
Zone.college - Bernadet Wenneker
“HAALT JE BESTE BINNENSTE BUITEN”



Opleidingsgebieden - Opleidingen
Opleidingsgebied Opleiding

Groen.zone Tuin & landschap
Groen & cultuurtechniek
Bos- & natuurbeheer
Sportvisserij & waterbeheer
Teelt & technologie

Groene detailhandel
Creatief.zone Green en design
Agro.zone Groen, grond en infra

Melkveehouderij
Varkenshouderij

Opleidingsgebied Opleiding

Paard.zone Paardenhouderij
Paardensport
Hoefsmid

Dier.zone Dierverzorging
Dierenartsassistent paraveterinair
Wildlife

Voeding.zone Voeding & technologie
Voeding & voorlichting

Entree, niveau 2, niveau 3 en niveau 4, www.zonecollege.nl

http://www.zonecollege.nl/


https://youtu.be/ztqRuWMnL6U


Zone College Twello
Vmbo 

Veranderingen mbo opleidingen niveau 2 voor de locatie Twello, houd de nieuwsbrief en website 
in de gaten

Vakmanschapsroute, vmbo en mbo niveau 2 in één route
- Doorlopende leerlijn 

Het Groene Lyceum
- In 6 jaar een vmbo en mbo diploma
- Klaar om door te stromen naar het hbo



Zone College Deventer
Dierverzorging (niveau 3 en 4) en Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4)

Samenwerking bedrijven intensiveren     Praktijk - rijk leren



Numerus fixus 
Numerus fixus opleiding Dierenartsassistent paraveterinair 

- 30 studenten per locatie toelaatbaar

- Locaties: Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle

Numerus fixus opleiding Wildlife

- 50 studenten in Zwolle

De Numerus fixus is op basis van inschrijving

Aanmelden vanaf 1 oktober, via de website



Extra info numerus fixus 
Dierenartsassistent Paraveterinair
De onderstaande informatie is extra toegevoegd n.a.v. een vraag die tijdens de Decanen- en 
Mentoren middag werd gesteld:

Voor het schooljaar 2020-2021 is voor Dierenartsassistent paraveterinair het aantal 
opleidingsplaatsen beperkt (numerus fixus). Dit heeft te maken met het aantal beschikbare 
stageplaatsen. Er is dit schooljaar plek voor 30 nieuwe eerstejaars studenten per locatie in 
Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle. Voor toelating tot de opleiding 
Dierenartsassistent Paraveterinair geldt dat de aanmeldingen per locatie op volgorde van 
aanmelding in behandeling worden genomen.

Studenten kunnen zich voor deze opleiding aanmelden opéén locatie van Zone college. 
Wanneer het maximaal aantal opleidingsplaatsen is bereikt op de locatie waarvoor de student 
zich heeft aangemeld, dan is het mogelijk de opleiding op een andere locatie volgen. Studenten 
worden hier dan over geïnformeerd. De student heeft dan de keuze óf op de wachtlijst te blijven 
staan voor de locatie van zijn/haar 1e keuze óf naar een andere locatie te gaan. Ze kunnen dan 
ook kiezen om zich aan te melden voor een andere opleiding (op de betreffende locatie).



Extra info numerus fixus
Wildlife
De onderstaande informatie is extra toegevoegd n.a.v. een vraag die tijdens de Decanen- en 
Mentoren middag werd gesteld:

Voor het schooljaar 2020-2021 is voor Wildlife het aantal opleidingsplaatsen beperkt (numerus 
fixus). Dit heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Er is dit schooljaar plek 
voor 50 nieuwe eerstejaars studenten. Voor toelating tot de opleiding Wildlife geldt dat de 
aanmeldingen op volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen. Na controle op de 
wettelijke toelatingseisen wordt door de toegelaten studenten de reguliere intakeprocedure 
doorlopen https://mbozone.nl/aanmelden-mbo/. Wanneer het maximaal aantal 
opleidingsplaatsen is bereikt worden studenten geïnformeerd dat ze op de wachtlijst staan. In 
dat geval is het verstandig dat de student zich ook voor een andere opleiding aanmeldt. 

Wanneer het maximaal aantal plaatsingen is bereikt, worden potentiële studenten op de 
wachtlijst geplaatst, mits voldaan is aan alle verplichte intake activiteiten.

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


Aanpassingen Creatief.zone
De opleiding Bloem & Natuurlijk 
ontwerp krijgt een nieuwe naam: 

Green design 

Augustus 2020 gestart

Inhoudelijke aanpassing naar 4 
domeinen:

- Creatief

- Business - ondernemendheid

- Aanvulling: Groene technologie

- Aanvulling: Vitaliteit

De opleiding wordt breder getrokken: 
meer inspelen op de huidige 
maatschappij

- Ook inrichting kantoorruimtes

- Online webshop, app ontwikkeling

- Studenten laten ‘Proeven’ aan alle 
domeinen

Almelo: Instroomlocatie - AVO vakken 

Zwolle: Praktijk en theorie – AVO vakken

Stage in de gehele regio



Aanpassingen Groen.zone
De opleiding Groene detailhandel is niet meer 
gekoppeld aan de richting Creatief.zone (bloem)

Groene detailhandel is nu ondergebracht bij de 
richting Groen.zone



Aanpassingen Agro.zone  
Alle vakrichtingen binnen Agro.zone zijn gebundeld in één nieuwe brochure:

- Groen, grond en infra              - Melkveehouderij              - Varkenshouderij 

Veehouderij gaat zich naast kennis meer richten op communicatieve 
vaardigheden en houding, daardoor een betere aansluiting op de maatschappij



Brochures mbo
- De brochures zijn in de afgelopen weken verstuurd naar de decanen in de regio

- Niets ontvangen, of te weinig ontvangen? Aan te vragen via de website

Aanpassingen brochures:

- Creatief.zone bestaat nu uit 1 opleiding: Green design 

- Groene detailhandel staat nu onder de Groen.zone

- Agro.zone heeft nu alle informatie over Groen, grond & infra, Melkveehouderij en 
Varkenshouderij gebundeld (dus geen losse informatiebladen meer)



Zone College nieuwsbrief
Voor decanen, mentoren en studiekeuzeprofessionals

Aanmelden via de link: https://zonecollege.nl/decanen

De nieuwsbrief wordt 3 - 5 x per schooljaar verstuurd

https://zonecollege.nl/decanen


Decanaat Deventer
Contactgegevens decaan mbo Deventer:

Bernadet Wenneker

bwenneker@zone.college

Of via de algemene route:

mailto:bwenneker@zone.college
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