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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 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!

Haal je beste binnenste buiten bij 

ZONE.COLLEGE

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 jij bent en wat jij kunt en wilt in jouw leven. 
Samen met ons docententeam, gastdocenten en 
samenwerkingspartners uit het werkveld zorgen wij 
voor een veilige, vertrouwde omgeving, gedegen 
en toekomstgericht onderwijs, 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?
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Steek jij graag de handen uit de mouwen? Lijkt het jou leuk om in een agrarisch of aanverwant (teelt)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? Of wil je werken aan een leefbare, 
groene omgeving? Dan is een opleiding in de Agro.zone echt iets voor jou! 

AGRO.ZONE

Er zijn meer dan 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 van 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, het telen 
en oogsten van (sier)gewassen, het aanleggen 
en onderhouden van wegen of parken of het 
verzorgen van vee. Je verdiept je ook in wat de 
maatschappij wil. En in slimme manieren om een 
goede opbrengst te krijgen. Daarnaast zoek je 
samen met anderen (boeren, burgers, bedrijven en 
onderzoekers) uit hoe je zo zuinig mogelijk kunt 
zijn met grondstoffen, energie en water. 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. 
 

IN DE PRAKTIJK
Bij Agro.zone krijg je toekomstgericht onderwijs, 
met theorie en veel praktijk. Daarbij ga je 
regelmatig naar bedrijven toe of krijg je gastlessen 
van deskundigen uit het bedrijfsleven. Ook loop 
je 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.

A
g

ro
.z

o
n

e

5

A
g

ro
.zo

n
e

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 keuzedelen 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 ONTWIKKELING
Bij Zone.college zorgen we ervoor dat je goed wordt 
in je vak. Naast vakkennis en technische skills heb je 
daarvoor ook kwaliteiten nodig zoals samenwerken, 
feedback geven en krijgen, kritisch denken, zelfinzicht, 
persoonlijk leiderschap, omgaan met stress, plannen 
en organiseren. In de opleiding besteden we daar veel 
aandacht aan. Samen met jou kijken we wat bij jou past, 
waar jouw mogelijkheden liggen en waarin jij jezelf 
verder kunt ontwikkelen.

‘Het liefst ben ik de hele  
dag buiten. Daarom past  

de agrosector zo  
goed bij me.’

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

NA JE DIPLOMA
De agrosector is een belangrijke sector die volop 
in beweging is. Zowel in de sector zelf als bij 
toeleveranciers is veel werk voor 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?

DE AGRO.ZONE BESTAAT  
UIT DRIE OPLEIDINGEN:

• Groen, grond & infra
• Veehouderij
• Teelt & technologie

4
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‘Met Groen, grond & infra  
kun je zoveel kanten op.  

En je bent de hele dag 
buiten bezig.’

Groen, grond & infra 

IETS VOOR JOU?
Steek je graag je handen uit de mouwen, 
ben je geïnteresseerd in grote machines 
en vind je het fijn om buiten te werken?  
Dan is de opleiding Groen, grond & infra 
iets voor jou! 

Zaaien en oogsten van gewassen. 
Zorgen voor het onderhoud van bermen, 
waterkanten en sportvelden. Grond 
verplaatsen voor de aanleg van een weg. 
In een loonbedrijf gebeurt het allemaal. 
Geen werkdag is hetzelfde. Met een 
opleiding in Groen, grond & infra heb je 
veel kans op een afwisselende baan. Je 
werkt bijna altijd buiten, als loonwerker 
voor bedrijven in de grond-, weg- en 
waterbouw of voor agrarische bedrijven. 

Behalve kennis van (de bediening van) 
machines zijn duurzaam bodemgebruik, 
kringloopdenken en goede communicatie 
met je klant belangrijk in je vak. In je 
opleiding besteden we veel aandacht 
aan deze ontwikkelingen en wat  
die betekenen voor jouw werk.  
Kortom: we leiden je op tot  
‘loonwerker van de toekomst’.

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 bedrijf. 
Je krijgt vakken als:
• Landbouwtechniek. 
• Groen- en cultuurtechniek .
• Specifieke teeltkennis en teeltmanagement.
• Omgaan met machines.
• Keten, kringloop en omgeving.
• Bodem en bemesting.
• Bedrijfseconomie en planning.
• Veiligheid.
• Communicatie en samenwerken.

Je kunt tijdens je opleiding verschillende 
certificaten behalen, zoals VCA, Veilig werken 
langs de weg, Gewasbescherming A en B, 
Motorkettingzagen en het Heftruckcertificaat.

WAT KUN JE WORDEN? 
Na deze opleiding kun je gaan werken bij een 
loonwerkbedrijf of in de weg- en waterbouw.
Ook kun je aan de slag bij Rijkswaterstaat, een 
waterschap of gemeente. 



8 9

G
ro

en
, g

ro
n

d
 &

 in
fraG

ro
en

, g
ro

n
d

 &
 in

fr
a

‘Als loonwerker moet je niet alleen goed 
met machines kunnen omgaan, maar 

ook met de opdrachtgever en andere 
belanghebbenden. Het helpt daarbij als je 

weet wat er bij de klant zoal speelt.’

NIVEAUS
De opleiding Groen, grond & infra kun je volgen  
op niveau 2, 3 en 4. 

Groen, grond & infra | niveau 4
Tijdens de driejarige opleiding leer je kennis 
en vaardigheden op het gebied van bodem en 
bemesting, telen van gewassen, bedrijfseconomie 
en precisielandbouw. Je maakt kennis met de 
nieuwste technieken, waaronder robotisering. Ook 
leer je verbanden zien tussen verschillende thema’s 
en leer je luisteren naar de vragen en wensen van 
klanten en andere belanghebbenden. We bereiden 
je tijdens de opleiding goed voor op een studie aan 
het hbo, zodat je kunt doorstromen als je dat wilt. 

Groen, grond & infra | niveau 3
Tijdens de driejarige opleiding leer je hoe je zelfstandig 
de werkzaamheden oppakt, die op het bedrijf  
uitgevoerd moeten worden. Je leert machine-
vaardigheden (aan- en afkoppelen van machines, 
behendigheids-oefeningen), grondbewerking, 
zaaien en poten, basis machineonderhoud en 
plannen en organiseren van het dagelijkse werk.

Groen, grond & infra | niveau 2
Tijdens de tweejarige opleiding leer je op school 
en in de praktijk de dagelijkse werkzaamheden 
waarmee je in een loonbedrijf te maken krijgt. In de 
opleiding wordt aandacht besteed aan onderwerpen 
als machinevaardigheden, machineonderhoud, 
bodemkunde, bemesting en grondbewerking. Je 
werkt met grote machines en werkt veel buiten.

LEREN IN DE PRAKTIJK 
Leren doe je vooral door zelf te doen en je  
ervaringen met elkaar te bespreken. Daarom leer je  
in deze opleiding zoveel mogelijk in de praktijk.  
We werken daarvoor samen met loonbedrijven in de 
regio. Ook krijg je regelmatig les van deskundigen uit 
het bedrijfsleven. Zo maak je kennis met de nieuwste 
technieken en kom je in aanraking met verschillende 
ideeën over een modern loonwerkbedrijf.

OVER DE GRENZEN 
Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn 
steeds meer internationaal georiënteerd.  
Zone.college bereidt je voor op deze internationale 
arbeidsmarkt. In de opleiding Groen, grond & infra 
organiseren we excursies naar het buitenland en 
kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven.

MOOI WERK!
Zaaien en oogsten van gewassen. 
Zorgen voor het onderhoud van 
bermen, waterkanten en sportvelden. 
Grond verplaatsen voor de aanleg van 
een weg. Met een opleiding in Groen, 
grond & infra heb je veel kans op 
een afwisselende baan. Je werkt 
bijna altijd buiten, als loonwerker 
voor bedrijven in de grond-, weg- 
en waterbouw en voor agrarische 
bedrijven. Of je runt je eigen bedrijf. 
We zien je graag op onze open dag 
of voorlichtingsavond.

9
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‘Bij de veehouders hebben
we mooie praktijkervaring 

opgedaan. Wat je ’s ochtends 
in de schoolbanken hoorde, zag 

je ’s middags op het bedrijf.’

Wil jij werken in de veehouderij of 
een eigen agrarisch bedrijf runnen? 
Dan is de opleiding Veehouderij 
iets voor jou. Je volgt een deel van 
de lessen bij agrarische bedrijven 
in de regio. Tijdens de opleiding 
maak je kennis met verschillende 
richtingen binnen de veehouderij: 
melkvee, varkens, geiten en pluimvee. 
Je ontwikkelt je vakmanschap en maakt 
kennis met thema’s waar je straks in 
het werkveld mee te maken hebt. 
Kortom: we leiden je op tot ‘veehouder 
van de toekomst’.

OVER DE OPLEIDING
Tijdens de opleiding doe je veel praktijkervaring op 
bij bedrijven. Daarnaast krijg je les van docenten 
van Zone.college en van gastdocenten uit het 
bedrijfsleven. Eén dag in de week volg je algemeen 
vormende vakken zoals Nederlands, rekenen en 
burgerschap. In de andere vier dagen leer je alles 
wat nodig is voor de verzorging van de dieren, 
welke mogelijkheden van produceren er zijn en hoe 
je hieruit een inkomen kunt halen. Ook ontdek je 
welke onderwerpen in een agrarisch bedrijf nog 
meer belangrijk zijn.

In de veehouderij heb je te maken met wetgeving, 
maar ook met burgers en consumenten die een 
mening hebben over jouw product. We besteden 
aandacht aan onderwerpen als kringlooplandbouw, 
goed bodembeheer, vermindering van uitstoot, 
wet- en regelgeving en dierenwelzijn, en wat die 
thema’s betekenen voor jouw werk. Zo ben je straks 
met je diploma helemaal klaar voor het werken in 
de moderne veehouderij.

VEEL PRAKTIJKLES
In de opleiding werken we samen met veehouderijen 
uit de regio. Je krijgt een deel van je lessen op 
bedrijven. Zo leer je de theorie meteen in de 
praktijk toepassen.

WAT JE LEERT
Tijdens de BOL-opleiding Veehouderij maak je kennis 
met verschillende richtingen binnen de veehouderij, 
waarna je je specialiseert in de melkvee-, varkens-, 
geiten- of pluimveehouderij. Je volgt cursussen 
(theorie) en trainingen (praktijk). Daarnaast loop je 
stage bij een veehouderijbedrijf. Je krijgt vakken als:
• Verzorgen van dieren.
• Hygiëne en gezondheid.
• Telen van voedergewassen.
• Bedrijfsvoering.
• Keten, kringloop en omgeving.
 
De BBL-opleiding Veehouderij richt zich volledig op 
de varkenshouderij. Samen met de varkenshouder 
leer je hoe je de dagelijkse werkzaamheden van het 
bedrijf uitvoert. Na deze opleiding, waarbij je cursussen 
(theorie) krijgt en werkt bij een varkenshouderij, leer je 
alles over verzorging, voeding, gezondheid, gedrag en 
voortplanting van varkens.

WAT KUN JE WORDEN?
Afhankelijk van het niveau kun je na de 
opleiding aan de slag als zelfstandig veehouder, 
bedrijfsleider melkveehouderij, vertegenwoordiger, 
bedrijfsverzorger, (vakbekwaam) medewerker 
melkveehouderij of KI-medewerker. 

Veehouderij

IETS VOOR JOU?

10

Veehouderij
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‘Juist in deze tijd moet je blik als veehouder 
gericht zijn op de wereld om je heen. 

Het is belangrijk om oog en oor te hebben 
voor de samenleving.’

NIVEAUS
De opleiding Veehouderij kun je volgen op 
niveau 2, 3 en 4. 

Veehouderij | niveau 4
Met dit diploma ben je er klaar voor om 
zelfstandig een veehouderijbedrijf te runnen. 
Naast het verzorgen van de dieren en hun 
leefomgeving leer je ook veel over de dagelijkse 
bedrijfsvoering en het sturen van het 
productieproces. Daarnaast leer je doeltreffend 
verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. 
We bereiden je goed voor op een studie op het 
hbo, zodat je direct kunt doorstromen als je dat 
wilt. Ook besteden we veel aandacht aan het 
ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten 
die je nodig hebt bij het ondernemerschap. 
De opleiding op niveau 4 duurt drie jaar en je 
loopt stage bij verschillende bedrijven

Veehouderij | niveau 3
Tijdens deze opleiding leer je hoe je samen met de 
veehouder de dagelijkse werkzaamheden in het 
bedrijf uitvoert. Je komt van alles te weten 
over verzorging, voeding, huisvesting, 
gezondheid, gedrag, voortplanting en 
gewas. Je leert dat jij het verschil kan 
maken op het gebied van dierenwelzijn  
en op het bedrijfssaldo. De opleiding  
duurt drie jaar en je loopt stage bij 
verschillende bedrijven.

Veehouderij | niveau 2
Je leert hoe je samen met de veehouder 
de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf 
uitvoert. Ook leer je alles over verzorging, voeding 
en huisvesting. De opleiding duurt twee jaar en je 
loopt stage bij verschillende bedrijven.

In Hardenberg is de niveau-2-opleiding iets anders 
dan in Doetinchem of Almelo, namelijk gericht 
op de vee- én dierhouderij. Je leert alles over 
verschillende diergroepen en de veehouderij. 
Je kunt zelf kiezen waarin je je wilt specialiseren 
en leert veel bij bedrijven. Zo word je breed 
inzetbaar en heb je veel kans op werk.

Veehouder van
de toekomst
De agrarische sector is volop in ontwikkeling. 
Daarom werken we continu aan vernieuwing in 
de opleiding, samen met het bedrijfsleven. 
Naast het vakmanschap van veehouder besteden 
we aandacht aan circulair werken: produceren 
zonder de bodem uit te putten. Je leert informatie 
op waarde te schatten en goed te communiceren 
met je omgeving. Ook maak je kennis met de 
nieuwste technieken.
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MELKDIPLOMA
Al tijdens je opleiding kun je het 
diploma ‘Melken’ halen. Dit bestaat 
voor een deel uit theorie en voor een 
deel uit praktijklessen in verschillende 
melkstallen. Met het melkdiploma op 
zak kun je naast school al bijverdienen 
in het bedrijfsleven.

13
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Teelt & technologie 

IETS VOOR JOU?
WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je theorie- en praktijklessen.
Je kunt kiezen uit twee richtingen: boomteelt of 
glasteelt. Daarnaast loop je stage of (als je een 
BBL-opleiding volgt) werk je bij een teeltbedrijf.

Je krijgt vakken als:
• Zorgdragen voor product en oogst.
• Verzorgen gewas en signaleren van afwijkingen.
• Water, bodem en bemesting.
• Plantenfysiologie.
• Optimaliseren van de teelt.

WAT KUN JE WORDEN?
Afhankelijk van je niveau en interesse kun je na deze 
opleiding aan de slag bij een (glas)groenteteeltbedrijf, 
boomteeltbedrijf of bloementeeltbedrijf in functies die 
variëren van: 
• Medewerker.
• Kweker.
• Adviseur biobased telen.
• Productmanager.
• Teeltbegeleider.
• Bedrijfsleider.
• In- of verkoper.

Heb jij groene vingers en wil je 
alles weten over het planten, 
zaaien en oogsten van gewassen? 
En heb je interesse in techniek en 
automatisering? Dan is de opleiding 
Teelt & technologie echt iets voor 
jou! Of je nu gaat werken met bomen, 
bloemen, planten, groenten of fruit; 
wij leiden je op tot een vakman of 
vakvrouw met liefde voor goede, 
duurzame en gezonde producten. 
Werken in de glasteelt of bij een 
boomkwekerij betekent afwisselend 
werk in een levendige, ondernemende 
sector waarin technische innovaties 
een grote rol spelen. Samen met je 
collega’s maak jij de wereld mooier, 
groener en gezonder.

OVER DE OPLEIDING
De wereldbevolking groeit. Als we alle mensen 
goed willen blijven voeden en de wereld groener 
willen maken, moeten we slimmer en anders gaan 
produceren. De teeltsector is daarom een bedrijfstak 
met veel technische innovaties en vernieuwing. 

De productie van groente-, fruit- en siergewassen 
begint bij de teelt. Je verbouwt, verzorgt en oogst 
de gewassen. In de opleiding leer je van alles 
over het telen van gewassen en de conditie van 
de bodem. Je ontwikkelt de nieuwste kweek- en 
verwerkingstechnieken voor nog duurzamere en 
gezondere voeding of voor de mooiste en stevigste 
bloemen, planten en bomen. Natuurlijk besteden 
we veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, 
techniek en automatisering. Denk bijvoorbeeld aan 
computers, Ledverlichting, verticaal telen, robots en 
drones. Daarnaast leer je over het logistieke proces, 
leidinggeven en de verkoop aan klanten in binnen- 
en buitenland. Zo leiden we jou op voor werk in een 
sector met toekomst.
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“Ik heb voor de opleiding  
Teelt & technologie gekozen  
omdat ik alles wil weten over 

hoe planten groeien en bloeien. 
De hoogstaande technologie in 
de kassen vind ik erg boeiend!” 

Tom
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De opleiding Teelt & technologie kun je volgen 
op niveau 2, 3 en 4.

Teelt & technologie | niveau 4
Tijdens deze driejarige BOL-opleiding leer je hoe 
je een team aanstuurt. Maar je steekt ook zelf de 
handen uit de mouwen. Je werkt aan verschillende 
vernieuwende technieken en toepassingen. In de 
opleiding leer je het teeltproces en de technische 
kant van het bedrijf goed kennen. Tegen de tijd dat 
je je diploma haalt, weet je alles over computers, 
Ledverlichting, robots en drones, logistieke processen, 
klimaatbeheersing en energievoorziening. 

Teelt & technologie | niveau 3
Met dit diploma ben je er klaar voor om zelfstandig 
de werkzaamheden op te pakken, die op het 
bedrijf moeten worden uitgevoerd. Samen met je 
collega’s zorg je voor een uitstekend eindproduct, 
een goed onderhouden en veilig bedrijf en een 
goede bedrijfswinst. Om dat te kunnen, leer je 
tijdens de opleiding goed plannen en afstemmen 
met je teamgenoten. En bouw je veel kennis op over 
de teelt en de technische kant daarvan. De opleiding 
op niveau 3 duurt drie jaar en kun je volgen in een 
BOL- of BBL-variant. 

Teelt & technologie | niveau 2
In deze tweejarige BOL- of BBL-opleiding ontwikkel 
je met name je praktische vaardigheden. Je helpt 
mee met het telen en oogsten van gewassen. 
Je zaait, plant en begeleidt het groeiproces. 
Je vervoert producten en werkt met machines 
en apparatuur. 

LEREN IN DE PRAKTIJK 
Leren doe je vooral door zelf te ontdekken en 
zelf te doen. En door je ervaringen met elkaar 
te bespreken. Daarom leer je in deze opleiding 
zoveel mogelijk in de praktijk. We werken daarvoor 
samen met teeltbedrijven in de regio. Ook krijg je 
regelmatig les van deskundigen uit het bedrijfsleven. 
Zo maak je kennis met de nieuwste technieken en 
ontwikkelingen in de teeltsector. 

ECHTE VRAAGSTUKKEN
Kies je voor niveau 3 of 4, dan werk je tijdens 
de opleiding samen met je medestudenten 
aan echte vraagstukken van echte bedrijven.
Denk aan productverbeteringen, 
rassenonderzoek en toepassing van nieuwe 
technieken. Een mooie samenwerking, waar 
jij en het bedrijf allebei beter van worden!

EEN BAAN 
MET TOEKOMST
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“De teelt wordt 
steeds duurzamer en 

je werkt steeds meer 
met nieuwe technieken. 

Dat is echt cool.”
Kevin

Bij Teelt & technologie kun je kiezen 
voor de richting boomteelt of glasteelt. 
Veel van de bijna 75.000 bedrijven in 
de teeltsector zitten te springen om 
vakmensen. Er zijn in de glastuinbouw 
en boomteelt heel veel verschillende 
beroepen: van oogstmedewerker tot 
teeltspecialist, van kweker tot logistiek 
manager, van teeltmedewerker tot 
klimaatdeskundige. Je kunt na je 
opleiding direct aan het werk. Met een 
niveau-4-diploma kun je er ook voor 
kiezen om door te studeren aan het hbo.
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KOM EENS LANGS  
Meld je aan voor onze (online) open dagen op onze website www.zone.college. Op de website  
vind je de exacte tijden, programma’s en routebeschrijvingen naar de verschillende locaties.  
Op de volgende pagina kun je zien welke opleidingen op welke locatie worden verzorgd.

www.zone.college

A
lg

em
en

e in
fo

rm
atie

19

A
lg

em
en

e 
in

fo
rm

at
ie

18

BOL OF BBL
Je volgt de opleiding 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.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?
Na je opleiding kun je natuurlijk direct aan het werk 
gaan. Maar je kunt er ook voor kiezen om door 
stromen 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 ouder(s)/verzorger(s). 
Kijk op www.zone.college/meelopenmbo voor  
meer informatie.

NIVEAU & TOELATING
De opleidingen worden gegeven op verschillende niveaus en voor elk niveau gelden andere
wettelijke vooropleidingseisen. Elke opleiding kent ook intakeactiviteit(en). Onderdeel hiervan is 
dat je jouw digitale doorstroomdossier of het Paspoort voor Succes volledig ingevuld aanlevert. 
Soms nodigen we 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.

Het mbo-onderwijs is ingedeeld in verschillende niveaus. Welk niveau je mag doen, hangt vooral af 
van je vooropleiding. Wil je na een bepaald niveau verder studeren op een hoger niveau, dan kan 
dat. In overleg met je coach is ook tussentijds doorstromen vaak mogelijk.

Niveau Studieduur Toelatingseisen Beschrijving

2 2 jaar

•   Diploma entree-opleiding  
of niveau 1/AKA

•  Vmbo BB, KL, GL, TL
•  Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
•  Mavo

Basisberoepsopleiding  
Je voert meestal onder leiding praktische 
werkzaamheden uit.

3 3 jaar

•  Vmbo GL, KL of TL
•  Mavo 
•  Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo 
•  Mbo diploma niveau 2

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

4 3 of 4 jaar

•  Vmbo GL, KL of TL
•  Mavo
•  Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
•  Mbo diploma niveau 2 of 3

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.
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OPLEIDINGEN OP EEN RIJ
Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Veehouderij 2 BOL BOL BOL/BBL1, 2

Veehouderij 3 BOL BOL BOL/BBL1

Veehouderij 4 BOL BOL BOL

Groen, grond & infra 2 BOL BOL BOL BBL

Groen, grond & infra 3 BOL BOL BOL BBL

Groen, grond & infra 4 BOL

1. BBL in Hardenberg richt zich compleet op de richting varkenshouderij

2. Opleiding richt zich op de dier- en veehouderij

1. Opleiding richt zich op dier- en veehouderij

BOL BOL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Dierverzorging 2 BOL BOL BOL¹ BOL

Dierverzorging 3 BOL BOL BOL BOL

Dierverzorging 4 BOL BOL BOL BOL

Wildlife 4 BOL

Dierenartsassistent 
paraveterinair 4 BOL BOL BOL BOL BOL
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Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Green design 2 BOL¹ BOL/BBL

Green design 3 BOL¹ BOL/BBL

Green design 4 BOL¹ BOL/BBL
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1. Almelo is een instroomlocatie. Je volgt hier de lessen AVO en gaat voor beroepsgerichte vakken naar Zwolle.

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Plant, dier 
of groene 
leefomgeving 

entree BBL BBL BBL BOL/BBL

Horeca, 
voeding of 
voedingsindustrie 

entree BBL BBL
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Teelt & technologie 2 BOL/BBL

Teelt & technologie 3 BOL/BBL

Teelt & technologie 4 BOL

21



22 23

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Tuin & landschap 2 BOL/BBL BOL/BBL 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

Groen & 
cultuurtechniek 4 BOL

Bos- & 
natuurbeheer 3 BOL/BBL

Bos- & 
natuurbeheer 4 BOL/BBL

Sportvisserij & 
waterbeheer 3 BOL

Sportvisserij & 
waterbeheer 4 BOL

Geo, data & design 4 BOL/BBL
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Groene detailhandel 2 BOL/BBL

Groene detailhandel 3 BOL/BBL

Groene detailhandel 4 BOL/BBL

BBL

Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Paardenhouderij 3 BOL BOL/BBL

Paardenhouderij 4 BOL BOL/BBL

Paardensport 3 BOL/BBL

Paardensport 4 BOL/BBL

Hoefsmid 3 BOL/BBL
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Opleiding Niveau Almelo Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Voeding & 
technologie 2 BBL

Voeding & 
technologie 3 BOL/BBL

Voeding & 
technologie 4 BOL/BBL BOL

Voeding & 
voorlichting 4 BOL BOL
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(088) 26 20 900
mbo@zone.college
www.zone.college

haalt je beste binnenste buiten.




