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Een leven lang 
ontwikkelen
Daar zorgen we samen voor
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Het zit in onze natuur. Klimaat, energie, 
natuur, voeding en leefbaarheid. 
Belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken, die vragen om goed 
opgeleide mensen, nieuwe technologie 
en nieuwe kennis. Als grootste groene 
opleider van Oost-Nederland draagt 
Zone.college bij aan een gezonde, 
duurzame toekomst van mens en wereld.

Met onze opleidingen willen we 

ontwikkeling faciliteren. Een leven  

lang ontwikkelen. Het gaat daarbij niet 

alleen om goed vakmanschap, maar 

ook om persoonlijke ontwikkeling. 

Ontwikkeling binnen uw eigen vak of juist 

in een heel nieuw vakgebied. Bijscholing 

of omscholing. Zone.college biedt een 

ruim aanbod aan beroepsopleidingen, 

vakgerichte branche-opleidingen en 

cursussen.

Daar zorgen we samen voor
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De groene sector is in ontwikkeling. We onderzoeken hoe we onze steden kunnen 

vergroenen, zodat we er prettiger kunnen wonen en werken. Om aan de stijgende 

vraag naar voedsel te voldoen gebruiken we robots in de groenteteelt. Met hightech 

melkmachines zorgen we voor ontspannen en gezonde dieren en een betere 

melkproductie. We willen slim waterbeheer om klimaatveranderingen op te vangen  

en op een duurzame manier gezondere producten te ontwikkelen.

Dat vraagt de komende jaren véél van vakmensen die naast eerder geleerde 

vaardigheden ook andere vaardigheden moeten bezitten.

Onze cursussen en opleidingen zitten in verschillende domeinen; Agro, Creatief,  

Groen, Paard en Voeding. Op de volgende pagina’s vindt u per domein de opleidingen  

die wij aanbieden. Meer informatie vindt u op onze website.

Beroepsopleidingen (BBL)
De beroepsopleidingen van Zone.college 

volgt u via BBL (Beroepsbegeleidende 

leerweg). Eén of twee dagen per 

week krijgt u les en daarnaast heeft 

u voor minimaal 24 uur een baan bij 

een bedrijf dat wordt erkend door 

de SBB (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

Bij de mbo-opleidingen stromen 

volwassenen in in het reguliere  

BBL-onderwijs.

Branche-opleiding Vakbekwaam 
Hovenier 
Zone.college biedt de VHG Branche-

opleiding Vakbekwaam Hovenier aan.  

Een vakopleiding die in de avonduren 

gegeven wordt en speciaal gericht is op 

werkenden in de sector of mensen die 

zich willen omscholen voor een baan 

in de sector. De opleiding wordt in de 

avonduren gegeven en op zaterdagen 

en is zo uitstekend te combineren met 

een fulltime baan buiten de groensector. 

De opleiding bestaat uit vaktheorie 

en praktijk. Als toelatingseis geldt 

dat u minimaal 18 jaar bent. De VHG-
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Opleidingen en cursussen
brancheopleiding is ontwikkeld door 

praktijk- en onderwijsmensen. De opleiding 

wordt jaarlijks afgesloten met een landelijk 

erkend examen onder toezicht van de 

Stichting Onderwijs Groenvoorziening, 

onderdeel van de VHG.

Cursussen
In deze brochure treft u een geselecteerd 

aanbod van cursussen. Per cursus staat 

aangegeven wat de duur is. Daarnaast 

vindt u op onze website nog meer aanbod.

Diploma’s en certificaten
In de opleidingstabellen spreken we 

van cursussen. Dit zijn voornamelijk 

vakgerichte cursussen, waarmee u

- of een bewijs van deelname behaalt;

- of een mbo-certificaat behaalt;

- of een door de branche erkend  

mbo-praktijkverklaring;

- of wordt opgeleid voor een landelijk 

erkend diploma;

- of wordt opgeleid voor een  

branche-erkend diploma.
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Agro.zone
Het werken in een agrarisch bedrijf vraagt 

om kennis en goed vakmanschap. Er wordt 

immers naast het werken met gewassen 

of dieren ook gewerkt met machines en 

techniek. Daarnaast is het juist in deze 

tijd belangrijk dat er kennis is van slimme 

en verantwoorde bedrijfsvoering en van 

duurzame bedrijfsontwikkeling. Want 

alleen zo kunt u meewerken aan nieuwe 

oplossingen voor gezonde en duurzame 

voedselsystemen.

De agrofoodsector is een belangrijke sector 

die volop in beweging is. En waarin er zowel 

in de sector zelf als bij toeleveranciers een 

groeiende vraag is naar mensen met een 

goede opleiding. 
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Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Veehouderij

Medewerker varkenshouderij 2 BBL 2 jaar Hardenberg

Vakbekwaam medewerker varkenshouderij 3 BBL 3 jaar Hardenberg

Mbo-certificaat Verzorgen van varkens cursus 20 dagdelen Saasveld

Groen, grond & infra

Medewerker agrarisch loonwerk 2 BBL 2 jaar Zwolle

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 3 BBL 3 jaar Zwolle

Gewasbescherming

Uitvoeren gewasbescherming licentie 1 4 cursus 3 dagen
Almelo, Zwolle, 
Doetinchem, 
in-company

Bedrijfsvoeren gewasbescherming licentie 2 4 cursus 3 dagen
Almelo, Zwolle, 
Doetinchem, 
in-company

Mollen en woelratten bestrijden licentie 4 4 cursus 1 dag
Almelo, Zwolle, 
Doetinchem, 
in-company

Licentieverlengingen gewasbescherming 4 bijeenkomst dagdeel
Almelo, Zwolle, 
Doetinchem, 
in-company
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Groen.zone
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 u nu werkt aan de aanleg en 

onderhoud van natuurgebieden of 

steenvrije tuinen, de productie van bomen, 

bloemen of planten, of zorgt voor goed 

waterbeheer; u levert altijd een bijdrage 

aan een gezondere en duurzamere wereld!

“Ik had genoeg van 
mijn kantoorbaan en 
ben nu als hovenier 
vooral actief voor 
de zakelijke markt”

99

Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Tuin & landschap

Medewerker hovenier 2 BBL 2 jaar
Almelo, Doetinchem, 
Hardenberg, Zwolle

Vakbekwaam hovenier 3 BBL 3 jaar
Almelo, Doetinchem, 
Hardenberg, Zwolle

Opzichter/uitvoerder groene ruimte 4 BBL 3 jaar Zwolle

Assistent hovenier
branche-
opleiding

1 jaar Twello, Almelo

Aankomend hovenier 
branche-
opleiding

1 jaar Almelo, Zwolle

Hovenier 
branche-
opleiding

1 jaar Almelo

Vakbekwaam hovenier 
branche-
opleiding

1 jaar Almelo

Aankomend projectleider 
branche-
opleiding

2 jaar Zwolle

Bos & natuurbeheer

Vakbekwaam medewerker natuur,
water en recreatie

3 BBL 3 jaar Zwolle

Opzichter/uitvoerder groene ruimte 4 BBL 3 jaar Zwolle

Bosmaaier basiscursus cursus 4 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Bosmaaier basiscursus speciale 
doelgroepen

cursus 5 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Bosmaaier opfriscursus cursus 2 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Kettingzaag basiscursus cursus 4 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Kettingzaag basiscursus en lichte veiling cursus 5 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Kettingzaag opfriscursus cursus 3 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Teelt & technologie

Medewerker teelt 2 BBL 2 jaar Zwolle

Vakbekwaam medewerker teelt 3 BBL 3 jaar Zwolle

Vakexpert teelt en groene technologie 4 BBL 3 jaar Zwolle

Assistent-medewerker plantenteelt cursus 12 dagen Zwolle

Plantenkennis cursus
15 
dagdelen

Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Basiscursus glastuinbouw cursus 6 dagdelen Zwolle

Wet natuurbescherming 1 cursus 2 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Wet natuurbescherming 2 cursus 2 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company

Wet natuurbescherming 3 cursus 3 dagen
Diverse locaties  
Zone.college en in-company



Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Paardenhouderij

Vakbekwaam medewerker paardensport
en -houderij / hippisch medewerker

3 BBL 3 jaar Zwolle

Bedrijfsleider paardensport en
-houderij / hippisch bedrijfsleider

4 BBL 3 jaar Zwolle

Begeleiden voortplanting bij het paard (KI) cursus 7 avonden Zwolle

Paardensport

Instructeur paardensport en -houderij 3 BBL 3 jaar Zwolle

Instructeur paardensport en -houderij 4 BBL 3 jaar Zwolle

Hoefsmid

Hoefsmid 3 BBL 3 jaar Zwolle

10 111110
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Paard.zone
Kiest u voor een hippische opleiding bij 

Zone.college? Dan volgt u een groot deel 

van de opleiding op één van onze twee 

unieke praktijklocaties: Ruitersportcentrum 

Zwolle of Manege Het Twentse Veld  

vlakbij Lonneker. 

Zone.college biedt BBL-opleidingen 

aan op het gebied van paardenhouderij 

en paardensport. Ook verzorgen wij 

de opleiding tot hoefsmid; naast het 

beslaan van de paarden houdt u zich 

vaak ook bezig met de administratie en 

bedrijfspresentatie van uw eigen bedrijf.

Ook bieden we de cursus Begeleiden 

voortplanting bij het paard (KI).  

Adequate scholing voor niet-dierenartsen 

op het gebied van ki bij paarden. Voor 

iedereen die een eigen dekstation, 

hengstenhouderij heeft (er werkzaam is)  

of een eigen bedrijf wil opstarten.

Alle lessen worden verzorgd door 

docenten die een passie hebben voor 

paarden en een achtergrond in de 

hippische sector.
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Voeding.zone
Techniek en automatisering speelt in de 

foodsector een grote rol. Werken in de 

foodsector betekent dat u veel kennis 

moet hebben van voedingstechnologie 

en proces- en besturingstechniek. 

Voor bedrijven kunnen we op basis 

van de bedrijfsspecifieke leervraag of 

ontwikkelbehoefte een passend advies 

opstellen. Bij alle opleidingen spelen 

werken in projecten, communicatie, 

samenwerken en eigenaarschap een  

grote rol.

V
o

ed
ing

V
o

ed
in

g
 

Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Voeding en technologie

Medewerker voeding & technologie 2 BBL
2 jaar
dag/avond

Almelo,  
in-company

Vakbekwaam medewerker voeding & technologie 3 BBL
3 jaar
dag/avond

Almelo,  
in-company

Vakexpert voeding & technologie 4 BBL
3 jaar
dag/avond

Almelo,  
in-company

TWI Job Instructor cursus
4 dagen
+ coaching dag/
avond

in-company

Mbo-certificaat Voedselveilig werken cursus
10 dagdelen + 
10 dagdelen 
coaching

Alle locaties  
Zone.college 
en in-company

Procestechniek (basis) cursus 5 dagdelen
Alle locaties  
Zone.college 
en in-company

HACCP cursus 2 dagdelen
Alle locaties  
Zone.college 
en in-company

Continu verbeteren cursus 3 dagdelen
Alle locaties  
Zone.college 
en in-company

12

“De technologie 
wordt steeds 
slimmer en  
ik wil niet  

achterblijven!”



“Met natuurlijke
producten je  

eigen creativiteit 
vergroten”
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Creatief.zone
Groen is niet alleen voor de sier. Het maakt 

de wereld leefbaarder. Het is goed voor 

de gezondheid van mensen. Met groen 

om zich heen voelen mensen zich meer 

ontspannen en gelukkiger en kunnen 

ze beter presteren. Levend, natuurlijk 

groen in huizen, gebouwen, op daken 

en op gevels staat daarom volop in de 

belangstelling.

Denk aan die mooie groene wand in een 

ziekenhuis, waardoor patiënten zich er 

prettiger voelen of slimme oplossingen  

om de stad te vergroenen. Of, heel simpel, 

dat prachtige bloemwerk voor  

een evenement.

Nieuwe trends en innovaties buitelen over 

elkaar heen. Daardoor is er een groeiende 

vraag naar mensen met een goede 

opleiding.
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Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Bloem & Natuurlijk ontwerp

Medewerker bloem & natuurlijk ontwerp 2 BBL
2 jaar
dag/avond

Almelo, Zwolle

Vakbekwaam medewerker bloem &  
natuurlijk ontwerp

3 BBL
3 jaar
dag/avond

Almelo, Zwolle

Vakexpert bloem & natuurlijk ontwerp 4 BBL
3 jaar
dag/avond

Almelo, Zwolle

Basiscursus bloemsierkunst cursus 16 avonden Zwolle

Vervolgcursus bloemsierkunst cursus 16 avonden Zwolle

Groene detailhandel

Verkoper 2 BBL
2 jaar
dag/avond

Zwolle

Verkoopspecialist groene detailhandel 3 BBL
3 jaar
dag/avond

Zwolle

Manager retail 4 BBL
3 jaar
dag/avond

Zwolle
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Entree.zone
Een entree-opleiding op niveau 1 bereidt u 

voor op een mbo-opleiding niveau 2 of op een 

(betaalde) baan. Het is een brede opleiding 

voor iedereen die graag aan het werk is 

en het beste leert in de praktijk. Tijdens 

deze opleiding leert u de belangrijkste 

vaardigheden die nodig zijn voor een baan.

Een opleiding op niveau 1 duurt een jaar.

Binnen dat jaar leert u, onder begeleiding, 

eenvoudige werkzaamheden uit te voeren 

in een bedrijf. Daarnaast worden de vakken 

Nederlands, rekenen en burgerschap 

aangeboden.

De assistent plant of (groene) leefomgeving 

werkt zowel in openbare ruimtes, bij 

particulieren als bij bedrijven. Bijvoorbeeld 

bij een teeltbedrijf, een bedrijf voor 

16

groenvoorziening of bos- en natuurbeheer. 

De opleiding assistent horeca, voeding  

en voedingsindustrie leidt op tot assistent 

medewerker horeca, voeding  

of voedingsindustrie.

Praktijkleren met een mbo-verklaring
Zone.college biedt een leerroute aan voor 

het behalen van een praktijkverklaring voor 

de ‘Groene’ branche, in de arbeidsmarktregio 

Twente. Deze is toepasbaar in groen, 

plant en voeding. Deze leerroute naar een 

praktijkverklaring is bedoeld voor werkenden 

en werkzoekenden zonder startkwalificatie 

en voor wie het behalen van een mbo 

diploma of certificaat niet haalbaar is. 

Meer informatie: Herbert de Witte, 

herbert.dewitte@groeipunt.nl

Opleiding Niveau Vorm Duur Locatie

Entree

Assistent plant of (groene) leefomgeving 1 BBL 1 jaar

Almelo, 
Doetinchem, 
Enschede, 
Hardenberg
Twello, Zwolle

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 1 BBL 1 jaar

Almelo, 
Doetinchem, 
Enschede, 
Twello

Praktijkleren met een mbo-verklaring 1 BBL 3 - 6 maanden
Almelo, 
Enschede 
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Tegemoetkoming  
studiekosten
Een leven lang ontwikkelen loont. Fiscale regelingen en subsidies kunnen omscholing 

of bijscholing voor u nog aantrekkelijker maken. Door wettelijke regelingen en diverse 

subsidies is het mogelijk de studiekosten aanzienlijk te verminderen.

Ook zijn er diverse regionale inititiatieven. We vertellen u er graag meer over.

19

Subsidie voor VHG Branche-opleiding 
Zone.college verzorgt voor de Vereniging 

voor Hoveniers en Groenvoorzieners  

(VHG) de VHG Branche-opleiding tot 

Vakbekwaam Hovenier. Binnen de 

hovenierssector een gerenommeerde 

opleiding die in de avonduren wordt 

gegeven. Omdat er behoefte is aan goed 

geschoold personeel hebben sociale 

partners besloten de instroom in de 

brancheopleiding te stimuleren met  

een speciale subsidieregeling voor  

deze opleiding. Meer informatie:  

www.colland.nl of www.vhg.nl

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied 

wil ontwikkelen of juist wil veranderen 

van beroep. Bij het Twents Fonds voor 

Vakmanschap kunt u in aanmerking  

komen voor een cheque tot maximaal  

€ 5.000,- om uw scholing te bekostigen. 
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De scholingscheque is voor werkenden, 

ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die 

zich willen om-, her- of bijscholen in een 

vakrichting tot en met MBO niveau 4.  

www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl

Meer informatie: Herbert de Witte, 

herbert.dewitte@zone.college

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn Leerwerkloketten 

waar u terecht kunt voor gratis advies over 

leren en werken. 

- Leerwerkloket regio Zwolle

- Leerwerkloket Achterhoek 

- Leerwerkloket Twente

Kijk voor meer informatie op 

www.lerenenwerken.nl



Waar staat uw bedrijf of organisatie over vijf 

jaar? Kunt u deze doelen verwezenlijken met 

uw huidige personeelsbestand?  

Hoe gaat u om met ontgroening en 

vergrijzing? Hoe komt u tot breed inzet-

bare mensen die de snelle technologische 

ontwikkelingen kunnen bijbenen?  

Wij kunnen u hiermee helpen.

Ontwikkelingen als continu verbeteren, 

duurzaamheid, TWI, wetgevingseisen. 

kunnen wij integreren in onze cursussen en 

bedrijfsopleidingen. Onze docenten worden 

er in geschoold. Het biedt voor het bedrijf 

meerwaarde dat medewerkers worden 

opgeleid en dat tevens hun bedrijfsprocessen 

hierin worden meegenomen.

Wij leiden uw medewerkers op met als 

resultaat een diploma op mbo-niveau. 

Daarnaast maken steeds meer bedrijven 

gebruik van kortcyclische cursussen om 

actuele probleemsituaties op te lossen op het 

gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, hygiëne, 

productie, leiding geven. Hierbij kunt  

u denken aan projectgestuurde opdrachten 

over een periode van bijvoorbeeld 10 weken.

Samen met onze specialisten kunnen modules 

worden samengesteld die wat betreft niveau 

gerelateerd zijn aan de mbo-opleidingseisen. 

Deze modules kunnen aan het portfolio 

van de medewerkers worden toegevoegd 

waardoor zij in de toekomst in staat zijn een 

volledig mbo-diploma te behalen.

20 212120

Voor bedrijven 
en organisaties
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en subsidies
Subsidieregeling praktijkleren
Als uw bedrijf een praktijkleerplaats 

aanbiedt aan een BBL-student, kunt

u in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de kosten voor  

de praktijkbegeleiding.

www.rvo.nl

Extra subsidie BBL-leerwerkplek  
sector landbouw 
Erkende leerbedrijven in de sector 

landbouw kunnen de komende 5 jaar in 

aanmerking komen voor extra subsidie  

als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden. 

www.rvo.nl

Belastingaftrek
Als u als werkgever de opleidingskosten 

van uw werknemers voor uw rekening 

neemt, komt u in aanmerking voor een 

fiscaal voordeel. 

www.belastingdienst.nl

Subsidie Regionaal  
Investeringsfonds mbo
Om de samenwerking tussen mbo en 

het bedrijfsleven te stimuleren, kunnen 

werkgevers subsidie aanvragen bij het 

Regionaal Investeringsfonds mbo. 

www.investeringsfondsmbo.nl

Ontwikkelfonds Regio Zwolle -  
Agro & Food
Is uw bedrijf gevestigd in de Regio 

Zwolle? Dan kunt u subsidie aanvragen 

om te investeren in uw (toekomstige) 

werknemers. Een financieel steuntje in 

de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio 

Zwolle. Bedoeld voor het ontwikkelen, 

leren en opleiden van (potentiële) 

werknemers. 

www.upgradejezelfregiozwolle.nl

 

O&O fondsen
Bent u aangesloten bij een 

branchevereniging? Dan zijn de 

scholingsfondsen of O&O fondsen 

misschien wat voor u. Als u de CAO  

volgt en werknemers wilt laten opleiden, 

kunt u gebruikmaken van een  

vergoeding uit het fonds. 

www.opleidingenberoep.nl 

Sectorplannen
Uw medewerkers scholen of begeleiden bij 

ontslag? Of extra leerplekken aanbieden? 

Vraag de subsidie Sectorplannen aan. 

www.sectorplannen.nl

Collandsubsidie
Voor scholing in de agrarische en groene 

sector zijn afspraken gemaakt over 

subsidies en regelingen door Colland 

Arbeidsmarkt. Volgen uw medewerkers 

een VHG branche-opleiding, dan komt  

u in aanmerking voor deze subsidie. 

www.colland.nl

Groots groen 
onderwijs. Daar 

zorgen we 
samen voor.
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Open dagen en
voorlichtingsavonden

Locaties Datum Tijd

Almelo
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Doetinchem
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Hardenberg
•  Open dag
•  Open dag

Woensdag 22 januari 2020
Donderdag 26 maart 2020

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

Twello
•  Open dag
•  Open dag

Vrijdag 24 januari 2020
Zaterdag 25 januari 2020

15.30 - 20.30
10.00 - 12.30

Zwolle
•  Open dag
•  Voorlichtingsavond

Vrijdag 31 januari 2020
Donderdag 12 maart 2020

15.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Benieuwd welke opleidingen en cursussen op welke locaties worden verzorgd?  Kijk op www.zone.college
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Aanmelden voor opleidingen  

en cursussen kan via  

www.zone.college.

Aanmelding
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons opleidingsaanbod?

Kijk dan op www.zone.college of stuur een mail naar

contact@zone.college of bel 088 - 26 20 703.

Wij werken voor en samen met Gemeenten, 

Werkpleinen, Sociale Diensten, Zorg-

instellingen, Leerwerkbedrijven, PSO/ 

MVO-bedrijven, Kringloopbedrijven,  

Sociale Werkvoorzieningen en 

aanverwante organisaties.

Samen met Cedris, branchevereniging 

voor een inclusieve arbeidsmarkt en 

SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds 

sociale werkgelegenheid, verzorgen wij 

landelijk trainingen op het gebied van het 

begeleiden van medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeids-
participatie

Groene  
Hotspot VHG
Zone.college, bedrijfsleven en 

Branchevereniging VHG werken samen in 

een Groene Hotspot aan de uitwisseling 

tussen theorie en praktijk, aan de instroom 

van studenten, het opleiden van zij-

instromers en een leven lang ontwikkelen.

Meer informatie: Edwin Vos,  

evos@zone.college

Agribusiness  
Meeting Point  
Noord-Nederland
Zone.college huisvest het Meeting 

Point Noord-Nederland. Een plek waar 

bedrijfsleven en onderwijs samenwerken 

aan opleidingen in de agribusiness. In deze 

samenwerking houdt het Meetingpoint 

zich bezig met onderwijs en onderzoek. 

Met onderzoeksopdrachten die door 

het bedrijfsleven worden verstrekt 

aan studenten. Partners zijn biobased 

tuinbouwbedrijven, techniekbedrijven  

en de aqua- en hydroponics bedrijven.   

Meer informatie: Bertus Boer,  

bboer@zone.college



haalt je beste binnenste buiten!

088 - 26 20 703
www.zone.college


