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Inhoud

Zone.college

Haal je beste binnenste buiten bij

Zone.college
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!

Meer dan goed in
je vak
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
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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

Inhoud

bent en wat jij kunt en wilt in jouw leven.
Samen met ons docententeam, gastdocenten en

Zone.college3

samenwerkingspartners uit het werkveld zorgen

Agro.zone8

gedegen en toekomstgericht onderwijs, een
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46

wij voor een veilige, vertrouwde omgeving,
persoonlijk opleidingsplan en persoonlijke

3

Zone.college

Zone.college

Praktijk-rijk leren
Ontdekken wat bij jou past, doe je in de praktijk. Daarom is je stage of beroepspraktijkvorming
(BPV) een belangrijk onderdeel van je opleiding. 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; echte experts, die vooroplopen in
hun vakgebied. Ook volg je keuzedelen. Daarmee doe je extra kennis op in het vakgebied dat jou
interesseert. Liever iets heel nieuws leren? Dat 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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Over de grenzen
Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn
steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen
zaken in het buitenland. En overal in de wereld,
zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven
groeien door ook in het buitenland zaken te
doen en werknemers hebben dus steeds meer
(internationale) kennis en ervaring nodig.
Zone.college bereidt je voor op deze internationale
arbeidsmarkt.
In alle opleidingen staan internationale activiteiten
op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies
en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven,
instellingen en organisaties. Soms is het ook
mogelijk om een deel van de opleiding in het
buitenland te volgen.

Iets voor
jou?

Zone.college

Zone.college

Waar zit Zone.college?

locaties

Goed bereikbaar
Onze mbo-locaties in Almelo, Deventer,
Doetinchem, Hardenberg en Zwolle zijn
goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Soms moet je vanaf het centraal station
nog een eindje lopen, vaak stopt er een
bus vlak in de buurt. De auto kun je prima
parkeren in de buurt van de school. En kom
je op de fiets? Dan kun je die in een stalling
zetten.

Hardenberg
Zwolle

Deventer

Almelo
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Doetinchem

Veel praktijklocaties
Bij Zone.college heb je les op verschillende
locaties. Natuurlijk volg je lessen op
een van onze mbo-locaties. Maar je hebt
ook veel lessen waarin je werken en
leren combineert, op praktijklocaties en
-bedrijven in de regio. Ruim 100 bedrijven
en organisaties werken actief mee aan
onze opleidingen en bieden jou de kans om
in de praktijk ervaring op te doen.

Duurzaamheid centraal
Gescheiden afvalinzameling, laadpalen voor
de elektrische fiets, waterbesparende kranen,
ledverlichting, groenere schoolpleinen en gezond(er)
eten in de kantine. Met onder meer deze praktische
zaken zetten we duurzaamheid hoog op de agenda.
Ook binnen onze opleidingen speelt dit thema een
belangrijke rol. Zo is er bij de Agro.zone aandacht voor
kringlooplandbouw, speelt hergebruik van materialen
een rol in de Creatief.zone en is er steeds meer
aandacht voor verticaal tuinieren en groen in de stad
bij de Groen.zone. Op welke manier draag jij
een steentje bij?

Agro.zone

Agro.zone

Zones in beeld

Agro.zone

Wat maakt de Agro.zone zo uniek?
•

Afwisselend - In je opleiding (en straks ook in

•

Persoonlijke ontwikkeling - Bij

je werk) draait het niet alleen om het bewerken

Zone.college zorgen we ervoor dat je goed

van grond, het telen en oogsten van (sier)

wordt in je vak. Naast vakkennis en technische

gewassen, het aanleggen en onderhouden van

skills heb je daarvoor ook kwaliteiten nodig

wegen of parken of het verzorgen van vee.

zoals samenwerken, feedback geven en

Je verdiept je ook in wat de maatschappij wil, en

krijgen, kritisch denken, zelfinzicht, persoonlijk

in slimme manieren om een goede opbrengst te

leiderschap, omgaan met stress, plannen en

krijgen. Daarnaast zoek je samen met anderen

organiseren. In de opleidingen besteden we

(boeren, burgers, bedrijven en onderzoekers)

daar veel aandacht aan. Samen met jou kijken

uit hoe je zo zuinig mogelijk kunt zijn met

we wat bij jou past, waar jouw mogelijkheden

grondstoffen, energie en water. En hoe je

liggen en waarin jij jezelf verder kunt

klimaat, milieu en natuur zo min mogelijk belast.

ontwikkelen.

Natuurlijk op zo’n manier dat je er een goed
inkomen aan overhoudt, vandaag en morgen.

•

Goed vakmanschap - Het werken in een
agrarisch bedrijf, loonwerkbedrijf of teeltbedrijf

•
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De praktijk in - Bij de Agro.zone krijg je

vraagt om kennis en goed vakmanschap.

toekomstgericht onderwijs, met theorie en

Je werkt immers met gewassen en dieren,

veel praktijk. Je gaat regelmatig naar bedrijven

machines en techniek. Daarnaast is het

of krijgt gastlessen van deskundigen uit het

belangrijk dat je verstand hebt van slimme en

bedrijfsleven. Ook loop je stages in Nederland

verantwoorde bedrijfsvoering en duurzame

of in het buitenland. Bij bedrijven in de sector,

bedrijfsontwikkeling. En voor goede vakmensen

maar ook bij bedrijven die leveren aan de sector

is er werk volop, in de sector zelf maar ook bij

(advies, voer, techniek, accountancy). Een mooie

toeleveranciers.

manier om kennis te maken met je toekomstige
vak en de nieuwste ontwikkelingen.

Wat kun je worden?
In de Agro.zone kun je (afhankelijk van je niveau en
interesse) gaan werken bij verschillende bedrijven.
•	Ga jij aan de slag bij een loonbedrijf of in de
De Agro.zone bestaat uit
de opleidingen:
•

Groen, grond & infra

•

Teelt & technologie

•

Veehouderij

Steek jij graag de handen uit de mouwen? Lijkt het je leuk
om in een agrarisch of aanverwant (teelt)bedrijf te werken?
Wil je je steentje bijdragen om te zorgen dat er ook in de
toekomst genoeg en gezond voedsel is voor iedereen en dat
het 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!

weg- en waterbouw? Of bij Rijkswaterstaat of
een waterschap of gemeente?
•	Ga je werken bij een (glas)groenteteeltbedrijf,
boomteeltbedrijf of bloementeeltbedrijf?
De functies variëren van medewerker, kweker,
adviseur biobased telen, productmanager, teeltbegeleider en bedrijfsleider tot in- of verkoper.
•	Of ga je het maken als zelfstandig
veehouder, bedrijfsleider melkveehouderij,
vertegenwoordiger, bedrijfsverzorger,
(vakbekwaam) medewerker melkveehouderij of

Check de zone online!

KI-medewerker?

“Met Groen, grond
& infra kun je zoveel
kanten op. En je bent de
hele dag buiten bezig.”
- Rick, student
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Agro.zone

Wat speelt er?

Je houdt van techniek en alles wat daarmee

De wereld verandert snel en de Agro.zone speelt

te maken heeft en vindt het leuk om te werken

daarop in. In onze opleidingen staan dan ook drie

in de wereld van dieren en planten. Vanuit

actuele thema’s centraal:

Agro.zone

Past dit bij jou?

je praktische instelling werk je graag met je
handen. Maar je bent ook creatief, nieuwsgierig

•

Duurzaamheid - Aandacht voor

en enthousiast en denkt graag mee over

kringlooplandbouw, verantwoord water- &

nieuwe ontwikkelingen en kansen. Je weet wat

bodembeheer en duurzaam (her)gebruik van

communiceren is en hoe je een goed verhaal

(eigen) energie.

vertelt over je vak. Als ondernemend type voel je
je verantwoordelijk voor je werk en resultaten.
Je kunt prima zelfstandig werken, maar vindt
het ook leuk om samen met collega’s taken op te
pakken.

•

Technologie - Inzet van robots en GPS,
ontwikkelen van vernieuwde teeltmethodes,
gebruik en onderhoud van (grote) machines.

•	
Gezond produceren - Aandacht voor
dierenwelzijn, ontwikkelen van innovatieve
manieren om (onder meer) CO2-neutraal te
produceren, zoeken naar manieren om de
biodiversiteit te vergroten (of te verbeteren).
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Ben jij erbij?
De vraag naar professionals in de agrarische sector is groot.
Bedrijven zoeken vakmensen, die willen meewerken aan een
mooiere, groenere en gezondere wereld. Bij de Agro.zone
gaat het ook ergens om. Want als je in de Agro.zone werkt,
dan sta je aan de basis van goed voedsel (in Nederland
en daarbuiten) en werk je mee aan een stevige basis voor
natuur, voedsel en infrastructurele projecten. Je werkt aan
onderwerpen als duurzaamheid, technologie en gezond

“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!”

produceren. Je zorgt goed voor je dieren of producten in de

“Bij de veehouders hebben
we mooie praktijkervaring
opgedaan. Wat je ’s ochtends in
de schoolbanken hoorde, zag je
’s middags op het bedrijf.”

kas of op het land. Je kunt werken met drones om te kijken
hoe het met je dieren of gewassen gaat. Ook denk je na over
hoe je goed met energie omgaat.
In de agrosector gaan technische ontwikkelingen ontzettend
snel. Wat dacht je van zelfrijdende landbouwwerktuigen,

- Lisa, student

inzet van ledverlichting bij de teelt of automatisch melken
en voeren? Het wordt allemaal de normaalste zaak van de
wereld. Iets voor jou?

- Tom, student

Agro.zone

Groen, grond & infra

Creatief.zone

Mbo-opleidingen in de Agro.zone

Zones in beeld

Creatief.zone

Steek jij 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. Behalve kennis van (de bediening
van) machines zijn duurzaam bodemgebruik, kringloopdenken en
goede communicatie met je klant belangrijk in je vak.

Teelt & technologie
Heb jij groene vingers en wil je alles weten over het planten, zaaien
en oogsten van gewassen? En heb je interesse in techniek en
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automatisering? Kies dan voor de opleiding Teelt & technologie. Of je
nu gaat werken met bomen, bloemen, planten, groenten of fruit: wij
leiden je op tot een professional 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.

Veehouderij
Wil jij werken in de veehouderij of een eigen agrarisch bedrijf
runnen? Dan is de opleiding Veehouderij wat je zoekt. Je volgt een

De Creatief.zone bestaat

deel van de lessen bij agrarische bedrijven in de regio. Tijdens de

uit de opleiding:

opleiding maak je kennis met verschillende richtingen binnen de

•

Green design

veehouderij: melkvee, varkens, geiten en pluimvee. Daarnaast leer je
zo breed mogelijk naar de agrarische sector te kijken en onderzoek
je de mogelijkheden om een bedrijf toekomstbestendig te maken.
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’.
Check de zone online!

Ben jij creatief, heb je hart voor bloemen en planten en werk
je graag met je handen? Wil je jouw talenten gebruiken om de
wereld mooier, gezonder en duurzamer te maken? Dan is de
Creatief.zone echt iets voor jou. Je leert hoe je vernieuwende
ontwerpen maakt met natuurlijke materialen. Hoe bloemen
en planten bijdragen aan een gezonde en duurzame
samenleving. En welke rol groen speelt in slimme oplossingen
voor een mooiere wereld.

Creatief.zone

Creatief.zone

Wat maakt de Creatief.zone zo uniek?
•

Persoonlijk - Vanaf het eerste jaar krijg je alle

•

Toekomstgericht - Ontwikkel je bij de

ruimte om te kiezen in welke richting jij je wilt

Creatief.zone tot een van de nieuwste

ontwikkelen en verdiepen. Een persoonlijke

generatie groenprofessionals! Je leert

coach begeleidt je daarbij. Je ontdekt waar

vernieuwende ontwerpen te maken met

jouw interesses liggen, waar je goed in bent en

bloemen en planten. Hiermee draag jij bij

hoe je jouw kwaliteiten kunt inzetten. Zo blijf

aan een gezonde en duurzame samenleving

je groeien en kom je helemaal tot bloei.

en een bloeiende toekomst. De lesmodules
waarmee we werken, zijn ontwikkeld door

•

Praktijk-rijk - Leren in de praktijk speelt in

experts uit de praktijk. De beste garantie voor

de opleiding een belangrijke rol. We geven

toekomstgericht onderwijs.

de opleiding vorm samen met vernieuwende
experts uit binnen- en buitenland. Ook krijg
je lessen en opdrachten van experts uit de
praktijk, en ga je op stages en excursies.

“Green design is een heel
afwisselende opleiding
met bloemen, planten en
styling. Op onze school staan
docenten echt voor je klaar.”

Zo maak je kennis met de nieuwste innovaties
en ontwikkelingen in het vakgebied.
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Wat kun je worden?
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- Christina, student

Met een opleiding in de Creatief.zone kun je (afhankelijk van jouw niveau en
interesse) aan de slag bij verschillende bedrijven en in verschillende beroepen.
•	Ga jij aan de slag als ondernemer in de groene wereld? Wat dacht je van werken
als bloemist of groenontwerper?
•	Word jij groenadviseur en richt jij je eigen bedrijf op?
•	Maar je kunt ook aan de slag als groen- of bloemstylist, creatief ontwerper of
als bedrijfsleider bij een (groot) groenbedrijf.

Wat speelt er?

“Wil je creatief bezig
zijn, heb je oog voor
duurzaamheid en wil je de
businesskant ontdekken, dan
kan ik de opleiding Green
design zeker aanraden.”
- Hanna, student

De wereld verandert snel en de Creatief.zone
speelt daarop in. Zo hebben we aandacht voor

Past dit bij jou?

verschillende gebieden:
•

Creatief - Leer hoe je vernieuwende ontwerpen

Je houdt natuurlijk van bloemen en planten, van

maakt met natuurlijke materialen en ontwikkel

de natuur en van innovaties & kunst. Nieuwe

je eigen stijl.

dingen leren en met mensen omgaan gaan je

•

makkelijk af. Je bent creatief, ondernemend,
sociaal en maatschappelijk betrokken. Hard

Business - Hoe zet je je eigen bedrijf op en hoe
zorg je voor voldoende opdrachten?

•

Vitaliteit - Leer hoe bloemen en planten

werken vind je niet erg, je wilt jezelf graag

bijdragen aan een gezonde en duurzame

ontwikkelen en vindt het leuk om creatieve

samenleving. En welke rol groen kan spelen in

oplossingen te bedenken en dingen met je

slimme oplossingen voor een mooiere wereld.

handen te maken. Leren van experts heeft je
voorkeur.

•

Duurzaamheid - Ontdek hoe je op een
duurzame manier de mooiste ontwerpen maakt.

Creatief.zone

Dier.zone

Zones in beeld
Ben jij erbij?
Er is een groeiende vraag naar groenprofessionals.
Best logisch, want de creatieve groenprofessional

Dier.zone

van nu heeft de wereld veel te bieden.
Wat wordt jouw plek in de groene wereld? Wil je
zorgen voor een groene inrichting van kantoren,
zorginstellingen of scholen? Word je een expert in
creatieve ontwerpen met natuurlijke materialen?
Ga je ervoor zorgen dat events prachtig zijn
aangekleed met bloemen en planten? Ontwikkel
je je als ondernemer in het groen? Of verdiep je
je in slimme watergeefsystemen, bedenk je de
nieuwste app of draag je bij aan andere (nieuwe)
technologie in de groene wereld? Ontdek jouw
eigen visie, kwaliteiten en ambities.

“De lessen die we krijgen
zijn 100% actueel.
Daardoor heb je altijd het
gevoel dat je iets nuttigs
leert.”
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- Julia, student

Mbo-opleidingen in de Creatief.zone

Green design
Bloemen en planten inspireren. Kijk maar om je heen:

De Dier.zone bestaat uit
de opleidingen:
•	Dierenartsassistent

interieurontwerpers, bloemstylisten, architecten en kunstenaars –

paraveterinair

ze maken er de meest waanzinnige dingen mee. Maar groen is veel

•

Dierverzorging

meer dan mooi. Groen is goed voor ons. Voor onze hoofden, onze

•

Wildlife

lijven en de wereld van morgen. Daar moeten we in investeren.
En dat doen we bij Green design!

Check de zone online!

Van puppy’s en vogels tot slangen en geiten: jij vindt dieren
geweldig en je weet dat dieren belangrijk zijn voor mensen.
Zo hebben dieren een positief effect op de gezondheid van
mensen.
In jouw werk draait alles om het werken met dieren.
En bij alles wat je doet, staat het welzijn en het belang
van de dieren voorop. Natuurlijk ben je niet bang om vies
te worden en weet je dat een werkdag soms wat langer
duurt. Dieren houden zich namelijk niet aan kantooruren.
Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat de dieren het
altijd goed hebben! Of je nu werkt in een winkel, dierentuin,
dierenopvangcentrum, kinderboerderij of dierenartspraktijk.

Dier.zone

Dier.zone

Wat maakt de Dier.zone zo uniek?
•	
Samenwerken met bedrijven - In de

•

Zorg voor je omgeving - Met een opleiding

Dier.zone speelt de praktijk een belangrijke

uit de Dier.zone kun je alle kanten op. Je

rol. Zo loop je stage bij verschillende bedrijven

kunt gaan werken bij dierenartspraktijken,

en voer je opdrachten uit voor organisaties en

kinderboerderijen, dierentuinen en

instellingen. Met een aantal bedrijven werken

dierenwinkels. Maar je kunt bijvoorbeeld

we extra nauw samen. Denk bijvoorbeeld

ook terecht in branches waarbij je zorg voor

aan vogelopvang World of Birds, Royal GD

dieren en mensen combineert, bijvoorbeeld

(dat in Nederland een centrale rol speelt bij

op een zorgboerderij. Je bent zorgzaam

onderzoek naar diergezondheid) of Dierenasiel

en attent en weet van aanpakken. Mooie

Zwolle. Samen zorgen we voor goede

eigenschappen, die je verder brengen in je

begeleiding en stemmen we de inhoud van

leven en goede kansen bieden op werk in

opdrachten en werkzaamheden af. Zo krijg jij

verschillende branches. We besteden in de

de beste praktijkervaringen.

opleidingen trouwens ook veel aandacht

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

aan de ontwikkeling van deze persoonlijke
vaardigheden, de zogenaamde soft skills.
Je hebt ze namelijk nodig om goed te worden
in je vak.

- Levi, student
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“Als paraveterinair ben ik hét
vertrouwde aanspreekpunt
en lever ik samen met de
dierenarts de beste zorg voor
onze dieren.”
- Roos, student

Wat kun je worden?

Past dit bij jou?

In de Dier.zone kun je (afhankelijk van jouw niveau en

Natuurlijk houd je van dieren en de interactie

interesse) gaan werken bij verschillende bedrijven en

met mens en dier. Je werkt graag samen en

in verschillende beroepen.

kunt goed communiceren. Met mensen omgaan
gaat jou makkelijk af en je bent zorgzaam voor

•	Ga jij aan de slag als bedrijfsleider of medewerker

mens en dier. Hard werken vind je niet erg en

in een dierenopvangcentrum? Of help je liever

verantwoordelijkheid dragen is voor jou geen

mee met de verzorging van exotische diersoorten?

probleem. Ben jij daarnaast ondernemend, houd

•	Word jij dierenartsassistent paraveterinair

je van afwisseling en kun je zelfstandig werken?

in een gezelschapsdierenkliniek,

Dan is een opleiding in de Dier.zone echt iets voor

landbouwhuisdierenkliniek of paardenkliniek?

jou!

•	Of ga je aan het werk bij een dierenasiel,
dierentuin, kinderboerderij of
hondenuitlaatservice?
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Dier.zone

Dier.zone

Mbo-opleidingen in de Dier.zone

Dierenartsassistent paraveterinair
Als je werkt als dierenartsassistent paraveterinair is geen dag
hetzelfde. Je vangt opnamepatiënten op en assisteert de dierenarts
tijdens de operaties. Na afloop zorg je dat de operatiekamer weer
schoon is, want hygiëne is erg belangrijk. In de tussentijd beantwoord
je de telefoon en help je klanten aan de balie. Je onderzoekt een
urinemonster en bespreekt je bevindingen met de dierenarts.
Je verwerkt de uitslag in het computersysteem en belt die ook door
aan de eigenaar. Kortom: houd je van afwisseling en wil je graag
werken met mensen en dieren? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

Dierverzorging
Jij vindt dieren geweldig. Van puppy’s tot jonge vogels, van stoere
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Wat speelt er?

Ben jij erbij?

slangen tot kleine geitjes. Je bent niet bang om vies te worden en
als je beslissingen neemt, staat het belang van de dieren voorop.
Hebben ze iets onder de leden, dan zie je dat meteen. Hygiëne is

De wereld verandert snel en de Dier.zone speelt

De vraag naar professionals in de dierenbranche

belangrijk om ziektes te voorkomen. Dus als de stal, het hok of het

daarop in. In onze opleidingen staan dan ook drie

is groot. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn,

aquarium een keertje extra schoongemaakt moet worden, dan doe

actuele thema’s centraal:

ondernemerschap en persoonlijke vaardigheden.

je dat. En zo zorg je dat de dieren het altijd goed hebben, of je nu

De gepassioneerde dierprofessional van nu heeft

in een winkel, dierentuin, dierenopvangcentrum of kinderboerderij

de wereld dus veel te bieden. Wat ga jij doen?

werkt.

•	
Dierenwelzijn - Zorgen voor de beste

•

leefomstandigheden, een goede verzorging en

Verzorg je de wilde dieren in een dierentuin?

weten wat het beste is voor de natuur en de

Word je de nieuwste medewerker van een

dieren.

dierenartspraktijk? Vertel je mensen over gezonde

Ondernemerschap - Zorgen voor de beste

voeding en een gezonde levensstijl voor hun

leefomstandigheden, voor een goede

huisdier? Ontwikkel je je als ondernemer en begin

verzorging en weten wat het beste is voor dier

je je eigen hondenuitlaatservice? Ontdek jouw

en natuur. Daarnaast is er ook aandacht voor

eigen visie, kwaliteiten en ambities.

Wildlife

goede arbeidsomstandigheden, zodat mensen

Werken met exotische zoogdieren, herpeten, vogels en vissen is elke

gezond en veilig kunnen werken.

dag anders. Je kunt in bijzondere situaties terecht komen. Soms help
je gestrande dieren of verzorg je wilde dieren in een wildopvang

•	
Persoonlijke vaardigheden - Weten hoe je

of dierentuin. Het schoonmaken van verblijven en het voeren en

goed moet samenwerken en het beste contact
onderhoudt met de klanten, aandacht voor het
organiseren en plannen van werkzaamheden.

“Het is zo gaaf om te
mogen werken in een
dierenpark dat graag
een bijdrage levert aan
natuurbehoud!”
- Astrid, student

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!
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Groen.zone

Groen.zone

Zones in beeld

Groen.zone

Wat maakt de Groen.zone zo uniek?
•

•

Samenwerking met bedrijven - In alle

•

Leren in een studentenonderneming -

opleidingen speelt de praktijk een belangrijke

Veel opleidingen in de Groen.zone

rol. Zo loop je stage bij verschillende bedrijven.

kennen een studentenbedrijf: een echte

Met een aantal bedrijven werken we extra

onderneming, gerund door studenten. Alle

nauw samen. Samen zorgen we voor goede

onderdelen komen aan de orde: acquisitie,

begeleiding en stemmen we de inhoud van

werkvoorbereidingen maken, medewerkers

opdrachten en werkzaamheden af. Zo krijg jij

aansturen, calculatie en marketing. Een

de beste praktijkervaringen.

leerzame ervaring!

Naar het buitenland - De groene sector is een

•

Mooie opdrachten - Bij de Groen.zone

internationale sector. In alle opleidingen staan

staat leren in de praktijk centraal. Je gaat

daarom internationale activiteiten op het

regelmatig naar bedrijven of krijgt gastlessen

programma. Zo zijn er meerdaagse excursies

van deskundigen uit het bedrijfsleven.

en kun je stage lopen bij buitenlandse

Voor bedrijven en organisaties voer je

bedrijven, instellingen en organisaties.

mooie praktijkopdrachten uit, variërend

Soms is het mogelijk een deel van de opleiding

van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden

in het buitenland te volgen. Een mooie

tot adviestrajecten en het maken van

ervaring, waar je je hele leven iets aan hebt!

productpresentaties.

22

23

“Tijdens mijn stage mag
ik van alles doen. Kassa,
planten verzorgen, etaleren
of klanten helpen. Die
afwisseling vind ik te gek!”
- Nina, student
De Groen.zone bestaat uit de
opleidingen:
•

Bos- & natuurbeheer

•

Geo, data & design

•

Groen & cultuurtechniek

•

Groene retail

•	Sportvisserij &
waterbeheer
•

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. Terecht, want groen zorgt voor een beter milieu en
een rijke biodiversiteit. Een groene omgeving is daarnaast ook
gewoon gezond en een stimulans voor socialere activiteiten.

Tuin & landschap

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: jij levert altijd een bijdrage
aan een gezondere en duurzamere wereld!
Check de zone online!

Groen.zone

Groen.zone

Past dit bij jou?
Je bent sociaal ingesteld, weet wat communiceren is en
vindt het leuk om klanten en opdrachtgevers te helpen.
Daarbij zet je je echt in voor je producten. Je houdt
van afwisseling. Wat jouw dag goed maakt? Nieuwe
(technische) dingen leren! Je werkt graag met planten,
dieren, natuur en alles wat daarmee te maken heeft.
In je werk ben je een doorzetter die het overzicht weet

“Hovenier is een
prachtig en afwisselend
beroep. Lekker buiten
aan het werk, alleen
of met collega’s, en
je maakt er altijd iets
moois van.”

te houden. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk
- Lucas, student

en resultaten. Verder ben je een echte teamplayer
die goed kan samenwerken en graag meedenkt over
duurzame oplossingen. Je vindt het niet erg om hard te
werken en beslissingen nemen gaat je makkelijk af.
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Iets voor
jou?
Wat kun je worden?
In de Groen.zone kun je (afhankelijk van je niveau

adviseur bij een waterschap of medewerker

bedrijven.

gemeentelijke groenvoorziening, groenbedrijf,
golfterrein of cultuurtechnisch bedrijf?

Ben jij erbij?

De wereld verandert snel en de Groen.zone speelt

De vraag naar medewerkers in de Groen.zone

daarop in. In onze opleidingen staan dan ook drie

is de komende jaren groot. Niet alleen

actuele thema’s centraal:

particulieren willen mooie tuinen en dakterrassen,
ook organisaties en bedrijven in het groen- en

•	Word je junior ecologisch medewerker,

en interesse) gaan werken bij verschillende

•	Ga jij aan de slag bij een hovenier,

Wat speelt er?

•

Duurzaamheid - Zorgen voor meer groen in

natuurbeheer zoeken vakmensen, die willen

bij een commercieel viswater, recreatiepark,

de stad en een gezonde, levende natuur. Goed

meewerken aan de aanleg en het onderhoud

viskwekerij of hengelsportzaak?

waterbeheer en slim (her)gebruik van energie

van een groene leefomgeving. En het gaat ook

spelen hierbij een grote rol.

ergens om in de Groen.zone. Want werk je in deze

Technologie - Gebruik van nieuwe technologie

richting, dan werk je aan plekken waar mens en

•	Ga je aan het werk als GIS-operator, topograaf,
3D-tekenaar of specialist geo-informatie?

•

voor bijvoorbeeld het doen van metingen

dier prettig samen kunnen blijven leven. Je zorgt

Of wordt het een functie als calculator,

groothandel of in de logistiek? Ook dat kan!

of het verminderen van kosten, zoeken naar

ervoor dat steden leefbaar blijven door genoeg

tuinontwerper of groenadviseur?

De functies variëren van verkoopmedewerker

Arbo-vriendelijkere inzet van machines.

aandacht voor groene recreatie in de vorm van

Ondernemendheid - Nadenken over

stadsparken en -bossen. Zonder een gezonde

Natuurmonumenten of provinciale

nieuwe producten en kijken naar welke

groene omgeving met bomen, planten, water en

landschapsbeheerders? En dan niet alleen in

marktontwikkelingen en trends belangrijk

dieren kunnen we niet. Maar dat weet jij natuurlijk

het terreinbeheer, maar ook op het gebied van

zijn voor je branche. Aandacht voor sociale

als geen ander.

voorlichting en educatie.

vaardigheden? Vanzelfsprekend.

•	Wat dacht je van werken bij Staatsbosbeheer,

•	Liever aan de slag bij een tuincentrum,

tot manager of zelfstandig ondernemer.

•

Groen.zone

Groen.zone

Mbo-opleidingen in de Groen.zone

Bos- & natuurbeheer

Groene retail

In het bos- & natuurbeheer ben je altijd bezig. En elke dag is

Het is een heel verantwoordelijke klus: een bedrijf als een

anders. Van aanleg en onderhoud tot het plannen en begeleiden

tuincentrum of groothandel draaiende houden en zorgen dat alles

van werkzaamheden in het bos en op natuurterreinen: je komt het

er netjes uitziet. Niet alleen weet je alles van je koopwaar, je weet

allemaal tegen. Ben jij klaar voor zo’n afwisselende baan in de vrije

ook hoe je bloemen en planten moet verzorgen. Jij zorgt ervoor dat

natuur? Dan is de opleiding Bos- & natuurbeheer iets voor jou!

klanten de winkel met een goed gevoel verlaten. Dat is de basis van
je succes. Natuurlijk heb je ook gevoel voor trends en weet je hoe je
reclame moet maken. Laat maar komen die nieuwe dag!
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Geo, data & design

Sportvisserij & waterbeheer

Uitdagingen rondom het klimaat, verkeer, woningbouw, milieu of

Nederland is een echt waterland en er zijn miljoenen sportvissers.

voedselvoorziening vragen om slimme oplossingen. Als vakexpert

Werk genoeg dus als je professioneel aan de slag wilt in de

Geo, data & design breng je specifieke gegevens over gebouwen,

sportvisserij- en waterbeheersector. Niet alleen heb je verstand van

rivieren, natuurgebieden, bomen en dijken in kaart. Je verzamelt

hengels en vissoorten, je weet ook alles van verantwoord natuur-

deze data met behulp van de nieuwste technieken en weet ze om

en waterbeheer. En natuurlijk heb je een voorliefde voor vissen.

te zetten in toegankelijke informatie. Hiermee lever je een bijdrage

Dankzij jou kan iedereen op een goede manier (sport)vissen, wordt

aan de aanleg van nieuwe wegen en gebouwen, maar werk je ook

de kwaliteit van het water en de waterkant verbeterd en de groene

mee aan onze veiligheid. Denk maar eens aan het belang van goede

omgeving mooier. Ben jij klaar om van je hobby je beroep te maken?

informatie over onze dijken en rivieren.

Groen & cultuurtechniek

Tuin & landschap

Groen wordt steeds belangrijker, zowel in de stad als op het

Werk jij mee aan een gezonde, groene omgeving in de stad en

platteland. Maar al dat groen moet natuurlijk wel worden aangelegd

daarbuiten? Wil je zorgen voor groene bedrijfstuinen op daken,

en onderhouden. Met de opleiding Groen & cultuurtechniek kun je

mensen adviseren om meer biodiversiteit in hun tuinen te krijgen,

daarmee aan de slag, van het maaien van bermen en het beplanten

helpen bij de aanleg van parken, tuinvijvers en het maken van

van plantenvakken tot het aanleggen van grasvelden en het beheren

(technische) constructies of zorgen voor mooie beplantingen en

van golfterreinen. Lekker afwisselend dus. Spreekt dat je aan, werk

binnentuinen in gebouwen? Dan is de opleiding Tuin & landschap

je graag buiten met machines en heb je ook oog voor zaken als

iets voor jou. En op de arbeidsmarkt is veel vraag naar hoveniers en

natuur en veiligheid? Dan is de opleiding Groen & cultuurtechniek

andere medewerkers in de groene sector. Word jij ook een echte

voor jou een goede keuze.

groenprofessional?
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Paard.zone

Paard.zone

Zones in beeld

Paard.zone

Wat maakt de Paard.zone zo uniek?
•

Les op manege - Kies je voor een hippische

•

Praktijk altijd dichtbij - Ook in (vak)

opleiding bij Zone.college? Dan weet je zeker

wedstrijden laten studenten in de praktijk

dat je veel leert in de praktijk. Je hebt veel

zien wat ze kennen en kunnen. Hierbij vallen

stage en volgt daarnaast een groot deel

de studenten Hoefsmid van Zone.college

van je opleiding op een van onze unieke

regelmatig in de prijzen. Elk jaar doen onze

praktijklocaties: Ruitersportcentrum Zwolle,

studenten mee aan het Nationale Scholen

Manege Het Twentsche Veld vlakbij Enschede

Concours en organiseren en assisteren ze bij

of in IJsselmuiden bij Landelijke Rijvereniging

meerdaagse concoursen en netwerkavonden.

De Deltaruiters. Op deze moderne locaties
met veel faciliteiten krijg je onderwerpen

•	
Naar het buitenland - De hippische branche

als welzijn, toiletteren, scheren, longeren,

is een internationale branche. In alle

exterieur beoordelen en trainingsleer.

opleidingen staan daarom internationale

Natuurlijk verzorg je ook de paarden op

activiteiten op het programma. Zo zijn er

locatie. Alle lessen worden verzorgd door

meerdaagse excursies en kun je stage lopen

docenten met passie voor paarden en een

bij buitenlandse bedrijven, instellingen en

achtergrond in de hippische sector.

organisaties. Een mooie ervaring, waar je je
hele leven iets aan hebt!
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“Hoefsmid is echt een
prachtig vak, waar ik mijn
hart en ziel in kwijt kan.”
- Maarten, student

Wat kun je worden?
In de Paard.zone kun je (afhankelijk van jouw
niveau en interesse) gaan werken bij verschillende
De Paard.zone bestaat uit de
opleidingen:
•

Hoefsmid

•

Paardenhouderij

•

Paardensport

Werken met paarden en mensen: jij doet niets liever!
En welke richting je ook kiest, het belang van de paarden
waarmee je werkt, staat voorop. Je weet alles over voeding,
huisvesting, gezondheid en verzorging van paarden.
Natuurlijk kun je goed met klanten, leveranciers en
dierenartsen omgaan. Ook weet je dat dieren een gezonde
invloed hebben op mensen en dat paarden veel waard zijn,
want na voetbal is de paardensport de sport met de grootste
economische waarde. Verrassend hè? Welkom in de
Paard.zone!

bedrijven en in verschillende beroepen.
•	Ga jij aan de slag als groom, medewerker
of instructeur bij een handelsstal, kliniek,
stoeterij of manege?
•	Ga je werken bij een hippisch bedrijf?
De functies variëren van medewerker, ruiter
of instructeur tot zelfstandig ondernemer of
bedrijfsleider.
•	Of ga je werken als hoefsmid bij een
hoefsmederij of paardenkliniek, of als

Check de zone online!

zelfstandige?

Paard.zone

Paard.zone

Past dit bij jou?

Wat speelt er?

Paarden zijn je lust en je leven. Je bent sportief

De hippische wereld verandert razendsnel en wij

en kunt goed omgaan met mensen. Je vindt het

veranderen daarin mee. In onze opleidingen staan

niet erg om lange dagen te maken en overzicht

dan ook twee actuele thema’s centraal:

houden gaat je makkelijk af. Je bent zelfstandig,
een aanpakker en kunt goed met paarden en
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•

Innovatie - Er is aandacht voor nieuwe

gereedschappen omgaan. Je houdt ook van

technieken. Zo leer je meer over een

afwisseling, denkt graag mee over nieuwe

teugeldrukmeter, een hartslagmeter, het

ontwikkelingen en kansen binnen de hippische

inzetten van mechanische paarden, het

sector.

gebruik van ondersteunende apps en
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digitale tools, en de ontwikkeling van nieuwe
producten, zoals een anatomisch hoofdstel.
•

“Ik vind het heel fijn
dat we zoveel lessen
in de praktijk hebben.”

Welzijn - Oog hebben voor het natuurlijk
gedrag van paarden, aandacht voor
diergezondheid met een rol voor onder meer
de tandarts en de orthopeed, werken aan een
goede huisvesting van de paarden en een

- Luca, student

“Paarden zijn mijn lust
en mijn leven en nu kan
ik van mijn passie mijn
beroep maken.”

gezonde (en duurzame) werkomgeving.
- Femke, student

Ben jij erbij?
De vraag naar professionals in de hippische branche is groot. Er is veel aandacht voor innovatie
en welzijn van de paarden. De gepassioneerde hippische professional van nu heeft de wereld
dus veel te bieden. Wat ga jij doen? Verzorg je de paarden bij een manege? Word je hippisch
ondernemer met je eigen bedrijf? Word je de nieuwste ruiter? Of ben je straks een gedreven
hoefsmid? Ontdek jouw eigen visie, kwaliteiten en ambities.

Paard.zone

Hoefsmid

Voeding.zone

Mbo-opleidingen in de Paard.zone

Zones in beeld

Voeding.zone

Werken met paarden, mensen en gereedschap. Je bent iemand van
de praktijk, een echte ondernemer. Jouw dag bestaat uit klanten
bezoeken, bekappen, smeden en beslaan. Het is fysiek zwaar werk,
maar dat vind jij niet erg. Je weet waar je het voor doet: het welzijn
van de paarden. Je bent een echte professional en beoefent dit
mooie ambacht met veel plezier!

Paardenhouderij
Een toppaard wordt bij jou gestald. Samen met je collega zorg je
ervoor dat het paard in topconditie blijft. En dat kan betekenen
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dat je het dier ook berijdt en traint aan de longeerlijn, onder het
zadel of voor de wagen. Wat een droom! Maar het is even leuk
om in een manege te werken. En wat dacht je van het organiseren
van evenementen? Jij bent dan een spin in het web en organiseert
wedstrijden, clinics of cursussen. Weet je wat ook gaaf is?
Bedrijfsleider worden! Bij een stoeterij, een hengstenhouderij, een
manege of een handelsstal.

Paardensport

De Voeding.zone bestaat
uit de opleidingen:

Er gaat geen dag voorbij of jij bent op stal te vinden om de paarden

•

Voeding & technologie

te trainen. Je gaat met je eigen paard(en) naar wedstrijden en

•

Voeding & voorlichting

probeert het hoogst mogelijke niveau te behalen, want paarden
opleiden is jouw passie! Ook wil je graag je kennis overdragen en
je lesklanten verder helpen met de training van de paarden op het
gebied van dressuur en springen. Tijdens de opleiding behaal je ook

Je hebt net lekker getraind met je voetbalteam en jullie gaan
samen naar de kantine. Jij bestelt een sportdrankje, op tafel
staat een bakje borrelnoten en snacks worden geserveerd.
Altijd lekker na het sporten! Maar zijn er ook gezonde snacks,
die bijdragen aan het herstel na het sporten? Waar komt onze
voeding vandaan? Hoe wordt het gemaakt, hoe komt het in
de supermarkt? En welke invloed kan voeding hebben op je
gezondheid en het milieu?

je diploma’s ORUN allround aspirant instructeur en ORUN basissport
instructeur allround.

Check de zone online!

Jij werkt in de foodindustrie, dus jij kunt antwoord geven
op die vragen. Je ontwikkelt nieuwe producten, bewaakt de
kwaliteit en werkt volop in het productieproces. Of geef jij
liever advies en voorlichting over gezonde voeding? In de
Voeding.zone is het allemaal mogelijk.

Voeding.zone

Voeding.zone

Wat maakt de Voeding.zone zo uniek?
•

Samenwerking met bedrijven - In de

•

Een eigen bedrijf oprichten -

opleidingen speelt de praktijk een belangrijke

Ondernemerschap speelt een grote rol in

rol. Zo loop je stage bij verschillende bedrijven

de Voeding.zone. Daarom werken we altijd

en voer je opdrachten uit voor organisaties en

met zogenaamde mini-ondernemingen.

instellingen. Met een aantal bedrijven in de

Studenten werken hier in groepjes samen

foodsector, zoals Bolletje, Johma, Vivera en

aan het in de markt zetten van nieuwe

Zuivelhoeve, werken we extra nauw samen.

voedingsproducten. Alles komt aan de

De begeleiding bij deze bedrijven is prima

orde: van productontwikkeling, financiën en

geregeld, de opdrachten en werkzaamheden

marketing tot het daadwerkelijk produceren

zijn uitdagend en het contact met school

en verkopen van het product.

is intensief. Ook geven experts uit het
bedrijfsleven diverse gastlessen. Zo krijg jij de
beste praktijkervaringen.

•	
Naar het buitenland - De foodsector is een
internationale sector. In de opleidingen staan
daarom internationale activiteiten op het
programma. Zo zijn er meerdaagse excursies

Iets voor
jou?

en kun je stage lopen bij buitenlandse
bedrijven, instellingen en organisaties.
Een mooie ervaring, waar je je hele leven iets
aan hebt!
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“Gezond en goed
eten, daar krijg ik een
kick van!”
- Lotte, student

Wat kun je worden?

Past dit bij jou?

In de Voeding.zone kun je (afhankelijk van jouw

Je houdt natuurlijk van food & alles wat

niveau en interesse) gaan werken bij

daarmee te maken heeft. Met mensen omgaan

verschillende bedrijven en in verschillende

en vertellen over je passie voor (gezond) eten,

beroepen.

doe je graag. Je bent creatief & enthousiast en
denkt graag mee over nieuwe producten. Je kunt

•	Ga jij aan de slag met het product en word je

zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om

productontwikkelaar? Of help je liever mee

samen met collega’s voor het beste resultaat te

met de productie van onze voeding als

gaan!

allround operator, medewerker productie of
ploegchef?
•	Word je voedingsadviseur, gezondheidscoach
of voedingsvoorlichter en ga je bedrijven en
consumenten adviseren over gezonde
voeding?
•	Of ga je je richten op kwaliteit en word je
kwaliteitsmedewerker?

“Je bedenkt je eigen
gezonde snack en mag die
dan ook echt produceren en
verkopen. Dat is heel gaaf.”
- Mees, student

Voeding.zone

Voeding.zone

“Mezelf verdiepen in de
slimste methode om iets
te produceren, vind ik
superinteressant.”
- Jeroen, student

Mbo-opleidingen in de Voeding.zone

Voeding & technologie
Plakje kaas op brood, ice-tea op het terras of kwark bij de lunch:
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maak jij het mogelijk? Tijdens de opleiding Voeding & technologie
leer je hoe je voedsel op een veilige en hygiënische manier bereidt,
produceert en verpakt. Je ontwikkelt en bewaakt de kwaliteit van
verschillende producten, zoals zuivel, snacks, dranken, kant-en-

Wat speelt er?

Ben jij erbij?

De (food)wereld verandert snel en de

De vraag naar professionals in de

Voeding.zone speelt daarop in. In onze opleidingen

voedingsbranche is groot. De gepassioneerde

staan dan ook drie actuele thema’s centraal:

foodprofessional van nu heeft de wereld dus

klaarmaaltijden, groente en fruit, brood en banket of vlees en vis.
Zo leer je bijvoorbeeld hoe producten zo lang mogelijk vers blijven.
Wie weet verzin jij wel dé nieuwe zuivelsmaak van het jaar!

veel te bieden. Wat ga jij doen? Verzorg je de
•	
Vitaliteit - Leer hoe je lekkere, maar toch

introductie van een nieuw product of merk?

gezonde producten ontwikkelt. Met aandacht

Word je de nieuwste productspecialist? Vertel je

voor goede ingrediënten en een duurzaam

mensen over gezonde voeding en een gezonde

productieproces zorg je voor goede en

levensstijl? Ontwikkel je je als ondernemer met

Voeding & voorlichting

eerlijke (product)voorlichting en gezonde

een nieuw voedingsproduct? Of verdiep je je

Je bent nieuwsgierig en wilt meer leren over gezonde voeding.

werkomstandigheden.

in robotisering en slimme productiemethodes?

Wat is nou bijvoorbeeld écht gezond? En wat zijn de laatste trends

Ontdek jouw eigen visie, kwaliteiten en ambities.

op het gebied van voeding? Als vakexpert voeding & voorlichting

•	
Levensstijl - Kijk bij de ontwikkeling van nieuwe
producten naar de wensen in de wereld om je

ben je bezig met het effect van voeding op je lichaam. Je weet hoe

heen. Ontwikkel bijvoorbeeld vegetarische en

voeding wordt gemaakt en bent je bewust van de effecten op milieu

veganistische of biologische producten.

en gezondheid. Je deelt deze kennis ook graag met anderen.

•	
Technologie - Ontdek hoe je de nieuwste
technologische ontwikkelingen, zoals AR/VR,
robotisering van proces- en besturingstechniek
of 3D printers, kunt inzetten voor
levensmiddelen.

Je ontwikkelt en bereidt voedsel, werkt aan de kwaliteit ervan én je
adviseert erover.
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Entree-opleidingen

Entree-opleidingen

Entree-opleidingen
Met een Entree-opleiding van Zone.college haal je een mbo-diploma op niveau 1.
Deze brede opleidingen zijn ideaal als je het liefst met je handen werkt en het beste leert
in de praktijk. Je leert algemene vaardigheden waarmee je direct aan de slag kunt bij
een bedrijf. Maar als je je diploma hebt gehaald, kun je ook doorstromen naar een mboopleiding op niveau 2.

Wat maakt de Entree-opleidingen zo uniek?
•	
Alles in 1 jaar - De Entree-opleiding duurt één

•

De praktijk in - De praktijk speelt een

jaar. Binnen dat jaar leer je, onder toezicht

belangrijke rol tijdens de opleiding.

of begeleiding, eenvoudige werkzaamheden

Op een bedrijf maak je kennis met je

uit te voeren in een bedrijf. Zo leer je in de

toekomstige beroep en voer je verschillende

opleiding hoe je taken moet plannen, wat een

werkzaamheden uit. Werken met collega’s,

goede werkhouding is, hoe je beter kunt sa-

leidinggevenden en leveranciers staat

menwerken met collega’s en hoe je het beste

centraal. In een Beroepsproeve laat je zien wat

omgaat met (werk)druk. Natuurlijk speelt de

je kunt.

praktijk bij alles wat je doet een grote rol.
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In een BOL-opleiding maak je kennis
Daarnaast krijg je de vakken Nederlands,

met een bedrijf via stage (ook wel

rekenen en burgerschap. Als assistent werk je

Beroepspraktijkvorming, BPV). Je loopt

alleen, assisteer je collega’s of werk je in een

gemiddeld anderhalve dag per week stage.

Iets voor
jou?

team. Jij controleert je eigen werk, voordat
je het eindresultaat meldt bij je collega of

In een BBL-opleiding doe je de praktijkervaring

leidinggevende.

op tijdens je werk. We spreken dan niet van
stage. Voor de BBL-opleiding heb je een

•

Studieadvies binnen 4 maanden - In de

leerwerkcontract bij een gecertificeerd bedrijf

Entree-opleiding krijg je binnen vier maanden

nodig. Wij adviseren een baan voor minimaal

een studieadvies. Het advies kan zijn:

21 uur in de week (minimaal 700 uur op

•	Werken na je opleiding, geen doorstroom

jaarbasis) in de sector van je opleiding.

naar een mbo-opleiding op niveau 2.

opleiding een persoonlijke coach, die je
en ondersteuning nodig? Dan kijken we

niveau 2.

samen hoe we je het beste kunnen helpen.

•	Wisselen van richting binnen de

Bijvoorbeeld met RT-lessen (Remedial

Entree-opleiding.

Teaching), meedraaien in de zogenaamde

•	Wisselen van leerweg binnen de Entree-

Plusklas (een rustige plek waar je onder

opleiding: BOL (Beroepsopleidende
leerweg).

Goede begeleiding - Je hebt tijdens de
helpt als je vragen hebt. Heb je extra hulp

•	Doorstromen naar een mbo-opleiding op

leerweg) of BBL (Beroepsbegeleidende

•

professionele begeleiding extra (huiswerk-)

Scan de QR-code en
bekijk de Entreeopleidingen!

begeleiding krijgt) of hulp bij het plannen en
organiseren van je werkzaamheden. Soms
schakelen we ook de hulp van derden in,
bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk.
Met gesprekken en opdrachten tijdens LOB
(Loopbaanoriëntatie) kijken we ook samen hoe
jij jouw loopbaan het beste kunt invullen.

Entree-opleidingen

•	Kom je van het vmbo zonder diploma en ben je minimaal 16 jaar?
•	Zit je op een praktijkschool of VSO-school en kun je verder leren?
•	Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen, maar heb je daar nog
niet de juiste vooropleiding voor?
Dan is de Entree-opleiding iets voor jou!

Entree-opleidingen

Voor wie?

“Het mbo was op dat
moment een nieuwe
omgeving voor mij, ik vond
het spannend. Daarbij ben
ik goed ondersteund en zo
kon ik het beste uit mijzelf
en uit de opleiding halen.”
- Berti, student

Welke Entree-opleidingen zijn er?
Assistent horeca, voeding en
voedingsindustrie
Als assistent horeca, voeding en voedingsindustrie kun je aan
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het werk in verschillende sectoren binnen de voedings- en
voedingsmiddelenindustrie. Denk aan brood & banket, vis, vlees en
zuivel, kant-en-klaarmaaltijden, vegetarische maaltijden of dranken
en ijs. Je voert kleine en korte opdrachten uit, die vaak volgens vaste
procedures verlopen. Je herkent eenvoudige problemen en als je
vragen of opmerkingen krijgt van klanten of collega’s, weet je hoe en
wanneer je moet doorverwijzen naar je leidinggevende of een meer
ervaren collega.

Assistent plant, dier of groene
leefomgeving
Als assistent plant, dier of groene leefomgeving werk je in openbare

“De Entree-opleiding vind ik
een erg fijne opleiding.
Je kunt doorstromen naar
een hoger niveau, als je goed
je best doet.”

ruimtes, bij particulieren of bedrijven. Je gaat bijvoorbeeld werken
bij een teeltbedrijf, een bedrijf voor groenvoorziening of bos- en
natuurbeheer, een hoveniersbedrijf, een dierenwinkel, loonbedrijf of
veehouderijbedrijf. Je stelt je collegiaal op, wilt samenwerken met
collega’s en kunt goed omgaan met opdrachtgevers, leveranciers,
chauffeurs en klanten. Natuurlijk ga je altijd zorgvuldig om met

- Tycho, student

groene en dierlijke producten.
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Studie kiezen

Studie kiezen

Studie kiezen
Hoe pak ik dat aan?
Het kiezen van de juiste opleiding is niet altijd makkelijk. Om een handje te helpen, hebben
we de beste tips op een rijtje gezet.

1. Ontdek je interesse en leer
jezelf kennen

3. Ga in gesprek met mensen
in je omgeving

Denk eens na over wat je zelf graag wilt.

Het kiezen van een opleiding doe je niet alleen.

Waar liggen je interesses? Waar word je

Bij je studiekeuze kun je verschillende mensen

enthousiast van? Wat zijn je talenten? Welke

betrekken. Je ouder(s)/verzorger(s) kennen je

karaktereigenschappen typeren jou en in welke

waarschijnlijk heel goed en kunnen je vertellen

kernwaarden herken je jezelf? Je kunt ook kijken

waar je goed in bent, wat bij je zou passen, etc.

naar waar je goed in bent en wat je minder ligt.

Ook je vrienden kunnen je vast vertellen waar je

Wat je leuk vindt om te doen en wat niet. Met de

in uitblinkt en wat ze aan je waarderen. Allemaal

antwoorden op al deze vragen krijg je vast al wel

informatie die je kan helpen bij het maken van een

een idee in welke richting je het moet zoeken.

studiekeuze.

5 tips bij
het kiezen
van een
studie!

42

43

2. Zoek opleidingen die bij je
passen
Weet je eenmaal een beetje wat je wilt, dan
kun je beginnen met zoeken. Duik (online) in
verschillende opleidingen die bij je interesses
passen, bekijk filmpjes over de studies, vraag
brochures aan en verdiep je in de mogelijkheden.
Welke richtingen lijken je leuk? En waarom?

Scan de QR-code en
bekijk de video over
studiekeuzetips!

4. Bezoek een (online)
open dag

5. Start gewoon

Kennismaken met een opleiding gaat het beste

keuze en start met een opleiding. En blijkt je

door een open dag te bezoeken. Je proeft de

keuze toch niet de juiste? Geen zorgen, er zijn

sfeer van de school, kunt in gesprek gaan met

vaak mogelijkheden om tussentijds te wisselen.

docenten en studenten en maakt misschien ook al

En wist je dat veel mensen op latere leeftijd niet

wel kennis met bedrijven waar je later aan het

meer werken in de branche waarvoor ze geleerd

werk kunt. Op onze website vind je alle actuele

hebben? Tijdens je hele loopbaan blijf je je

data en tijden en kun je je ook aanmelden.

ontwikkelen en switchen kan altijd. Het beste wat

Aanrader!

je nu kunt doen, is kiezen voor een opleiding die

Maak met behulp van de voorgaande tips een

goed voelt.
Heb je de voorlichtingen en open dagen bezocht,
maar weet je nog niet zeker of zo’n mbo-opleiding

Succes met je studiekeuze! Misschien zien

echt bij je past? Dan kan meelopen in het mbo je

we je volgend schooljaar bij een van onze

helpen. Je gaat dan een dag(deel) op bezoek bij

opleidingen.

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 voor meer
informatie op www.zone.college/meelopenmbo.

Handig om te weten

Handig om te weten

Handig om te weten
Niveau, toelating & intake
De mbo-opleidingen van Zone.college worden gegeven op verschillende niveaus en voor elk niveau
gelden andere wettelijke vooropleidingseisen. Een aantal opleidingen werkt met verplichte
intakeactiviteiten, zoals het aanleveren van het digitale doorstroomdossier of Paspoort voor Succes.
Soms nodigen we je 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.
Op onze website lees je welke intakeactiviteiten er zijn voor jouw nieuwe opleiding.

Niveau

Studieduur

Toelatingseisen

Beschrijving

2

2 jaar

•	Diploma entree-

Basisberoepsopleiding

•

opleiding of niveau 1/

Je voert meestal onder leiding praktische

AKA

werkzaamheden uit.

Vmbo BB, KL, GL, TL

•	Overgangsbewijs klas
3-4 havo/vwo
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3

3 jaar

•

Mavo

•

Vmbo KL, GL of TL

Vakopleiding

•

Mavo

Je kunt zelfstandig praktische werkzaamheden

•	Overgangsbewijs klas
3-4 havo/vwo

4

3 of 4 jaar

uitvoeren. Ook zorg je voor de werkverdeling en
de werkvoorbereiding.

Aanmelden & start
Aanmelden voor een mbo-opleiding kan vanaf 1 oktober 2022. Als je je inschrijft voor 1 april

•

Mbo-diploma niveau 2

•

Vmbo KL, GL of TL

Middenkaderopleiding

opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, als je maar voldoet aan de wettelijke toelatingseisen

•

Mavo

Je kunt leiding geven en draagt

en hebt meegedaan aan de eventuele verplichte intakeactiviteiten. Voor opleidingen met

verantwoordelijkheid voor praktisch werk,

een numerus fixus bestaan uitzonderingen. Aanmelden voor een mbo-opleiding gaat via onze

planning en beheer. Je kunt de praktische

website. Houd wel je DigiD bij de hand, die heb je nodig. De opleidingen starten in augustus/

werkzaamheden natuurlijk zelf ook goed

september van het nieuwe schooljaar.

•	Overgangsbewijs klas
3-4 havo/vwo
•	Mbo-diploma niveau 2
of 3

2023, geldt het zogenaamde toelatingsrecht. Dat betekent dat je altijd wordt toegelaten tot de

uitvoeren. Met een diploma op niveau 4 kun je
doorstromen naar het hbo.

BOL of BBL

Kosten

Je volgt de opleidingen van Zone.college via de Beroepsopleidende leerweg (BOL) of

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In een BOL-opleiding ga je gemiddeld 70% van de tijd naar school.

je wettelijk lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering

De overige tijd heb je beroepspraktijkvorming (BPV/stage) op een bedrijf. Dé plek om het vak in de praktijk

Onderwijs). De hoogte van het lesgeld wordt

te leren. Op www.stagemarkt.nl vind je alle bedrijven die erkend zijn als stagebedrijf.

vastgesteld door het ministerie. Een opleiding
kent ook een studentenbijdrage. Deze betaal je

De BBL-opleiding is een combinatie van leren en werken. Naast je werk volg je één of twee dagen in de

aan Zone.college. De studentenbijdrage bestaat

week lessen op school. Om een BBL-opleiding te doen, moet je een baan hebben bij een leerbedrijf dat is

uit een verplicht deel voor onder meer boeken en

erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Door die erkenning weet je

licenties en een vrijwillig deel voor bijvoorbeeld

zeker dat je het vak bij dat bedrijf goed in de praktijk kunt leren. De wettelijke urennorm is een baan voor

excursies en kleding. Je vindt de kosten voor een

minimaal 16 uur per week. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week.

opleiding op onze website.
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Opleidingen

Opleiding

Niveau

Almelo

Groen & cultuurtechniek

2

BOL/BBL

Groen & cultuurtechniek

3

BOL/BBL

Groen & cultuurtechniek

4

BOL

BBL

Bos- & natuurbeheer

3

BOL/BBL

BBL

Bos- & natuurbeheer

4

BOL/BBL

3

BOL

4

BOL

Geo, data & design

4

BOL/BBL

Opleiding

Niveau

Almelo

Veehouderij

2

BOL

BOL

BOL1/BBL2

Veehouderij

3

BOL

BOL

BOL/BBL2

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

Teelt & technologie

2

BOL/BBL

Teelt & technologie

3

BOL/BBL

Teelt & technologie

4

BOL

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Sportvisserij &
waterbeheer
Sportvisserij &
waterbeheer

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Groene retail

2

BOL/BBL

2

BBL in Hardenberg richt zich compleet op de richting varkenshouderij

Groene retail

3

BOL/BBL

Groene retail

4

BOL/BBL

Opleiding

Niveau

Almelo

Paardenhouderij

3

BOL

BOL/BBL

Paardenhouderij

4

BOL

BOL/BBL

Paardensport

3

BOL/BBL

Paardensport

4

BOL/BBL

Hoefsmid

3

BOL/BBL

Opleiding

Niveau

Almelo

Voeding & technologie

2

BOL/BBL

Voeding & technologie

3

BOL/BBL

Voeding & technologie

4

BOL/BBL

BOL

Voeding & voorlichting

4

BOL

BOL

Opleiding

Niveau

Almelo

Entree

BBL

BBL

Entree

BBL

BBL

Niveau

Green design

2

BOL/BBL

Green design

3

BOL/BBL

Green design

4

BOL/BBL

Dierverzorging

2

Dierverzorging

3

BOL

BOL

BOL

BOL

Dierverzorging

4

BOL

BOL

BOL

BOL

Wildlife

4

BOL/

BOL/BBL

BBL

BOL1/BBL

BOL/BBL

BOL
BOL

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

BOL

BOL

BOL

BOL

Voeding.zone

Niveau

4

Almelo

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

Opleiding

paraveterinair
1

Almelo

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

BOL opleiding in Hardenberg richt zich op dier- en veehouderij

Opleiding

Niveau

Tuin & landschap

2

Tuin & landschap

3

Tuin & landschap

4

Almelo
BOL/
BBL
BOL/
BBL
BOL

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle
BOL/BBL

BBL

BOL/BBL

BBL

BBL

BOL/BBL
BOL/BBL

Entree-opleidingen

Dier.zone

Opleiding

Paard.zone

BOL in Hardenberg richt zich op de dier- en veehouderij

Creatief.zone

1

Dierenartassistent

Groen.zone
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Groen.zone

Agro.zone

Opleidingen op een rij

Assistent plant, dier of
groene leefomgeving

Assistent horeca, voeding
en voedingsindustrie

Deventer Doetinchem Hardenberg Zwolle

BBL

BOL/BBL
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Kom kennismaken
tijdens onze
open dag of
voorlichtingsavond.

Kijk voor alle data
en het actuele
programma op
www.zone.college

Contact
(088) 26 20 900
mbo@zone.college
www.zone.college

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

