Meer informatie:
Decaan mbo Deventer Bernadet Wenneker

bwenneker@zone.college
(088) 26 20 900

Zone.college
“HAALT JE BESTE BINNENSTE BUITEN”

Zone.college
Zone.college biedt 42 mbo-opleidingen verdeeld
over 5 locaties:
• Almelo: Bornerbroeksestraat 348 | 7609 PH
• Deventer: Snipperlingsdijk 2 | 7417 BJ

• Doetinchem: Gildenbroederslaan 3 | 7005 BM
• Hardenberg: Parkweg 1a2 | 7772 XP
• Zwolle: Koggelaan 7 | 8017 JN
Locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer

Opleidingen locatie Deventer
Kleinschalig

Aanbod aan opleidingen in Deventer:
• Dierverzorging (niveau 3 en 4)
• Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4)

Regio: Samenwerking bedrijven
• Praktijkrijk leren

• De locatie in Deventer heeft een unieke samenwerking met:
• Natuur- en milieueducatie & Kinderboerderij de Ulebelt
• Hondenschool, Hondenpension en Zorgboerderij Wiggers
• De Gezondheidsdienst voor Dieren
• Stagebedrijven in de regio

Vakmanschapsroute Twello
• Vanaf schooljaar 2022 - 2023 geen externe aanmeldingen voor niveau 2
mogelijk in Twello (en Enschede)
• Uitzonderingen (b.v. instroom zonder diploma) kunnen mogelijk instromen in
de VMR route, er wordt samen gekeken of de VMR route een optie is
• Alternatief Almelo, Doetinchem of Zwolle

• Meer informatie via: twellovmr@zone.college

Open dag Twello vakmanschapsroute: 4 en 5 februari 2022

Geo, data & design - Brochures
• Nieuwe opleiding Geo, data & design - Zwolle niveau 4 BOL / BBL
•
•
•
•

Verzamelen van informatie over gebouwen, rivieren, natuurgebieden, bomen en dijken
Werken met de nieuwste technieken
Toegankelijk maken van informatie
Bijdrage leveren aan de aanleg van nieuwe wegen en gebouwen

• Informatie met betrekking tot de brochures
• Teelt en technologie is opgenomen in de brochure van Agro.zone
• Nieuwe brochures zijn gedrukt en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de
decanen van de VO scholen
• Digitale brochures staan ook in de decanennieuwsbrief van september 2021

Studiekeuze - Nieuwsbrief
• Button op website - studiekeuze

• Inschrijven nieuwsbrief

Meelopen in Deventer
• Locatie Deventer start met: meelopenmbo.nl

• Inschrijven voor meeloopdagen, aanvang na de herfstvakantie

Numerus fixus
Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen voor de volgende opleidingen
• Wildlife - 50 opleidingsplaatsen in Zwolle (Let op de intakeactiviteiten)

• Bij geen tot weinig ervaring in de dierverzorging een voorstage van 80 uur bij een
professioneel bedrijf met dierverzorging
• Meelopen met de opleiding (wenselijk)
• Bezoeken open dag of informatieavonden (wenselijk)

• Dierenartsassistent Paraveterinair - 30 opleidingsplaatsen per locatie
(Almelo, Deventer, Doetinchem Hardenberg en Zwolle)
Toelating op volgorde van inschrijving - via onze website

Open dagen - Fysiek en Online
Woensdag 17 november 2021 van 16.00 - 20.00 uur

Donderdag 10 maart 2022 van 18.00 - 20.00 uur

Hardenberg

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Vrijdag 26 november 2021 van 15.00 - 20.00 uur

Woensdag 16 maart 2022 van 16.00 - 20.00 uur

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Hardenberg

Woensdag 26 januari 2022 van 16.00 - 20.00 uur

Dinsdag 21 juni 2022 van 18.00 - 20.00 uur

Hardenberg

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Vrijdag 28 januari 2022 van 15.00 - 20.00 uur
Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website

