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Meer informatie:

Frank Ruiter fruiter@zone.college

Bernadet Wenneker bwenneker@zone.college
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Wijziging decanaat en voorlichtingen

• Nieuwe structuur rondom studiekeuzes

• Regio gebonden decaan  
• Regio Almelo, Deventer en Doetinchem vallen onder Frank Ruiter
• Regio Hardenberg en Zwolle vallen onder Merle Heusschen

• Studieloopbaanadviseur op locatie
• Locatie Deventer > Bernadet Wenneker

• Voorlichtingen: Aanvraag en organisatie voorlichtingen op scholen door 
locatieverantwoordelijken
• Locatie Deventer > Brenda van Stelten, bvanstelten@zone.college

mailto:bvanstelten@zone.college


Wijziging opleidingen

• Geen Green design meer in Almelo → Deze opleiding start komend schooljaar 
alleen vanaf de locatie Zwolle

• Nieuwe naam voor Groene detailhandel → Vanaf dit schooljaar Groene retail

• Locatie Deventer → Vanaf dit schooljaar KOP-klas pilot gestart voor 
doorstroom dierverzorging niveau 3 naar dierverzorging niveau 4



Numerus fixus

Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen voor de volgende opleidingen, let op de 
intakeactiviteiten

• Wildlife - 50 opleidingsplaatsen in Zwolle  

• Dierenartsassistent Paraveterinair - 30 opleidingsplaatsen per locatie
(Almelo, Deventer, Doetinchem Hardenberg en Zwolle)

• Beiden hebben verplichtte intake activiteiten: studenten kunnen verplicht worden 
deel te nemen aan het maken van een AMN, DDD en een gesprek. 

Toelating op volgorde van inschrijving  - via onze website



Brochures 

• Nieuw: Alle mbo opleidingen zijn opgenomen in 
één mbo-brochure

• De digitale link is te vinden op: 
https://zonecollege.nl/mbo/decanen/

• 2 brochures worden verzonden naar de decanen

• Meer brochures, mail naar communicatie@zone.college

https://zonecollege.nl/mbo/decanen/
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Studiekeuze    - Nieuwsbrief

• Button op website - studiekeuze

• Inschrijven nieuwsbrief decanaat



Meelopen in Deventer

• Locatie Deventer start met:  meelopenmbo.nl 

• Inschrijven voor meeloopdagen, 
start na de herfstvakantie



Aanmelden

• Inschrijving voor het schooljaar 2022 - 2023 staat open vanaf 1 oktober 2022 via 
https://zonecollege.nl/mbo/aanmelden-mbo/

• Voor aanmelden is een DigiD nodig

https://zonecollege.nl/mbo/aanmelden-mbo/


Open dagen    - Fysiek en Online
Woensdag 16 november 2022 van 16.00 - 20.00 uur 

Hardenberg

Vrijdag 25 november 2022 van 15.00 - 20.00 uur

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Woensdag 25 januari 2023 van 16.00 - 20.00 uur

Hardenberg

Vrijdag 27 januari 2023 van 15.00 - 20.00 uur

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Donderdag 09 maart 2023 van 18.00 - 20.00 uur

Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle

Woensdag 15 maart 2023 van 16.00 - 20.00 uur

Hardenberg

Aanmelden kan via de website




