
met het bedrijfs- 
leven. Toekomstige 
studenten vinden  
na deze studie 

waarschijnlijk snel 
een baan.” 
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