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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. 

JE EIGEN WEG
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?

HAAL JE BESTE BINNENSTE BUITEN BIJ  
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Groen is hot! Kijk maar om je heen: groene bedrijfstuinen op daken, parken waar 
mensen sporten en relaxen, natuurgebieden waar toeristen fietsen en wandelen 
en vijvers en rivieren om in te vissen. Het belang van een gezonde, groene 
omgeving in de stad en daarbuiten wordt steeds meer duidelijk. 

Want, een groene omgeving zorgt voor een beter milieu en een rijke biodiversiteit. 
Het vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder 
en verkoelt in warme periodes. Daarnaast is een groene omgeving ook gewoon 
gezond en zorgt het voor een socialere omgeving. 

Dus of je nu werkt aan de aanleg en onderhoud van natuurgebieden of steenvrije 
tuinen, de verkoop van bomen, bloemen of planten, zorgt voor goed waterbeheer; , 
of natuurgebieden in kaart brengt met drones en meettechnieken; jij levert altijd een 
bijdrage aan een gezondere en duurzamere wereld!

GROEN.ZONE

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 
samen. 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.
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NAAR HET BUITENLAND
De groene sector is een internationale sector. In alle 
opleidingen staan daarom internationale activiteiten 
op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies 
en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, 
instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk 
een deel van de opleiding in het buitenland te 
volgen. Een mooie ervaring, waar je je hele leven  
wat aan hebt!

LEREN IN EEN 
STUDENTENONDERNEMING
Veel opleidingen in de Groen.zone kennen een 
studentenbedrijf; een echte onderneming gerund 
door studenten. Alle onderdelen komen aan de 
orde: acquisitie, werkvoorbereidingen maken, 
medewerkers aansturen, calculatie en marketing.  
Een leerzame ervaring!

STUDEER VERDER
Kies je voor een niveau 4 opleiding? Dan kun je met het 
volgen van speciale keuzedelen doorstromen naar een 
hbo-opleiding. Ook kun je kiezen voor een zogenaamde 
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!
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Tuin & landschap | Niveau 2 
Medewerker hovenier
 
Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL

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

“Hovenier is een prachtig en 
afwisselend beroep. Lekker 

buiten aan het werk, alleen 
of met collega’s en je maakt 

er altijd iets moois.”
Lucas

Tuin & landschap | 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 groenbedrijf. 
Je krijgt vakken als:

• Onderhoud en bedienen van machines.
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen.
• Veiligheid.
• Flora- en faunakennis.
• Nederlands.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Hoveniersbedrijf.
• Gemeentelijke groenvoorziening.

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!
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Tuin & landschap | Niveau 3 
Vakbekwaam hovenier

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL
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MEER INFORMATIE
Ga naar www.zone.college voor de 
opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake 
activiteiten, opleidingslocaties, 
opleidingskosten en de mogelijkheden 
van stage en werk. 

Het is voorjaar en je hebt het druk. 
Veel mensen willen dat de tuin er 
weer super uitziet voordat de zomer 
begint: de potten gevuld met kleurrijke 
bloemen, de borders tiptop aangelegd, 
het gras bewerkt en bemest en de 
heggen strak gesnoeid. Samen met 
jouw stagiair ga je op pad. ’s Ochtends 
onderhouden jullie een kleine tuin in 
de stad en ‘s middags helpen jullie je 
collega’s met de aanleg van een grote 
tuin in een nieuwbouwwijk.

Tuin & landschap | Niveau 3 

IETS VOOR JOU?
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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 groenbedrijf. 
Je krijgt vakken als:

• Flora- en faunakennis.
• Leidinggeven.
• Projectadministratie. 
• Onderhoud en bedienen van machines.
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen.
• Veiligheid.
• Nederlands.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Hoveniersbedrijf.
• Groenbedrijf.

8
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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 groenbedrijf. 
Je krijgt vakken als:

• Flora- en faunakennis.
• Leidinggeven.
• Projectadministratie. 
• Onderhoud en bedienen van machines.
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen.
• Veiligheid.
• Nederlands. 
• Engels.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Zelfstandig hovenier.
• Manager groenbedrijf.
• Calculator/werkvoorbereider.
• Opzichter.
• Groenadviseur.

Je zit achter je bureau en wordt gebeld 
door een opdrachtgever. Aan de rand 
van de stad is nieuw gebouwd en de 
omgeving moet groener worden. Echt 
een opdracht voor jou! Je neemt een 
kijkje in de wijk, spreekt de bewoners 
en gaat aan de slag met het ontwerp en 
financieel plan. Dit presenteer je bij de 
gemeente. Geweldig, je krijgt akkoord 
en de opdracht is voor jou! Twee weken 
later is het zover: je hebt het personeel 
ingedeeld, de materialen besteld, de 
voorbereidingen afgerond en de klus 
wordt uitgevoerd. Je houdt alles goed 
in de gaten: loopt alles op schema, 
gebruiken ze de juiste materialen en 
denken ze aan de veiligheid? Een maand 
later wandel je samen met tevreden 
bewoners door een groene omgeving!

Tuin & landschap | Niveau 4 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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

Tuin & landschap | Niveau 4 

IETS VOOR JOU?



v
v

G
ro

en
 &

 cu
ltu

u
rtech

n
iek | N

iveau
 2

12

Groen &  
cultuurtechniek

G
ro

en
 &

 c
u

lt
u

u
rt

ec
h

n
ie

k 
| N

iv
ea

u
 2

13

Groen & cultuurtechniek | Niveau 2 
Medewerker groen en cultuurtechniek

Duur: 2 jaar
Variant: BOL 

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

“Ik ben echt trots als 
alles er strak bij ligt 

en als ik kinderen zie 
spelen op het veld dat 

ik heb aangelegd.”
Maarten

Groen & cultuurtechniek | Niveau 2

IETS VOOR JOU?
Je bent de hele ochtend druk 
geweest met het maaien van de 
berm. Vanmiddag ga je weer aan 
het werk met een andere klus. Dat 
kan van alles zijn: werkzaamheden 
rondom gras, beplanting, bodem, 
water of bestratingen. Dat kan gaan 
om grondverzet, bodembewerking, 
het maaien van bermen en 
sportterreinen of het onderhouden 
van plantsoenen. Jij houdt van die 
afwisseling: de ene keer werk je 
met machines en de andere keer 
werk je met handgereedschap. Je 
voert de werkzaamheden uit op 
verschillende locaties. Daarbij moet je 
verantwoordelijkheid kunnen nemen, 
zelfstandig kunnen werken en goed op 
de veiligheid letten.

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), 
trainingen (praktijk) en je loopt stage.  
Je krijgt vakken als:

• Onderhoud en bedienen van machines.
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen.
• Veiligheid.
• Flora- en faunakennis.
• Nederlands.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Cultuurtechnisch bedrijf.
• Grootgroenbeheer.
• Golfterrein.
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WAT JE LEERT 
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), 
trainingen (praktijk) en je loopt stage. 
Je krijgt vakken als:

• Onderhoud en bedienen van machines.
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, 

bouwkundige voorzieningen en verhardingen.
• Veiligheid.
• Flora en faunakennis.
• Nederlands.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Golfterrein.
• Cultuurtechnisch bedrijf.
• Grootgroenbeheer.

’s Ochtends begin je met een kop koffie 
in de kantine: even bijkletsen hoe 
het weekend was en bespreken wat 
iedereen vandaag gaat doen. Daarna ga 
je samen met je collega naar het park in 
het centrum van de stad. Jullie maaien 
het gras en snoeien de heg machinaal. 
Je ziet je andere collega’s weer in de 
middagpauze. Daarna is het op naar 
een nieuwe klus! Er wordt een raster 
langs de rondweg geplaatst en jij stuurt 
de klus aan. Elke dag is anders en juist 
dat vind jij zo leuk. 

Groen & cultuurtechniek | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker  
groen en cultuurtechniek

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 

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

Groen & cultuurtechniek | Niveau 3 

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

• Flora- en faunakennis. 
• Bedienen van machines. 
• Onderhoud van machines. 
•  Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras,      

bouwkundige voorzieningen, verhardingen.
• Veiligheid. 
• Projectadministratie.
• Leidinggeven. 
• Nederlands. 
• Rekenen. 
• Burgerschap. 
• Engels. 
• Coaching. 
 

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

• Beheerder golfterrein. 
• Manager grootgroenbeheer.
• Uitvoerder cultuurtechnisch bedrijf.
• Caclulator/werkvoorbereider.
• Opzichter.
• Groenadviseur.

Je zit achter je bureau en wordt 
gebeld door een opdrachtgever.  
Aan de rand van de stad komt een 
nieuw sportterrein. Het bedrijf 
waar je voor werkt is gevraagd het 
voetbalveld aan te leggen. Echt 
een opdracht voor jou. Je neemt 
een kijkje op de locatie, spreekt het 
bestuur van de voetbalclub en maakt 
een inrichtings- en financieel plan. 
Dit presenteer je bij de gemeente. 
Geweldig, je krijgt akkoord en de

opdracht is voor jou. Twee weken later 
is het zover, je hebt het personeel 
ingedeeld, de materialen besteld, de 
voorbereidingen afgerond en de klus 
wordt uitgevoerd. Je houdt alles goed 
in de gaten, loopt alles op schema, 
gebruiken ze de juiste materialen en 
denken ze aan de veiligheid? Een maand 
later wordt het sportterrein feestelijk 
geopend en speelt het voetbalteam de 
eerste wedstrijd op ‘jouw’ voetbalveld! 

Groen & cultuurtechniek | Niveau 4 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 

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

Groen & cultuurtechniek | niveau 4

IETS VOOR JOU?
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Bos- & natuurbeheer | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker natuur,  
water en recreatie
 
Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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

19
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Bos- & natuurbeheer 

Bos- & natuurbeheer | Niveau 3 

IETS VOOR JOU? 

Buiten werken, lekker bezig zijn en 
zorgen dat iedereen op de juiste manier 
met de natuur omgaat. Je vindt het 
geweldig! Van aanleg en onderhoud 
tot het plannen en begeleiden van 
werkzaamheden in het bos en op 
natuurterreinen: jij weet hoe het 
hoort en je houdt van de afwisseling. 
Overleggen met je leidinggevende, 
het aansturen van directe collega’s 
en werken volgens een planning gaan 
je gemakkelijk af. Natuurlijk moet 
je kunnen zagen, maaien of rasters 
plaatsen en dat doe je altijd op een 
veilige manier. Je ziet ook direct of er 
iets mis is met bomen, struiken, planten 
of dieren. Samen met je collega’s 
zorg jij voor een goed functionerende 
omgeving voor mens, plant en dier.

18

“Elke dag ontdek  
ik wel weer iets  

nieuws in het bos.  
Dat is toch top!”

Sam

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 bijvoorbeeld bij een 
waterschap of bij Staatsbosbeheer. Je krijgt vakken als:

• Flora- en faunakennis.
• Natuurtechnisch, civiel en cultuurwerk. 
• Voorlichting en educatie.
• Evenementen organiseren.
• Inventariseren en monitoren.
• Ontwerpen en inrichten.
• Werkvoorbereiding.
• Nederlands.
• Burgerschap.
• Rekenen.
• Coaching.

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

• Medewerker grootgroenvoorziening.
• Medewerker landgoed.
•  Medewerker Staatsbosbeheer,  

Natuurmonumenten en provinciale landschappen.
• Medewerker milieueducatie.
• Voorlichter.
• Groenmedewerker waterschap.
• Terreinbeheerder.
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Bos- & natuurbeheer | Niveau 4 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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 bijvoorbeeld bij 
een waterschap of bij Staatsbosbeheer.  
Je krijgt vakken als:

• Flora- en faunakennis.
• Natuurtechnisch, civiel en cultuurwerk. 
• Voorlichting en educatie.
• Bos- en/of waterbeheer.
• Beheerplan.
• Realisatie en oplevering.
• Inrichten en vormgeving.
• Nederlands. 
• Engels.
• Burgerschap.
• Rekenen.
• Coaching.

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

• Houtproducent.
• Beheerder landgoed.
•  Medewerker Staatsbosbeheer,  

Natuurmonumenten en provinciale landschappen.
• Leidinggevende grootgroenvoorziening.
• Voorlichter.
• Groenadviseur.
• Boswachter.

21

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

Het beheren van bos en natuur, 
plannen, toezicht houden, overleggen 
met je opdrachtgever … Een baan 
in het bos- en natuurbeheer zit vól 
afwisseling. Als leidinggevende 
werk je binnen en buiten, ben 
je verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding en uitvoering en 
zorg je voor langetermijnplanningen  
en goede calculaties. Veel projecten 
naast elkaar? Dat vind je geweldig! 

Uiteraard weet je wat de impact 
is van alle werkzaamheden op de 
bodem, het water, de planten en de 
dieren. En je kent ook nog eens de 
beste oplossingen. Jij zorgt ervoor 
dat iedereen op de juiste manier met 
het terrein omgaat en je bent het 
aanspreekpunt voor bezoekers. 
Samen met je team zorg je voor 
een goed functionerende omgeving 
voor mens, plant en dier.
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IETS VOOR JOU?
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Sportvisserij &  
waterbeheer 

23

Sportvisserij & waterbeheer | Niveau 3 
Vakbekwaam medewerker natuur, 
water en recreatie

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 

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

“Hoe gaaf is het dat  
ik van mijn hobby mijn 
beroep kan maken.”

Jurgen

Sportvisserij & waterbeheer | Niveau 3  

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

• Flora- en faunakennis. 
•  Natuurtechnisch, civiel en cultuurwerk.
•  Aanleg, onderhoud, en beheer van groen  

en waterpartijen. 
• Voorlichting en educatie.
• Inventariseren en monitoren.
• Faunabeheer.
• Inrichten en vormgeving.
• Nederlands.
• Burgerschap.

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

• Medewerker viskwekerij.
• Groenmedewerker waterschappen.
•  Medewerker Staatsbosbeheer,  

Natuurmonumenten en provinciale landschappen.
• Verkoper hengelsportzaak.
• Vertegenwoordiger sportvisserijsector.
• Visgids.
• Medewerker (ecologisch) adviesbureau.

Buiten werken, lekker bezig zijn en 
zorgen dat iedereen op de juiste manier 
met het water en de natuur omgaat. Je 
vindt het geweldig! Van de aanleg van 
veilige visstekken tot het organiseren 
van een sportvisevenement: jij weet 
hoe het hoort. Je hebt niet alleen 
verstand van hengels en vissoorten, 
je weet ook alles van verantwoord 
natuur- en waterbeheer. Overleggen 
met je leidinggevende, het aansturen 
van directe collega’s en werken volgens 
een planning gaan je gemakkelijk af. 
Je moet natuurlijk ook kunnen zagen, 
maaien of rasters plaatsen. Dat doe je 
altijd op een veilige manier. Je ziet het 
direct als er iets mis is met planten of 
(water)dieren. Samen met je collega’s 

zorg jij ervoor dat iedereen op een 
goede manier kan (sport)vissen en 
dat de kwaliteit van het water en de 
waterkant wordt verbeterd. Klaar om 
van je hobby je beroep te maken?
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• Rekenen.
• Coaching.



Sportvisserij & waterbeheer | Niveau 4 
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 

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

24

Hoe staat het met de visstand en 
de kwaliteit van het water? Waar 
moet je als waterbeheerder allemaal 
rekening mee houden? Welke planten 
en dieren komen er voor bij het 
water? Welke hengel en techniek 
zijn het meest geschikt om te vissen 
op rivieren? Hoe organiseer je een 
groot sportevenement? En wat is de 
meest duurzame manier om vissen te 
kweken? Jij hebt het antwoord op al 
deze vragen en meer! 

Als leidinggevende overleg je met je 
opdrachtgever, ben je verantwoordelijk 
voor de werkvoorbereiding 
en -uitvoering en zorg je voor 
langetermijnplanningen en goede 
calculaties. Je weet uiteraard wat de 
impact is van alle werkzaamheden 
op de bodem, het water, de planten 
en de (water)dieren. Jij zorgt ervoor 
dat iedereen op de juiste manier met 
het terrein omgaat en je bent het 
aanspreekpunt voor bezoekers. Lopen 
er veel projecten naast elkaar? Dat vind 
jij alleen maar leuk! Samen met je team 
verbeter je de kwaliteit van het water 
en de waterkant. 

WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), 
trainingen (praktijk) en je loopt stage.  
Je krijgt vakken als:

• Flora- en faunakennis.
• Natuurtechnisch, civiel en cultuurwerk. 
• Aanleg, onderhoud en beheer van groen 
  en waterpartijen. 
• Evenementen organiseren.
• Toerisme en recreatie.
• Ontwikkeling en innovatie.
• Leidinggeven.
• Nederlands. 
• Engels.
• Burgerschap.
• Rekenen.
• Coaching.

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

• Visstandbeheerder.
• Organisator visreizen.
• Leidinggevende waterschappen.
• Medewerker natuurbeherende organisaties.
• Voorlichter.
• Vertegenwoordiger sportvisserijsector.
• Visgids.
• Medewerker (ecologisch) adviesbureau. 

25

Sportvisserij & waterbeheer | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
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Geo, data & design

27

Geo, data & design | Niveau 4 
Vakexpert Geo, data & design

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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

"Tijdens de opleiding leer ik met 
technologische middelen heel 
precies te meten. Vooral het 

werken met een drone  
vind ik heel cool."

Lars

Geo, data & design | Niveau 4 

IETS VOOR JOU?

Je zit achter je bureau en wordt gebeld 
door een opdrachtgever. Aan de rand van 
een natuurgebied wordt regelmatig wild 
aangereden. Je opdrachtgever twijfelt over 
een hekwerk, hiervoor wil hij het betreffende 
gebied eerst in kaart laten brengen. Dit is echt 
een opdracht voor jou! Je gaat aan de slag met 
alle voorbereidingen, welke data heb je nodig 
en welke meettechnieken ga je inzetten om de 
gegevens te verzamelen. Twee weken later is het 
zover: je gaat op pad en verzamelt met een drone 
en een tachymeter alle benodigde data. Met 
deze informatie ga je terug naar kantoor, waar 
je met de data aan de slag gaat en deze omzet in 
een overzichtelijke kaart. Met behulp van jouw 
kaart heeft de opdrachtgever een goed overzicht 
van de benodigde gegevens uit het natuurgebied 
en kan zo een weloverwogen beslissing maken.
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WAT JE LEERT
Tijdens de opleiding leer je hoe je met de nieuwste 
technologische middelen heel precies kunt meten 
en hoe je de verzamelde data op een heldere manier 
in kaart brengt. We combineren theorie en praktijk. 
Stage lopen is een onderdeel van de opleiding. 
Wanneer je de BBL-opleiding volgt werk je bij een 
bedrijf. Je krijgt vakken als:

• Geodesie.
• Meettechniek.
• Bodemkunde.
• Geografische informatiesystemen
• CAD-tekenen.
• 3D-tekenen.
• Dronetechniek en drone toepassingen.
• Nederlands.
• Engels.
• Rekenen.
• Burgerschap.

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

• Medewerker geo-informatie.
• 3D-tekenaar
• Maatvoerder.
• Landmeetkundig operator.
• Topograaf.
• Milieukundig onderzoeker.
• Kartograaf.
• Designer / geografisch beheerder.
• GIS-operator.
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Groene detailhandel
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Groene detailhandel | Niveau 2 
Verkoper

Duur: 2 jaar
Variant: BOL en BBL

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

“Tijdens mijn stage 
mag ik van alles doen. 

Kassa, planten verzorgen, 
etaleren of klanten helpen. 

Die afwisseling vind  
ik te gek!”

Groene detailhandel | 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 tuincentrum 
of groothandel. Je krijgt vakken als:

• Bedienen van de kassa.
• Ontvangen en opslaan van goederen en voorraad.
• Artikelpresentaties opbouwen.
•  Verzorgen van de opslag, verkoopruimte en 

ontvangst klanten.
• Plantenverzorging.
• Verkoopgesprekken. 
• Productkennis hardware. 
• Levend assortiment. 
• Nederlands.
• Burgerschap.
• Rekenen.
• Coaching.

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

• Verkoper detailhandel.
• Verkoopmedewerker tuincentrum.
• Logistiek medewerker. 
• Verkoopmedewerker groothandel.

Als verkoper ben je het gezicht van de 
winkel. Je vindt het leuk om mensen 
te helpen en bent klantgericht. Je 
luistert naar de wensen van de klant en  
zoekt proactief naar het juiste product. 
Jij hebt als geen ander verstand van 
het assortiment en gebruikt deze 
kennis om de klant te adviseren. Van 
binnenkomst tot het afronden van de 
aankoop jij helpt de klant. Daarnaast 
zorg je er natuurlijk voor dat de winkel 
er netjes uitziet. Je steekt je handen 
uit de mouwen en zorgt dat klanten 
tevreden naar huis gaan.
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Groene detailhandel | Niveau 3 
Verkoopspecialist groene detailhandel

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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

Groene detailhandel | Niveau 3 

IETS VOOR JOU?
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• Burgerschap.
• Coaching.

30 31

Als verkoopspecialist werk je in een
brede branche met veel verschillende
mensen. Je bent makkelijk in de
omgang en je kunt je snel inleven
in de klant. Jouw doel: tevreden
klanten en een optimale verkoop.
Je hebt continu oog voor wat er
gebeurt op de winkelvloer: wat doet
de klant, wat wil de klant, wat doen
jouw collega’s en hoe ziet de winkel
eruit? Alles wat je ziet, gebruik je
als input voor vernieuwingen op de
werkvloer. Je bent bereid je handen
uit de mouwen te steken en je
adviseert je leidinggevende als het
gaat om het optimaliseren van de
verkoop, presentaties en natuurlijk de
klantbenadering. Tevreden klanten en
het optimaliseren van de verkoop en
het assortiment: daar doe je het voor!

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 tuincentrum
of groothandel. Je krijgt vakken als: 
 
• Handel en verkoop.
• Kassa bedienen.
• Begeleiden medewerkers.
• Verzorgen van de verkoopruimte.
• Voorraad bewaken en bestellen.
• Levend assortiment.
• Planning maken.
• Het optimaliseren van de afdeling.
• Nederlands.
• Engels.
• Duits.
• Rekenen. 

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

• Vakbekwaam verkoper.
• Verkoopspecialist.
• Verkoopadviseur.
• In- en verkoopmedewerker.
• Logistiek medewerker. 
• Afdelingsverantwoordelijke.
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33WAT 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 tuincentrum
of groothandel. Je krijgt vakken als: 

• Leidinggeven.
• Bedrijfsfinanciën en marketing.
• Administratie.
• Adviseren.
• Verkoopgesprekken.
• Handel en verkoop.
• Personeelsbeleid.
• Ondernemerschap.
• Levend assortiment.
• Nederlands.
• Engels.
• Duits.
• Rekenen.
• Burgerschap.
• Coaching.

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

• Manager tuincentrum.
• Bedrijfsleider groothandel.
• Zelfstandig ondernemer.
• Leidinggevende.
• Vertegenwoordiger.

Een tuincentrum of een groothandel
draaiende houden en zorgen
dat alles er netjes uitziet … Een
verantwoordelijke klus! Maar daar
draai jij je hand niet voor om.
Je beheert een filiaal van een grote
winkelketen of een vestiging van
een zelfstandig ondernemer met
meerdere vestigingen. Je coördineert
alle werkzaamheden en bent
verantwoordelijk voor de omzet.
Daarnaast neem je beslissingen om
doelstellingen te behalen: of dit nou
gaat om verkoop, voorraadbeheer,
winkelinrichting of het personeel.
Jij behartigt de belangen van
de retailorganisatie!

Groene detailhandel | Niveau 4
Manager retail 

Duur: 3 jaar
Variant: BOL en BBL

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

Groene detailhandel | Niveau 4

IETS VOOR JOU?
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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.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 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 
ouder(s)/verzorger(s). Kijk op www.zone.college/
meelopenmbo voor meer informatie. 

NIVEAU EN 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 
je 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.zone.college wat die voor jouw opleiding zijn.

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

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

E
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Teelt & technologie 2 BOL/BBL

Teelt & technologie 3 BOL/BBL

Teelt & technologie 4 BOL
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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.


