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 Ontdek 
  jouw 
mogelijk-
   heden!Wat 

ga jij 
doen?

We hopen je komend 
schooljaar te mogen 
verwelkomen bij een van 
onze opleidingen.

TERRA MEPPEL
Werkhorst 56
7944 AV Meppel
tel. (0522) 25 13 68
meppel@mboterra.nl

TERRA EMMEN
Huizingsbrinkweg 9
7812 BK Emmen
tel. (0591) 61 73 44
emmen@mboterra.nl

TERRA GRONINGEN
Hereweg 99
9721 AA Groningen
tel. (050) 529 78 00
groningen@mboterra.nl

Samen maken we 
de wereld van morgen 
een stukje groener!

 
Bloem, groen 
      & Styling

www.mboterra.nl
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Groen is de kleur 
van de toekomst!

Je hebt er vast al veel over gehoord of gelezen; we staan 
met z’n allen voor een grote uitdaging. 
De wereldbevolking groeit en we hebben steeds meer voedsel, 
grondstoffen en energie nodig. Dat zorgt voor toenemende 
milieuproblemen, klimaatveranderingen en een teruglopende 
biodiversiteit. Help jij mee om de wereld groener te maken?

Het kan zijn dat we nog rekening moeten houden met corona. 

Dan bieden wij je de Studiekeuze-events in een aangepaste vorm aan. 

Houd hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten.

De informatie in dit magazine is onder 

voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 

Kijk voor een actueel overzicht van onze 

opleidingen en vestigingen op mboterra.nl

 Welkom 
   op onze 
studiekeuze-
     events

Wij organiseren meerdere Studiekeuze-events zodat jij een mbo-opleiding 

kan kiezen die bij jou past. Online én op onze scholen. 

Kijk voor meer informatie en hoe jij je aanmeldt op  mboterra.nl

1 Heb je een keuze gemaakt? 
Dan kun je je nu aanmelden via de website. Je inschrijving voor het 
schooljaar 2022-2023 moet voor 1 april 2022 binnen zijn bij Terra.

2 Kom langs. Heb jij belangstelling voor een of meer opleidingen 
van Terra of twijfel je nog? Bezoek dan onze Studiekeuze-events.

3 Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
Je kunt hiervoor bellen met een van de vestigingen (telefoonnummers 
op de achterzijde). Of stuur een e-mail naar info@mboterra.nl. 

Tijd om 
in actie 

te komen!

Samen aan de slag 
voor de wereld van morgen
Gelukkig beseffen we steeds meer dat het 

anders moet. We ontdekken ook steeds 

beter hoe het anders kan. Bij Terra MBO 

leer je een super mooi vak, maar sta je 

ook midden in alle nieuwe ontwikkelin-

gen. En je leert ze gelijk toe te passen in 

de praktijk. Met een groene opleiding help 

je de wereld van morgen een stukje beter 

te maken. Hoe gaaf is dat? 

Volop kansen met 
een groene opleiding
Kiezen voor een groene opleiding is 

kiezen voor een mooie toekomst. Want er 

is in verschillende groene sectoren veel 

vraag naar goed opgeleide vakmensen. 

Met een studie bij Terra MBO kun je heel 

veel kanten op. Je kunt kiezen voor 

bekende beroepen als veehouder, 

dierenartsassistent, hovenier en 

groenstylist. Maar er zijn ook beroepen 

waar je misschien nog niet aan hebt 

gedacht of nieuwe beroepen die 

binnenkort ontstaan.

Ontdek wat het beste 
bij jou past
Of je nu op het vmbo, de havo of al 

een op andere mbo-opleiding zit, in dit 

magazine zie je wat Terra MBO jou 

allemaal te bieden heeft. Elke richting 

biedt aantrekkelijke mogelijkheden 

voor werk of een vervolgopleiding, voor 

persoonlijke groei en maatschappelijk 

succes. Sommige opleidingen passen bij 

elkaar qua opzet en beroepsmogelijk-

heden. Deze opleidingen hebben we 

bij elkaar gezet.

Maak morgen 

gRoen
dan ligt de 
wereld aan 
je voeten
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WK43   Online Studiekeuze-event
mbo-sector voorlichtingen
25 t/m 29 oktober 2021

WK 45  Fysieke Studiekeuze-event
donderdag 11 november 2021

WK 50  Online Studiekeuze-event
persoonlijke gesprekken met vakdocenten
13 t/m 17 december 2021

WK 4  Studiekeuze-event
24 t/m 29 januari 2022

WK 10  Studiekeuze-event
donderdag 10 maart 2022

WK 24  Studiekeuze-event
donderdag 16 juni 2022



Groene ruimte
Groen toepassen om steden te 
verkoelen in tijden van extreme 
droogte en hitte.

Dier & Welzijn
Met voeding en verzorging het 
welzijn van dieren vergroten en 
daarmee ons eigen welzijn.

ENTREE
Je steentje bijdragen als assistent in 
een biokeuken of bijvoorbeeld bij een 

groenbedrijf.

 

Hoe onze opleidingen 
  morgen groener maken

Bloem, Groen 
& Styling
Zorgen dat bloemen en 

planten een gezonder leef- 
en werkklimaat creëren.

Voeding & 
Voorlichting
Ons voedselsysteem aanpassen met 
bijvoorbeeld meer plantaardige
 eiwitten en kweekvlees.

Agro & Techniek
Meegaan met de snelle 

veranderingen 
door gewasveredeling, 

strokenteelt of zelfs 
een pixelfarm.
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onderwerp: Dit maakt Terra MBO 
zo leuk en interessant! 

   Terra MBO en 
jouw wereld 
     van morgen

Het bedrijf gaat echt aan de 
slag met de oplossing die wij 
bedacht hebben! Super vet! 

       - Student Terra mbo- 
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Hand in hand 
met het 
bedrijfsleven
We heten niet voor niets een beroepsopleiding. 
Daarom werken we bij onze opleidingen 
nauw samen met met bedrijven en 
instellingen waar je later een baan zou 
kunnen vinden. Zo zorgen we dat jij over de 
kennis en vaardigheden beschikt waar je 
toekomstige werkgever echt iets aan heeft. 

Echt Terra: 
ondernemend leren
Met ondernemend leren, werk je aan 
vaardigheden om kansen en ideeën om te 
zetten naar waarde voor anderen. 
Dat kan op financieel, cultureel, sociaal en/of 
ecologisch gebied zijn. 

Je krijgt ondersteuning om van begeleid 
werken naar zelfstandig werken te groeien. 
Dit leer je eerst via eenvoudige vraagstukken 
die na verloop van tijd steeds complexer 
worden. 

Je leert goed onderzoek te doen. Je werkt 
vanuit losse onderwerpen naar steeds meer 
samenhang en waardecreatie. Dat doe je 
individueel en samen met anderen. 

Leuk 
én 
leerzaam!

2022/23Terrazine

Wij werken mee aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) zijn zeventien doelen om van 
de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door 
de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder 
Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng 
van organisaties en individuen.   

De doelen zijn een internationale richting voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. Omdat het zo belangrijk is, heeft Terra 
zich verbonden aan de SDG doelen. Je ziet deze doelstellingen 
dan ook terug in ons onderwijs!

Internationalisering: de wereld staat voor je open
Lijkt het jou leuk om in het buitenland te studeren, te werken of deel te nemen aan internationale projecten? 
Wij moedigen dat van harte aan. Het is een onvergetelijk ervaring waarmee je ook je communicatieve en interculturele 
vaardigheden en talenkennis verbetert. Daar heb je de rest van je loopbaan wat aan.

Terra MBO heeft het Label of Excellence voor internationalisering gekregen. Dat houdt in dat Terra er alles aan doet om
jou als student op een vertrouwde, veilige en leerzame plek in het buitenland kennis en ervaring te laten opdoen. 
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BOL EN BBL?
Veel van onze opleidingen kun je bij ons 
in BOL (beroepsopleidende leerweg) en 
in BBL (beroepsbegeleidende leerweg) 
volgen op verschillende niveau’s.
Op de website mboterra.nl zie je per 
opleiding of het BOL en/of BBL is.

Bij een BOL-opleiding ga je de hele 
week naar school en doe je praktijk-
ervaring op tijdens je stage bij een 
erkend leerbedrijf. 

Bij een BBL-opleiding ga je een of twee 
dagen per week naar school en werk je 
een minimaal aantal vastgestelde uren 
per week bij een erkend leerbedrijf. 

ENTREEOPLEIDING
De entreeopleiding is een opleiding 
waarmee je een mbo-diploma als 
assistent medewerker kunt halen. 
Dit is vooral iets voor je als je goed met 
je handen kan werken en het beste 
leert in de praktijk. 

Naast dat je een vak leert, leer je 
algemene vaardigheden die je nodig 
hebt als je in een bedrijf aan de slag 
gaat als werknemer. 
Je sluit de opleiding af met een diploma 
waarmee je kunt gaan werken of verder 
kunt leren in een bepaalde richting. 

Als assistent medewerker kun je 
werken in een groothandel, winkel, 
bij een hoveniersbedrijf of bijvoorbeeld 
in de verwerking van voedingsmiddelen. 
Zie pagina 42 voor meer informatie 
over onze entreeopleidingen.

TERRANEXT: 
Je bent nooit 
uitgeleerd!

Ga je na je opleiding aan het werk 
en wil je blijven groeien in je vakgebied? 
Met meer dan 80 cursussen en 
opleidingen is TerraNext de opleider 
van de groene sector. Actief in heel 
Nederland, met praktische, eigentijdse 
en compacte opleidingen voor (jong-)
volwassenen. Het is onze ambitie om 
bedrijven, instellingen en individuele 
werknemers voor te bereiden op de 
uitdagingen van morgen. 

Bij TerraNext vergroot je
je kennis, competenties en 
vaardigheden in iedere fase 
van je loopbaan. 

Onze vormen van onderwijs

Een mooi 
vervolg dus
van je opleiding 
bij Terra.
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Alles op een rijtje…
De opleidingen van Terra worden gegeven op verschillende niveaus. Voor elk niveau gelden andere toelatingseisen. 
Het advies van jouw school speelt ook een rol bij de toelating. 

*  Als je niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, gelden er andere regels.
 Kijk hiervoor op onze website www.mboterra.nl.

NIVEAU STUDIEDUUR  OPLEIDING  TOELATING

ENTREEOPLEIDING 1 jaar Je voert onder toezicht ondersteunende +  Minimum leeftijd van 16 jaar.
  werkzaamheden uit. Het werk is eenvoudig en +  Niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4.  
  veel van de klussen die je doet komen vaak terug.  +  Binnen 4 maanden volgt een bindend
  Meestal heb je met collega’s te maken, soms   studieadvies.
  met klanten. Je houdt ervan om praktisch 
  bezig te zijn.

NIVEAU 2 2 jaar  BASISBEROEPSOPLEIDING +  Diploma lbo, vbo, vmbo bb, kb of tl, mavo, 
  +  Je voert meestal onder leiding praktische  mavo-vbo of vmbo gl diploma entree
   werkzaamheden uit.  of niveau 2 bewijs dat de eerste 3 leerjaren
     van de havo of vwo goed doorlopen zijn.
    +  Binnen 9 maanden volgt een bindend
     studieadvies.

NIVEAU 3 3 jaar  VAKOPLEIDING +  Diploma lbo, vbo, vmbo kb, gl of tl, mavo,
  +  Na een vakopleiding kun je zelfstandig  mavo-vbo diploma mbo niveau 2 of 3
   praktische werkzaamheden uitvoeren.   bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de
   Tevens verzorg je de werkverdeling, de  havo of vwo goed zijn doorlopen.
   werkvoorbereiding en het werkbeheer. +  Binnen 9 maanden volgt een bindend
     studieadvies.

NIVEAU 4 3 jaar (met  MIDDENKADEROPLEIDING +  Diploma lbo, vbo, vmbo kb, gl of tl, mavo,
 uitzondering van +  Met dit diploma kun je leiding geven en draag  mavo-vbo diploma mbo niveau 2 of 3
 de opleidingen  je verantwoordelijkheid voor praktisch werk,  bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de
 Paardensport en  planning en beheer. Je beheerst dat praktische  havo of vwo goed zijn doorlopen.
 Paraveterinair).  werk zelf natuurlijk tot in de puntjes.  +  Binnen 9 maanden volgt een bindend
   Met een diploma op niveau 4 kun je  studieadvies.
   doorstuderen aan het hbo.
   
   

Onze vormen van onderwijs
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De werelden van Terra
• Natuur, Water & Recreatie
• Hovenier
• Groen & Cultuurtechniek
• Opzichter/Uitvoerder
    Groene ruimte

• Groenstylist

• Dierverzorging
• Paraveterinair
• Hippische opleidingen

• Food, Life & 
 Innovation

• Veehouderij
• Teelt
• Loonwerk

•  Horeca en Voeding
•  Logistiek
•  Plant, Dier of 
 Groene leefomgeving
•  Verkoop

De natuur is bijzonder en verrassend. In deze mooie groene wereld 

kun jij werken! Stel je eens voor: je beheert bos- en natuurgebieden, legt 

tuinen aan, organiseert activiteiten buiten of bedenkt slimme 

oplossingen voor water, groen en grond. Klinkt goed, toch? 

Jij en de natuur: een mooie combinatie.

Wil jij graag een gave eigen stijl ontwikkelen en creatief bezig zijn? 

Kun jij je goed inleven in mensen? Dan past de opleiding Groenstylist 

goed bij je. Je wordt een stylist met groene vingers en leert veel over 

bloemen, planten, interieur en design, zodat je de wereld om je 

heen op jouw unieke manier kunt inrichten.

Ben jij benieuwd naar waar jouw voedsel vandaan komt? 

Wat voor invloed voeding heeft op je gezondheid, op de maatschappij 

en op het milieu? Op dit soort vragen leer jij met deze opleiding 

innovatieve antwoorden te vinden. Met de opleiding Food, Life & 

Innovation word jij een eersteklas Young Food Professional.

Kom je van het vmbo zonder diploma? 

Of kom je van een praktijkschool en wil je verder leren? 

Wil je misschien graag een mbo-opleiding op niveau 2 

volgen, maar heb je nog niet de juiste papieren? 

Kies dan voor de entreeopleiding

Kies je voor Agro & Techniek? Dan word je straks een moderne 

akkerbouwer, veehouder of loonwerker. Je bent vaak buiten bezig, 

leert veel over techniek, dieren en/of gewassen en zorgt ervoor dat 

iedereen eten op zijn bord krijgt. De wereld van Agro & Techniek is 

boeiend en altijd in beweging.

Houd jij van dieren en wil je er graag mee werken? Dat kan! 

Bijvoorbeeld bij de dierenarts, een kinderboerderij, asiel of bij een manege 

of sportpaarden stal. Je zorgt dan voor het welzijn van dieren, zodat 

ze een fijn leven hebben. Bij onze opleidingen leer je er alles over. 

Blader snel verder naar de Dier & Welzijn opleidingen.
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De werelden van Terra Overzicht van alle 
opleidingen en locaties

in deze gids vind je alles  over onze 
opleidingen

 DE wereld
aan je 
  voeten

Wil je een keertje binnen kijken?
Hou dan onze Studiekeuze-events in de gaten!
Kijk op mboterra.nl. Volg ons op Instagram 
en Facebook.

Groningen

Meppel

Terra 
Groningen

Terra 
meppel

Emmen

terra
EMMEN
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• Natuur, Water & Recreatie

• Hovenier

• Groen & Cultuurtechniek

• Opzichter/Uitvoerder Groene Ruimte

10

Steden worden voller en de natuur krijgt het 

moeilijker. Hoe wij de groene ruimte om ons heen 

invullen wordt steeds belangrijker.

 Want iedereen houdt van een mooie tuin en mooie 

natuur. Om in te wandelen, te sporten of te recreëren. 

Maar ook heeft een slimme groene ruimte veel invloed 

op het tegengaan van klimaatveranderingen en de 

teruglopende biodiversiteit. 

Daarom ga je bij de opleidingen van de Groene 

ruimte bijvoorbeeld aan de slag met groene 

daken die worden gebruikt voor waterberging. 

Je leert welke rol het groen speelt in extreme droogte 

en hitte. Je denkt na over hoe je steden groener 

kunt maken. En welke positieve invloed een groene 

omgeving op de gezondheid van mensen heeft.

Geef jij de   
  groene ruimte 
        van morgen 
  verder vorm?
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Geef jij de   
  groene ruimte 
        van morgen 
  verder vorm?

Groene 
weetjes:
Wist je dat er bijna 

560 Hoveniersbedrijven in Groningen, 

Friesland en Drenthe zijn?

Wist je dat hoveniers, boomverzorgers 

en greenkeepers op lijst van 

kansberoepen staan?

Wist je dat de recreatiemarkt in 

onze noordelijke provincies groeit?

Wist je dat 11% van Nederland 

uit bos bestaat?

 



5juli-Groen-3285

Jouw 
toekomst 

in de 
Groene 
ruimte
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Tijdens de opleidingen leer je 

alles over het werken aan een 

groene wereld. Je ontwerpt, 

ontwikkelt en onderhoudt 

het groen, doet onderzoek in 

natuurgebieden, werkt met 

machines of organiseert een 

educatief programma voor 

een doelgroep. Je kunt dus heel 

veel kanten op! Zo kun je als 

hovenier aan het werk bij een 

bedrijf of als zelfstandig 

ondernemer. Maar je kunt ook 

aan de slag als boswachter of 

natuurbeheerder. En wat dacht 

je van het werken bij een 

recreatiebedrijf, golfbaan of op 

een sportveld? Wat je ook kiest, 

er is veel werk in het groen!

Laat jouw 
talenten groeien
Wanneer je de juiste vooropleiding hebt, 
word je in principe altijd toegelaten op het 
MBO. Wanneer je voor Groene ruimte kiest, 
dan is het belangrijk dat je de volgende 
eigenschappen of talenten bezit:

Allereerst houd je er natuurlijk van om 
buiten bezig te zijn. Maar in sommige 
opleidingen moet je ook leren om offertes 
of tuinontwerpen te maken. In dat geval 
moet je dus ook computerwerk doen. 
Het is dan belangrijk dat je goed kunt 
rekenen en en gevoel hebt voor ICT.

Of je nu een tuin ontwerpt of aanlegt, 
het is handig dat je creatief bent 
en oplossingen hebt voor sommige 
uitdagingen die je tegenkomt.

In de meeste beroepen heb je contact 
met mensen. Misschien omdat je ze een 
tuinadvies moet geven omdat je een 
ontwerp voor ze moet maken, of je geeft 
tips ten aanzien van onderhoud. Maar ook 
boswachters en natuurbeheerders hebben 
tegenwoordig veel contacten met mensen, 
omdat ze excursies geven of omdat ze 
mensen moeten aanspreken om zich aan de 
regels te houden. Het is dus belangrijk dat 
je goed kunt communiceren.

En natuurlijk werk je veel met machines. 
Gevoel voor techniek is dan ook een 
belangrijk.

Welke kant ga je op?
Je begint met een basisjaar waarin je alles 
leert over het werken in de groene ruimte. 
Na het eerste jaar heb je een goed beeld van 
alle mogelijkheden die er zijn. Dan kun je ook 
beter bepalen wat je leuk vindt en welke 
kant je op wilt.
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Natuur, Water & Recreatie is 

een combinatie van natuur, 

onderzoek en recreatie in één 

opleiding. In de opleiding leer je 

alles over het werken in de 

sectoren Recreatie, 

Waterbeheer en Natuurbeheer. 

Je onderhoudt het groen, doet 

onderzoek in natuurgebieden, 

checkt de waterstand, werkt 

met machines of organiseert een 

educatief programma voor 

een doelgroep.

Dit ga je doen
Je leert alles over het beheer van bossen en 
natuurgebieden. Heel interessant! Je leert 
onder meer hoe (cultuur)landschappen en 
natuurgebieden ontstaan zijn, hoe de bodem 
is opgebouwd en hoe je leiding geeft aan 
anderen. Er is tijdens de opleiding veel 
aandacht voor flora- en faunakennis 
en ecologie. 

Je verdiept je ook in het reilen en zeilen van 
een recreatiebedrijf. En daar komt meer 
bij kijken dan (groen)onderhoud. Je leert 
bijvoorbeeld ook een educatief programma 
te organiseren. En wat je baan ook wordt, je 
moet altijd met het publiek communiceren en 
voorlichting kunnen geven. 

Als je werkt in natuurbeheer en recreatie 
is het belangrijk dat je natuur herkent en ook 
kunt bewerken en herstellen. Daarom krijg 
je les in het hanteren en bedienen van 
machines, het doen van ecologisch onder-
zoek, het maken van een natuurbeheerplan 
en het beschermen van de natuur.

Dit kun je worden
MEDEWERKER WILDBEHEER

GROEN/SPORTMEDEWERKER BIJ EEN 
SPORTCOMPLEX

ALLROUND MEDEWERKER BOS EN 
NATUUR

ALLROUND RECREATIEMEDEWERKER

TECHNISCH MEDEWERKER 
RECREATIEBEDRIJF

GREENKEEPER OP EEN GOLFBAAN

UITVOERDER BEGRAZINGSPROJECTEN

MEDEWERKER FLORA EN 
FAUNA ADVIESBUREAU

EN NOG VEEL MEER!



In deze opleiding leer je hoe je 

een park, tuin of landschap kunt 

aanleggen en onderhouden.

Je leert niet alleen van een tuin 

een groene oase te maken maar 

ook van een balkon of gevel. 

En wat dacht je van 

winkelcentra en schoolpleinen? 

Je ontdekt de nieuwste trends 

en wat de positieve effecten 

zijn van groen. 

Dit ga je doen
Tijdens de opleiding Hovenier leer je alles 
over het ontwerpen, aanleggen en onder-
houden van groen. Je volgt bijvoorbeeld de 
vakken aanleg en onderhoud van tuinen en 
groenvoorzieningen, assortimentskennis, 
bodem- en bemestingsleer, motoren- en 
machinekennis, plannen en organiseren én 
toegepaste beplantingsleer. 

Daarnaast ga je aan de slag met levende 
tuinen, ecologie, robotisering en digitalise- 
ring in het vakgebied. Je ontdekt ook hoe je 
een tuin, park, merengebied of sportpark 
verzorgt. Je leert bijvoorbeeld hoe je een pad 
verhardt, bomen verplaatst en behandelt
en welk gereedschap je wanneer gebruikt. 
Daarbij vertellen we ook over veiligheid en 
belangrijke regels. 

Natuurlijk leer je ook in de praktijk. 
Je gaat beplanten, snoeien, maaien, 
bestraten, een schutting plaatsen en 
bouwkundige elementen plaatsen. 
Ook leer je werken met de bosmaaier en 
weet je straks alles over tuinmachines. 
Je gaat zelfs bomen vellen met de 
motorkettingzaag! 

Dit kun je worden
MEDEWERKER GROENVOORZIENING 
BIJ EEN GEMEENTE, WATERSCHAP, 
RECREATIEPARK OF 
NATUURORGANISATIE.

HOVENIER/UITVOERDER

ZELFSTANDIG HOVENIER 
(NIVEAU 3/4)

GROENVOORZIENER 
(NIVEAU 3/4)

EN NOG VEEL MEER!
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In de opleiding Groen & 

Cultuurtechniek leer je alles over 

waterhuishouding, grondwerken, 

ecologie en natuurbeheer. 

Ook kun je kritisch ontwerp-

tekeningen beoordelen en 

inschatten welke machines, 

mensen en tijd nodig zijn. Samen 

met anderen bedenk jij slimme 

oplossingen om bijvoorbeeld 

watertekorten of -overschotten 

aan te pakken en de 

biodiversiteit te bevorderen.

Dit ga je doen
Tijdens deze opleiding leer je landmeten met 
speciale apparatuur. Ook leer je werken met 
grote machines en hoe je deze onderhoudt. 
Praktijk en theorie wisselen elkaar af. 
Je krijgt bijvoorbeeld les over bodemkunde, 
materialen, flora en fauna, arbeidsomstan-
digheden en economie. Maar je leert ook hoe 
je jezelf professioneel kunt presenteren in het 
contact met klanten, gasten of publiek.

Ook geven we les in het voorbereiden en 
afronden van werkzaamheden op het gebied 
van aanleg, inrichting, beheer en onderhoud. 
Je leert werken met computerprogramma’s, 
ontdekt alles over groen in de sport- en 
recreatiewereld en je maakt kennis met tal 
van organisaties in het vakgebied.

Dit kun je worden
LANDINRICHTER

BODEMBEHEERDER

WEG- EN WATERBEHEERDER 

CULTUURTECHNICUS

EN NOG VEEL MEER!

Ook even je T-rijbewijs 

meepakken?
Als je de opleiding Groen & Cultuurtechniek 

volgt is het mogelijk om met subsidie-

mogelijkheden van de brancheorganisatie 

je trekkerrijbewijs te halen. 

Kijk op www.caoloonwerk.nl of 

www.groengrondinfra.nl.



Als opzichter/uitvoerder 

groene ruimte zijn tuinen, 

natuurgebieden, sportterreinen 

of recreatiegebieden jouw 

werkterrein. 

Eigenaren komen bij je met 

verschillende vragen. Soms 

willen ze alleen dat je het gaat 

beheren, soms vragen ze om een 

compleet nieuwe inrichting. 

Wat de vraag ook is, jij hebt alle 

‘groene kennis’ in huis om de klus 

te klaren. Je leest tekeningen, 

bereidt groenaanleg voor en je 

gebruikt allerlei machines. 

Zo zorg jij ervoor dat mensen 

optimaal kunnen genieten 

in de groene ruimte. 

Dit ga je doen
Tijdens de opleiding Opzichter/Uitvoerder 
Groene ruimte leer je veel over aanleg en 
onderhoud van tuinen, parken, sportvelden 
en ander groen van de natuur, bodem en 
water. Natuurlijk weet je straks veel over 
plantenkennis en landmeten. 
Ook leer je over werkvoorbereiding, zoals 
ontwerptekeningen en bestek lezen. 

Het werk is vaak een combinatie van 
voorbereidend bureauwerk en uitvoerend 
buitenwerk. Je bent verantwoordelijk voor 
het werk, de mensen, het gereedschap en 
machines. Als uitvoerend leidinggevende 
moet je ook een team kunnen aansturen 
en kunnen ingrijpen als er problemen zijn. 
Daarom leer hoe je zorgt dat je ploeg het 
werk doet volgens de veiligheidseisen en 
volgens de afgesproken planning. 

Tijdens je opleiding krijg je ook algemene 
vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, 
loopbaan & burgerschap, economie en 
ondernemerschap. De opleiding Opzichter/
Uivoerder Groene ruimte is dan ook een 
goede basis voor zelfstandig 
ondernemerschap. 

Dit kun je worden
Bij een overheidsinstelling of 
groenbedrijf word je: 

PROJECTLEIDER

TEAMLEIDER

UITVOERDER

WERKVOORBEREIDER

PLANNER 

EN NOG VEEL MEER!
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Aan het werk of verder leren?
Welke richting je ook kiest, na je opleiding ligt er een mooie baan op je te wachten. 
Want er is veel vraag naar mensen met een goede groenopleiding. 

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2 doorstromen naar niveau 3 en 
uiteindelijk naar 4. Met de niveau 4 opleiding kun je ook doorleren aan het hbo. 
Er is dus van alles mogelijk!

Alle Groene ruimte opleidingen op een rijtje:

Natuur, Water & Recreatie
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker natuur, water   2  2 jaar
en recreatie

Vakbekwaam medewerker   3  3 jaar
natuur, water en recreatie

hovenier
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker hovenier   2  2 jaar

Vakbekwaam hovenier   3  3 jaar

Groen & Cultuurtechniek
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker groen en    2  2 jaar
cultuurtechniek

Vakbekwaam medewerker   3  3 jaar
groen en cultuurtechniek

Opzichter/uitvoerder Groene ruimte
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Opzichter/uitvoerder Groene ruimte   4  3 jaar

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!
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• Veehouderij

• Teelt
• Loonwerk

De agrarische wereld is erg dynamisch. 

Met elkaar staan we voor de uitdaging om in 2050 

negen miljard mensen over de hele wereld te voeden. 

Dit moet geproduceerd worden op een duurzame 

manier die zo weinig mogelijk belastend is voor de 

wereld, klimaat, mens en dier. 

Dat voedsel komt natuurlijk niet alleen uit Nederland, 

al heeft ons land wel een belangrijke rol in de 

productie van voedsel. Maar de agrosector is 

wereldwijd, heel groot, heel breed en heel innovatief. 

Want de productie en verwerking van voedsel is 

wereldwijd van grote waarde. Daarom is er veel 

aandacht voor verbetering en vernieuwing. 

Bedenk jij een vorm van voedselproductie die 

samengaat met de natuur?

 Werk jij mee aan 
de verantwoorde 
   voedselproductie 
           van morgen?

AGRO q TECHNIEK
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 Werk jij mee aan 
de verantwoorde 
   voedselproductie 
           van morgen?

Agro 
weetjes:
Wist je dat er in 2050 wereldwijd zo’n 

negen miljard monden te voeden zijn?

Wist je dat er in Nederland ruim 

3.000 loonwerkers in de agrarische 

sector actief zijn?

Wist je dat er in Nederland ongeveer 

11.000 akkerbouwers zijn die goed zijn 

voor 75.000 arbeidsplaatsen?

Wist je dat de afzet van 

biologische producten in de 

Europese retail in de afgelopen 

jaren is gegroeid van 7 miljard naar 

ongeveer 37,3 miljard euro?  

AGRO q TECHNIEK
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Jouw 
toekomst 
in de 
agrarische 
sector

Het begint klein en 

groeit uit tot iets groots. 

Zaadjes in de akker worden 

mooie aardappelen- of bieten. 

Een pasgeboren kalf wordt een 

gezonde koe die melk geeft. 

Als akkerbouwer, veehouder of 

loonwerker beleef je het van 

dichtbij.  En dan nog alle 

innovaties die er zijn in manier 

van veehouden, verbouwen en 

alle nieuwe technische snufjes. 

Wat een bijzonder beroep 

heb je dan!

Heb jij talent 
voor agro?
Wanneer je de juiste vooropleiding hebt, 
word je in principe altijd toegelaten op het 
MBO. Wanneer je voor Agro & Techniek kiest, 
dan is het belangrijk dat je de volgende 
eigenschappen of talenten bezit:

Je houdt ervan om buiten te werken, mét 
en in de natuur. Dat spreekt voor zich. Maar 
als je niveau 3 en 4 doet, moet je ook leren 
boekhouden. Want als je zelfstandig 
medewerker of ondernemer wordt, is het 
belangrijk dat je inzicht in je cijfers hebt. 

Tegenwoordig wordt er ook veel gewerkt 
met bemestingsplannen via GPS kaarten. 
In dat geval moet je soms dus ook 
bureauwerk achter een computer doen en 
met apparaten. Het is dan ook belangrijk dat 
je voldoende kunt rekenen en dat je gevoel 
hebt voor ICT.

Ook zul je in je toekomstige baan contact 
hebben met mensen. Misschien omdat ze 
jouw erf betreden als collega, medewerker, 
klant, adviseur of inspecteur. 
Heel veel agrarische bedrijven ontvangen 
tegenwoordig ook gasten voor rondleidingen 
of omdat ze een camping bij de boerderij 
hebben. Kortom, het is handig wanneer je 
communicatief vaardig bent.

En natuurlijk werk je veel met machines, 
werktuigen, speciale gereedschappen en 
installaties. Gevoel voor techniek is 
daarom erg belangrijk.

Welke kant ga je op?
Er zit veel samenhang in de opleidingen 
veehouderij, teelt en loonwerk. Daarom is
je eerste jaar een agro-breed basisjaar.  
In dit jaar leer je over onderwerpen als de 
bodem, bemesting, gewassen, machines en 
werktuigen, arbo veiligheid en duurzaam-
heid. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, 
ga je na het eerste jaar dieper op bepaalde 
onderwerpen in.

20 AGRO q TECHNIEK



   “Het is heel leuk om te werken met de 
nieuwste technologie. En je past    
           deze ook echt toe bij bedrijven!”
                                                - Student Terra MBO -
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In deze opleiding leer je alles 

over de veehouderij, de 

agrarische sector en het telen 

van voedergewassen.

 Vee voeren, melken en verzorgen: 

voor een veehouder is dat erg 

belangrijk. Daarnaast leer je ook 

goed om te gaan met computers 

en landbouwmachines. Het is een 

heel veelzijdige opleiding.   

Dit ga je doen
In deze opleiding leer je alles over land-
bouwhuisdieren, de agrarische sector en 
landwerkzaamheden. Daarnaast krijg je 
lessen over thema’s als de bodem, bemesting 
en machines. Je leert niet alleen binnen de 
school, maar ook op praktijklocaties buiten 
de school. Zo zie je meteen hoe de 
praktijk werkt! 

Op alle niveaus leer je in de eerste klas de 
basisbeginselen van de veehouderij. 

Dit zijn thema’s zoals bodemkunde, 
melkwinning, voeding, gewasgroei, huisvest-
ing en gezondheid. Volg je niveau 2 dan word 
je opgeleid tot medewerker veehouderij. 
Dit wil zeggen dat jij na deze twee jaar
durende opleiding in staat bent om 
(onder begeleiding) werkzaamheden op 
een veehouderij uit te voeren. 

Doe je de niveau 3 opleiding, dan word 
je opgeleid tot zelfstandig medewerker 
veehouderij. Dit wil zeggen dat jij na deze 
drie jaar durende opleiding in staat bent om 
zelfstandig werkzaamheden op een 
veehouderij uit te voeren. Bijvoorbeeld 
wanneer de veehouder zelf ziek op bed ligt 
of een dagje weg gaat. Alle dagelijkse en 
periodieke werkzaamheden kun jij 
zelfstandig uitvoeren. 

In de niveau 4 opleiding word je opgeleid tot 
expert in de veehouderij. Dit betekent dat 
jij na deze drie jaar durende opleiding niet 
alleen alles weet over de veehouderij, maar 
ook in staat bent om een veehouderij te 
managen en personeel kunt aansturen. 

Je kunt zelfstandig alle werkzaamheden 
uitvoeren, maar ook op een passende manier 
communiceren met medewerkers. 

Dit kun je worden
MEDEWERKER OP EEN 
VEEHOUDERIJBEDRIJF 

MEDEWERKER IN DE 
BEDRIJFSVERZORGING

BEDRIJFSLEIDER/MANAGER,

LANDSCHAPSBEHEERDER

KI-MEDEWERKER/ INSEMINATOR

MEDEWERKER GRONDONDERZOEK

VOORLICHTER/ADVISEUR

VEEVOER DESKUNDIGE

RUNDVEEPEDICURE

INSTALLATEUR VAN MELKMACHINES 

VEEHOUDER OP JE EIGEN BEDRIJF

EN NOG VEEL MEER!

opleiding
Veehouderij



opleiding
Teelt

In de opleiding Teelt leiden we 

je op tot een moderne onderne-

mer of medewerker die bieten, 

aardappelen, graan, groente en 

nog veel meer gewassen teelt. 

Denk hierbij ook aan energiege-

wassen. Je leert hoe je gewassen 

verbouwt, verzorgt en oogst 

terwijl je zoveel mogelijk 

rekening houdt met het behoud 

van de natuur. Ook leer je diverse 

machines te bedienen en de 

transport en verkoop van 

producten te regelen. 

Dit ga je doen
Je leert van alles over het telen van gewassen 
en de conditie van de bodem. Ook leer je hoe 
je planningen maakt, zodat de producten 
perfect van het land komen. Je ontdekt hoe 
je verschillende teelten voorbereidt en oogst 
en je leert alles over bemesting, gewasbes-
cherming, ziektes en plagen. 

Je krijgt les op school en op praktijklocaties 
in de regio. 

Bij moderne teelt komt nog veel meer kijken! 
In de lessen is er daarom aandacht voor
milieubewust, hygiënisch en veilig werken. 
Je leert over natuurbeheer en –ontwikkeling, 
duurzaamheid en innovaties in de sector. 

Bij alle vakken houden we rekening met jouw 
kwaliteiten. We bieden de leerstof aan op 
verschillende niveaus. Zo ben je op niveau 2 
vooral praktisch bezig. Je volgt dan minder 
algemene vakken en loopt juist veel stage. 
Je leert onder begeleiding te werken en gaat 
aan de slag met poten, zaaien, bemesten, 
bewaren en onderhoud.

Volg je niveau 3? Dan leer je om alle 
werkzaamheden op akkerbouwbedrijf of bij 
een tuinder zelfstandig uit te voeren. Je kunt 
goed plannen, samenwerken en probeert de 
kwaliteit van het gewas altijd te verbeteren.

Met een diploma op niveau 4 kun je straks als 
ondernemer of bedrijfsleider een akker-
bouwbedrijf runnen. Je bezit alle vakvaar-

digheden en bent goed in het onderhouden 
van contact met leveranciers en afnemers. 
Leiding geven en het bedrijf financieel ge-
zond houden? Dat is voor jou straks 
geen enkel probleem.

Dit kun je worden:
MEDEWERKER AKKERBOUWBEDRIJF

ZELFSTANDIG ONDERNEMER

VERTEGENWOORDIGER 

BEDRIJFSVERZORGER,

PRODUCTIELEIDER 

VOORLICHTER LANDBOUWCOÖPERATIE,
KEURMEESTER

MEDEWERKER MECHANISATIEBEDRIJF

BODEMSPECIALIST

KWALITEITSCONTROLEUR

PRODUCTMANAGER

EN NOG VEEL MEER!
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opleiding
Loonwerk

Als loonwerker moet je veelzijdig 

zijn en daarom leidt de opleiding 

Loonwerk je heel breed op. 

Je leert zaaien, gewassen oog-

sten, grondbewerking, aanleg en 

onderhoud van natuurgebieden.

Jij kunt het straks allemaal. 

Je wordt een echte expert die 

bedrijven helpt die zelf niet de 

juiste machines of het juiste 

personeel hebben. 

Dit ga je doen
Techniek en natuur zijn belangrijk bij de 
opleiding Loonwerk. Als loonwerker gebruik 
je natuurlijk verschillende machines. 
Daarom leer je werken met bijvoorbeeld de 
trekker, een hydraulische graafmachine, 
heftruck en de combine. Ook krijg je les over 
grond, gewassen en natuurbeheer. Zo word 
je een allround vakman- of vrouw voor het 
werken met machines!

We leren je ook hoe je goed communiceert 
met klanten. Verder kun jij het VCA-diploma 
halen (basis veiligheidscertificering). 
De lessen zijn niet alleen op school, maar ook 
op praktijklocaties buiten de school. Zo zie 
je meteen hoe het in de praktijk werkt.

Je kunt op verschillende niveaus 
instromen. Op niveau 2 leer onder 
begeleiding werkzaamheden uit te voeren. 
Je werkt met jouw machine en samen met 
je collega’s klaar je de klus. 

Op niveau 3 word je een zelfstandig werkende 
medewerker. Je gaat dan met jouw machine 
op pad en voert de opdracht zelfstandig uit. 
Jouw inzicht en vakkennis komen hier goed 
van pas.  

Doe je niveau 4, dan leer je bijvoorbeeld ook 
leidinggeven en kun je uitvoerder/voorman 
worden. Je overlegt met opdrachtgevers 
en je medewerkers over de beste werk-
wijze. Daarbij houd je  ook de kosten en de 
efficiëntie goed in de gaten. Samen met jouw 

team rond je de klus naar tevredenheid van 
de opdrachtgever af. Goed communiceren en 
vakkennis zijn naast een grondige kennis van 
machines dus erg belangrijk. In veel gevallen 
kun jij de opdrachtgever ook adviseren over 
de beste aanpak.

Dit kun je worden:
MEDEWERKER LOON- OF EEN 
GRONDVERZETBEDRIJF 

ZELFSTANDIGE CHAUFFEUR OF 
MACHINIST LOON- OF EEN 
GRONDVERZETBEDRIJF 

ZELFSTANDIGE LOONWERKER 

EN NOG VEEL MEER!

Goed om te weten!
Loonwerkers worden niet alleen 
ingehuurd door akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven, maar ook 
overheidsinstanties en bedrijven 
uit de infrasector. 

24 AGRO q TECHNIEK

Ook even je T-rijbewijs 

meepakken?
Als je de opleiding Loonwerk volgt is het 

mogelijk om met subsidiemogelijkheden 

van de brancheorganisatie je

trekkerrijbewijs te halen. 

Kijk op www.caoloonwerk.nl of 

www.groengrondinfra.nl.
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Aan het werk of verder leren?
Welke richting je ook kiest, na je opleiding ligt er een mooie baan op je te wachten. 
Want er is veel vraag naar mensen met een goede agro opleiding. 

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2 doorstromen naar niveau 3 en 
uiteindelijk naar 4. Met de niveau 4 opleiding kun je ook doorleren aan het hbo. 
Er is dus van alles mogelijk!

Alle Agro & Techniek opleidingen op een rijtje:

Veehouderij
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker veehouderij   2  2 jaar

Vakbekwaam medewerker    3  3 jaar
veehouderij

Vakexpert veehouderij   4  3 jaar

Teelt
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker teelt   2  2 jaar

Vakbekwaam teelt  3  3 jaar

Vakexpert teelt en groene technologie   4  3 jaar 

Loonwerk
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker agrarisch    2  2 jaar
loonwerk

Vakbekwaam medewerker    3  3 jaar
agrarisch loonwerk

Vakexpert agrarisch loonwerk    4  3 jaar

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!
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• Food, Life & Innovation

Met een groeiende wereldbevolking staan we voor de 

grote uitdaging om de voedselvoorziening op peil te houden. 

We moeten op zoek naar manieren om voldoende, duurzaam 

en gezond voedsel te kunnen produceren in een gezonde 

leefomgeving. Hiervoor zijn aanpassingen noodzakelijk in 

het voedselsysteem. Denk hierbij aan meer plantaardige 

eiwitten, hybride of kweekvlees. 

Of wat dacht je van streekproducten en regionaal 

geproduceerd voedsel? Consumenten zijn vaker op zoek 

naar verse, lokale en verantwoorde producten met een 

duurzame verpakking. Daarnaast wordt er bij bedrijven 

steeds meer ingezet op een circulaire economie.

Dit zie je terug in de opleiding Food, Life & Innovation, 

bijvoorbeeld doordat je aan de slag gaat met duurzame 

oplossingen. Ook leer jij alles over voorlichting 

geven, trends en lifestyle. 

          Ontwikkel 
      jij de duurzame 
 voedings producten 
           van morgen?
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weetjes 
om van te smullen: 
Wist je dat in de wereld van 

voeding nog dagelijks nieuwe pro-

ducten worden ontwikkeld en nieuwe 

beroepen ontstaan? 

Wist je dat we jaarlijks tussen 

de 1,7 miljoen euro en 2,5 miljoen ton 

aan groenten, fruit en brood 

weggooien? 

Wist je dat de voedingsmiddelen-

industrie de grootste tak van de 

Nederlandse industrie is? 

          Ontwikkel 
      jij de duurzame 
 voedings producten 
           van morgen?
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Ligt 
jouw 

toekomst 
in DE food

Het lijkt soms wel alsof iedereen 

met voeding bezig is. YouTube 

staat vol met filmpjes met tips 

over voeding en gezondheid. 

Er komen bijna dagelijks nieuwe 

producten bij in de supermarkt. 

Regelmatig is er een nieuwe 

hype met weer een ander dieet. 

En dan hebben we het nog niet 

eens over aandacht voor milieu, 

dierenwelzijn en de kracht van 

slimme reclame en mooie 

verpakkingen. De wereld van 

voeding is enorm in beweging. 

Welke rol heeft voeding in onze 

samenleving? En welke rol 

kun jij hierin spelen? 

Heb jij talent 
voor voeding en 
voorlichting?
Wanneer je de juiste vooropleiding hebt, 
word je in principe altijd toegelaten op het 
MBO. Wanneer je voor Food, Life & Inno-
vation kiest, dan is het belangrijk dat je de 
volgende eigenschappen of talenten bezit: 

Je bent nieuwsgierig naar de wereld om 
je heen en je bent bezig met voeding en de 
beleving van voedsel. 
Je hebt interesse in bijvoorbeeld vers eten, 
duurzaamheid, dierenwelzijn, gezond en 
bewust leven, sport en bewegen. 

Tijdens de opleiding leer je over gezonde 
voeding en hoe je dit over kunt brengen op 
anderen. Bijvoorbeeld door het geven van 
voorlichting op scholen, in supermarkten of 
bij instellingen en bedrijven. Je vindt het leuk 
om met verschillende doelgroepen in contact 
te zijn en met hen te communiceren via 
beeld en geluid. 

Voordat je een advies kunt geven, moet je 
eerst onderzoek doen. Je bent daarom 
nieuwsgierig en wilt graag onderzoeks-
vaardigheden leren. Zo kun jij bijvoorbeeld 
een product of doelgroep onderzoeken en 
analyseren om vervolgens verbeteringen 
door te voeren. 

De kracht van slimme reclame en mooie 
verpakkingen spelen een grote rol in ons 
dagelijks leven. Sociale media kanalen zijn 
niet meer weg te denken uit de huidige 
maatschappij. Jij weet als geen ander hoe 
je dit met creatieve ideeën inzet. 
 
Welke kant ga je op?
Iedere student die kiest voor deze opleiding 
start met een basisjaar. In dit jaar leer je 
alles over het werken in de voedingsbranche. 
Je leert over producten en ingrediënten, over 
de kwaliteit van voeding, voedselveiligheid en 
over interne en externe informatie-uit- 
wisseling. Na het eerste jaar heb je een goed 
beeld van alle mogelijkheden die er zijn.  
Dan kun je ook beter bepalen wat je leuk vindt 
en welke kant je op wilt. Via werkplekleren leer 
je praktische vaardigheden bij verschillende 
bedrijven via een uitgekiend roulatiesysteem.

sector?
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opleiding
Food, Life & Innovation

Tijdens deze opleiding leer je 

alles over voedsel, vanaf de bron 

totdat het op je bord ligt. 

Ook leer je hoe je hier 

voorlichting over kunt geven. 

Je leert hoe jij creativiteit in 

kunt zetten. Trends, lifestyle, 

foodstyling, de rol van reclame, 

fotografie en verpakking. 

Het komt allemaal aan bod. 

Jij ontdekt alles over de 

verschillende grondstoffen en 

hoe je dit kunt verwerken tot 

een smakelijke maaltijd of een 

bijzonder ingrediënt. 

Natuurlijk controleer je tijdens 

en na het proces ook de 

kwaliteit van het product. 

Dit ga je doen
Je maakt kennis met verschillende producten 
zoals granen, zuivel, aardappelen, groente en 
fruit, vlees en vis en hun eigenschappen. 

Je leert over productafwijkingen en hoe je 
moet handelen bij deze afwijkingen. Goede 
voeding is belangrijk om je gezond en fit te 
voelen. Tijdens deze opleiding kom je dan ook 
alles te weten over de invloed van voeding op 
je gezondheid. Maar ook wat je kunt doen om 
voedselverspilling tegen te gaan. Het maken 
van voedsel heeft ook invloed op het milieu. 
De productie ervan, maar ook het vervoer 
van voedsel heeft impact op het milieu. 
Denk alleen maar aan al die vrachtwagens 
die je altijd op de weg ziet rijden. Misschien 
kan dit ook anders. Jij gaat ontdekken hoe! 

Naast de kennis die je tijdens je studie 
opdoet, ontwikkel je ook alle vaardigheden die 
je nodig hebt als vakexpert. Zoals het onder-
houden van contacten met leveranciers en 
afnemers. Je kunt zelfstandig en in team-
verband werken. En je communiceert 
uitstekend met je collega’s, je 
leidinggevenden, maar 
vooral met je klanten 
en opdrachtgevers.

Dit kun je worden
GEZONDHEIDSCOACH 

VOEDINGSONDERSTEUNER IN HET ZIEK-
ENHUIS OF VERZORGINGSTEHUIS 

VOEDINGSADVISEUR 

FOOD DESIGNER 

VOEDINGSVOORLICHTER 

VOEDINGONDERSTEUNER IN EEN 
DIËTISTENPRAKTIJK 

VOEDINGSINKOPER 
KWALITEITSZORG MEDEWERKER 

MARKETINGMEDEWERKER IN 
DE DETAILHANDEL 

LOGISTIEK MANAGER 

MOESTUINCOACH 

INSPECTEUR INSECTEN TOEPASSINGEN 

VAKEXPERT VERWERKING 
AGRARISCHE PRODUCTEN 

FOOD INFLUENCER

EN NOG VEEL MEER!

Food, Life & Innovation
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Vakexpert voeding en voorlichting  4  3 jaar

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!

Prijswinnende studenten!

Eerste prijs MBO 
Voedselverspilling 
Challenge 2019 

Publieksprijs Sustainabul 2020 

Impactprijs Groenpact 2021

Derde prijs MBO 
Voedselverspilling 
Challenge 2021
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• Groenstylist

Groen dient niet langer alleen maar als decoratie 

of sfeermaker. Groen biedt een oplossing voor een fijn 

binnenklimaat. Zo kun je stress voorkomen, je goed 

concentreren én ontspannen en lekker slapen. 

Natuurlijk zijn bloemen en planten gewoon ook heel mooi. 

Iedereen heeft zijn eigen smaak en kiest de planten die 

bij zijn/haar interieur en lifestyle passen. Dat geldt voor 

de woonkamer maar ook steeds meer voor gebouwen en 

bedrijfsruimten. Als Groenstylist ontwerp en creëer je 

hiervoor oplossingen op maat, die liefst ook duurzaam zijn. 

Ja, Groenstylist is écht een vak van de toekomst!
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Hoe ga jij 
de wereld van 
morgen groen 
vormgeven? B(l)oeiende 

weetjes: 
Wist je dat we ongeveer 70% van onze 

tijd ons binnen vier muren bevinden?

Wist je dat groen een positief effect 

heeft op gezondheid? 

Wist je dat bloemen en planten 

heel vaak online besteld en 

bezorgd worden?
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Ziet 
jouw 

toekomst 
er 

fleurig 
uit?

De opleiding Groenstylist is 

dé opleiding voor creatieve, 

ondernemende, groene vorm-

gevers die graag hun handen uit 

de mouwen steken. Je leert alles 

over bloemen en planten maar 

ook over het inrichten van inter-

ieurs, commercieel denken en 

presenteren. Je houdt je onder 

andere bezig met het maken van 

trendy bloemen- en planten-

arrangementen, het ontwepen 

en inrichten van (groene) in-

terieurs en het ontwerpen en 

aankleden van evenementen. 

Je werkt zoveel mogelijk met 

echte opdrachtgevers zodat je 

goed wordt voorbereid op je 

toekomstige werk. 

Ben jij een talent 
met groene vingers?
Wanneer je de juiste vooropleiding hebt, 
word je in principe altijd toegelaten op het 
MBO. Wanneer je voor Groenstylist kiest, 
dan is het belangrijk dat je de volgende 
eigenschappen of talenten bezit: 

Natuurlijk houd je van bloemen, planten, 
vormgeving en interieur. Je bent altijd 
nieuwsgierig naar de laatste trends en je  
wilt je omgeving altijd een beetje mooier 
maken. Je bent creatief en durft anders te 
zijn. Je werkt graag met mooie,  
natuurlijke materialen. 

Je bent niet alleen handig met groene mate-
rialen, maar je kunt jezelf en producten ook 
uitstekend presenteren en verkopen. 

Jij bent een aanpakker en gemotiveerd. 
Voor vieze handen krijgen en hard werken 
ben jij niet bang. Je werkt voor én met 
mensen. Klanten adviseren en contact met 
leveranciers onderhouden. Misschien ga
je straks wel mensen aansturen. 
Hoe dan ook, je hebt altijd contact met 
mensen. Het is daarom belangrijk dat je 
goede communicatie vaardigheden hebt. 

Welke kant ga je op?
De opleiding start met een basisjaar. In dit 
jaar leer je alles over het werken met groene 
materialen, creatief vormgeven, etaleren 
en hoe je producten mooi presenteert, in de 
markt zet en verkoopt. Na het eerste jaar heb 
je een goed beeld van alle mogelijkheden die 
er zijn en kun je beter bepalen wat je leuk 
vindt en welke kant je op wilt. 
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De opleiding Groenstylist is een 

brede groene vormgevings-

opleiding. Je wordt een stylist 

met groene vingers en leert alles 

over bloemen en planten, 

presenteren en etaleren, 

vormgeving en interieur. 

Je leert ruimtes in te richten, 

zoals woningen, kantoren of 

winkels. In dit ontwerp kun je 

alles meenemen: de meubelen, 

de stoffering en bekleding, de 

verlichting, kleur, sfeer én 

natuurlijk groene materialen. 

Je leert hoe je kunt ontwerpen 

binnen het budget en de 

stijl van je klant.  

Dit ga je doen
Bij de opleiding volg je veel leuke vakken: 
bloemschikken, interieurontwerp, 
productvormgeving, etaleren, kleurenleer, 
kunst, materialenkennis en verkopen. 
Daarnaast krijg je les in algemene vakken 
zoals Nederlands, Engels en rekenen. 

Je bouwt aan je kennis en vaardigheden. 
Je leert bloemwerken samen te stellen, 
etaleren en presenteren, commercieel denken 
en winkelvaardigheden voor je beroep. 
Ook krijg je les over trends en duurzaamheid. 

In het tweede jaar krijg je vooral les in
interieurontwerp, plantenkennis en 
productvormgeving. Ook leer je omgaan 
met klanten en hoe je contacten met 
leveranciers onderhoudt. In het laatste 
jaar kies je zelf of je je wilt specialiseren in 
bloemen en planten of interieur en 
vormgeving. 

Belangrijk in de opleiding is ook de inzet van 
social media, videocontent en webshops. 
Ook zijn het organiseren van evenementen, 
productvoorlichting en 
voorraadbeheer 
onderdelen die 
terugkomen 
tijdens je 
opleiding.

Groenstylist
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker bloem, groen & styling   2  2 jaar

Vakbekwaam medewerker   3  3 jaar
bloem, groen & styling

Bedrijfsleider/ondernemer   4 3 jaar
bloem, groen & styling

Vakexpert bloem, groen & styling   4  3 jaar

opleiding
Groenstylist

Dit kun je worden
MEDEWERKER BLOEMIST, WOONWINKEL 
OF TUINCENTRUM

BEDRIJFSLEIDER/MANAGER BLOEMIST, 
WOONWINKEL OF TUINCENTRUM 

BLOEMIST 

PROJECTLEIDER 
INTERIEURBEPLANTINGEN 

DECORATEUR 

ETALEUR 

INTERIEURONTWERPER 

STYLIST TENTOONSTELLING 

ARRANGEUR

EN NOG VEEL MEER!

Aan het werk of verder leren?
Welke richting je ook kiest, na je opleiding ligt er een mooie baan op je te wachten. 
Want er is veel vraag naar mensen met een groene styling opleiding. Doorleren kan ook. 
Je kunt vanuit niveau 2 doorstromen naar niveau 3 en vanuit niveau 3 naar niveau 4. 
Na niveau 4 kun je naar het HBO. Met een groene opleiding is alles mogelijk!

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!



    Zorg jij dat 
     dieren nog 
lekkerder in hun      
               vel zitten?

Dieren zijn al heel lang een belangrijk onderdeel van 

onze maatschappij, cultuur en economie. We zijn dol op 

dieren. We zien het dier steeds meer als een gelijke waar 

we goed voor moeten en willen zorgen. We houden dieren 

als gezelschap, voor de productie van voedsel, voor 

educatie en voor natuurbehoud. Voor al deze dieren 

vinden we het welzijn steeds belangrijker en daar richt 

deze opleiding zich op. 

Ook in de paardensport is er veel aandacht voor 

dierenwelzijn. Hier worden zelfs allerlei technologische 

innovaties voor ontwikkeld. Zelfregistrerende camera’s, 

teugeldrukmeters, paardensprongsensoren,

 dressuursimulators, hartslagmeters en 

gezondheidssensoren in paardendekens.

 Alles om prestaties en welzijn perfect in balans 

te brengen. Klinkt goed toch?

•  Dierverzorging

•  Paraveterinair

•  Hippische opleidingen

34 dier S welzijn



    Zorg jij dat 
     dieren nog 
lekkerder in hun      
               vel zitten?

Interessante  
weetjes: 
Wist je dat in het oude Egypte mensen 

al katten als huisdier hadden? 

Ze werden zelfs vereerd. 

Wist je dat qua omzet de paarden-

sport – na voetbal – de grootste sport 

van Nederland is? 

Wist je dat dierenwelzijn steeds 

beter in nieuwe wet- en regelgeving 

wordt vastgelegd? 

Wist je dat een dierenopleiding erg 

populair is? Veel studenten willen 

graag van hun liefde voor dieren hun 

toekomstige beroep maken.

35
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dier S welzijn
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Werk 
jij in de 
toekomst 
met 
dieren?

Werken met dieren wie wil dat 

nou niet? En ja, er mag natuurlijk 

best geknuffeld worden. Maar bij 

het verzorgen van dieren komt 

echt heel veel kijken. En het 

is soms ook best zwaar werk. 

Bijvoorbeeld als je stallen moet 

uitmesten of dierverblijven moet 

schoonmaken. Wat je precies 

gaat doen, hangt natuurlijk af 

van de richting die je kiest. 

Werk je het liefst met paarden 

of met heel veel verschillende 

dieren? Wil je vooral verzorgen of 

ook zieke dieren helpen? 

Bij Dier & Welzijn kan 

het allemaal! 

Heb jij talent voor 
Dier & Welzijn?
Wanneer je de juiste vooropleiding hebt, 
word je in principe altijd toegelaten op het 
MBO. Wanneer je voor Dier & Welzijn kiest, 
dan is het belangrijk dat je de volgende 
eigenschappen of talenten bezit: 

Je hebt een hart voor dier, mens en milieu. 
Je bent gek op dieren, van groot tot klein. 
Jij vindt alle dieren interessant. Je draagt 
graag je steentje bij aan dierenwelzijn. 

Het is belangrijk dat je van aanpakken en 
hard werken houdt. Dieren leven niet alleen 
van 9 tot 5. Soms zal je op andere tijdstippen 
moeten werken om het dier goed te verzorgen. 
Jouw werk is pas klaar als het dier goed 
verzorgd is. 

Je bent niet bang om vieze handen te krijgen. 
Het schoonmaken van een dierenverblijf 
hoort er nou eenmaal bij. 

Jij weet dat dit heel belangrijk is. Zo voorkom 
je ziekte, ongemak en ongedierte. 

Voor welk beroep je uiteindelijk ook kiest, 
je hebt altijd contact met mensen. Misschien 
omdat je ze een advies moet geven over de 
verzorging van hun dier of je geeft ze tips 
over hun verblijf. Maar ook omdat jij het 
eerste aanspreekpunt bent wanneer een dier 
ziek is en je met collega’s moet overleggen. 
Het is dus belangrijk dat je goed met 
mensen kunt communiceren. 

In sommige opleidingen moet je ook 
leren om offertes te maken, de administratie 
te doen en leiding te geven. In dat geval moet 
je soms dus ook bureauwerk doen achter 
een computer of collega’s aansturen en 
opdrachten geven. 

dier S welzijn
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Werk 
jij in de 
toekomst 
met 
dieren?

dier S welzijn

   “De combinatie van werken 
met dieren en mensen is echt heel 
           leuk aan deze studie.”
                                                 - Student Terra MBO -

2022/23Terrazine
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opleiding
Dierverzorging

Tijdens de opleiding 

Dierverzorging leren wij je alles 

over dieren. Bijvoorbeeld hoe je 

verschillende diersoorten moet 

verzorgen. Maar ook welke 

voeding ze nodig hebben en 

waarom hygiëne zo belangrijk is. 

Natuurlijk is ook het contact 

met klanten belangrijk. 

Jij weet straks precies hoe je 

goed advies kunt geven. 

En hoe je de kosten voor voer en 

verzorging berekent. 

Dit ga je doen
Wij leren je alles over dieren: hoe ze zich 
gedragen, wat ze eten, hoe je ze verzorgt en 
schoon houdt. Verder leer je bijvoorbeeld ook 
eerste hulp te verlenen en weet je van alles 
over hoe dieren zich voortplanten. 

Ook krijg je les over de omgang met klanten. 
Dit noemen we relatiebeheer. 
Je volgt algemene vakken zoals Nederlands, 
Engels (niveau 4), rekenen en loopbaan & 
burgerschap. 

Daarnaast zijn er per niveau ook nog 
andere vaardigheden waar je aan werkt. 
Hierbij kun je denken aan leidinggeven en 
het aansturen van medewerkers, maar ook 
het organiseren van publieksgerichte 
activiteiten, gastlessen en workshops. 

Dit kun je worden
MEDEWERKER DIERENPENSION 

BEHEERDER DIERENASIEL 

MEDEWERKER DIERENSPECIAALZAAK 

BEDRIJFSLEIDER DIERENSPECIAALZAAK 

DIERENVERZORGER DIERENTUIN 

MEDEWERKER 

KINDERBOERDERIJ 

MEDEWERKER TRIMSALON 

EIGENAAR TRIMSALON

EN NOG VEEL MEER!
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dier S welzijn

opleiding
Paraveterinair

Als Paraveterinair (ook wel 

dierenartsassistent genoemd) 

assisteer je de dierenarts. 

Bijvoorbeeld bij het maken van 

röntgenfoto’s en echo’s. Onder 

leiding van een dierenarts breng 

je een dier onder narcose voor 

een operatie of bijvoorbeeld 

voor een gebitsreiniging die je 

zelfstandig uitvoert. Jij zorgt 

voor het labonderzoek en de 

administratie. Je leert tijdens 

de opleiding over anatomie en 

ziektebeelden. Mede door jouw 

inzet gaan de klant en het dier 

weer tevreden naar huis. 

Dit ga je doen
Tijdens de opleiding leer je veel vaar-
digheden. Natuurlijk krijg je les over (het 
verzorgen van) dieren: wat doe je in bepaalde 
(nood)situaties? Welk dier krijgt welke 
behandeling? En hoe verleen je eerste hulp? 
Je leert hoe je een apotheek beheert en hoe je 
assisteert bij het spreekuur en bij operaties. 

Ook bedrijfsvoering hoort bij de opleiding: 
je leert hoe je een goede administratie 
bijhoudt en klanten tevreden houdt. 
Jij bent het eerste aanspreekpunt 
voor klanten. 

Daarnaast krijg je algemene vakken 
zoals Nederlands en Engels. 

Dit kun je worden
Paraveterinair / 
Dierenartsassistent bij een:

DIERENARTSENPRAKTIJK VOOR 
GEZELSCHAPSDIEREN 

DIERENARTSENPRAKTIJK VOOR 
LANDBOUWHUISDIEREN EN  PAARDEN 

DIERENARTSENPRAKTIJK VOOR 
BIJZONDERE DIEREN 

EN NOG VEEL MEER!



opleiding
Hippische Opleidingen

Jij bent gek op paarden. 

Later wil je ook het liefst met 

paarden werken! Bij alle richtin-

gen leer je veel over gezondheid, 

verzorging, huisvesting, 

voortplanting, voeding, het 

werken met paarden en 

de paardensector. Ook krijg je 

les in het organiseren van 

evenementen. Daarnaast rijd je 

natuurlijk veel paard en leer 

je alles over het trainen van 

paarden en het geven van 

instructies. 

Dit ga je doen
Bij de opleiding vakbekwaam medewerker 
paardensport- en houderij niveau 3 krijg je 
alle basiskennis die je nodig hebt om paarden 
te kunnen trainen, verzorgen en huisvesten. 
Daarnaast kan je door middel van

keuzedelen jezelf verder specialiseren. 
Je leert lesgeven en rijden op het niveau van 
ORUN aspirant instructeur. Je hebt geen 
eigen paard nodig. 

Wil je bedrijfsleider in de paardenhouderij 
worden? Dan heb je niveau 4 nodig. Je leert 
dan hoe je een bedrijf moet managen en 
leiden. Je maakt kennis met leidinggeven 
en leert hoe je met medewerkers omgaat en 
ze aanstuurt. Ook leer je ondernemersvaar-
digheden en schrijf je een optimalisatieplan 
voor een echt bedrijf. Verder krijg je les in 
de aan- en verkoop van paarden, hoe je 
daarover adviseert en hoe je goede contacten 
onderhoudt in de paardenwereld. Voor deze 
richting heb je ook geen eigen paard nodig. 

Bij de opleiding hippisch instructeur 
paardensport (niveau 4) ben je dagelijks 
aanwezig op de praktijklocatie. Je hebt hier 
je eigen paard staan waarmee je de opleiding 
volgt. Dagelijks draag je de zorg voor o.a. 
je eigen paard en ga je voeren, uitmesten, 
vegen en doe je stalwerkzaamheden. 

Er wordt elke dag gereden, zelfstandig of 
onder begeleiding van een instructeur. 
Het rijden bestaat uit dressuurmatig rijden 
en springen. Je krijgt hierin goede 
begeleiding. Daarnaast rijd je ook op andere 
paarden, zodat je veel ervaring opdoet en 
goed leert rijden. Je leert lesgeven aan 
combinaties op het niveau van ORUN 
allround basissport instructeur en ORUN 
wedstrijdinstructeur.

Dit kun je worden:
MEDEWERKER STOETERIJ, 
HENGSTENHOUDERIJ OF OPFOKBEDRIJF 

MEDEWERKER SPORT- EN HANDELSTAL 

BEDRIJFSLEIDER IN DE 
PAARDENHOUDERIJ 

MANAGER MANEGE 

ALLROUND INSTRUCTEUR BASISSPORT 

INSTRUCTEUR WEDSTRIJDSPORT

EN NOG VEEL MEER!

Leenpaard 
of eigen paard?

Terra heeft voor de hippische 
opleidingen een prachtige 

praktijklocatie. Op dit bedrijf 
ben je veel aanwezig. Zo vindt 

jouw onderwijs plaats dichtbij de 
paarden.  Klinkt goed toch?

40 dier S welzijn
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Aan het werk of verder leren?
Welke richting je ook kiest, na je opleiding ligt er een mooie baan op je 
te wachten. Want er is veel vraag naar mensen met een goede dierenopleiding. 
Doorleren kan ook. Je kunt vanuit niveau 3 doorstromen naar niveau 4. 
Na niveau 4 kun je naar het HBO. 

Alle Dier & Welzijn opleidingen op een rijtje:

Dierverzorging
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker dierverzorging   2  2 jaar

Vakbekwaam medewerker   3  3 jaar
dierverzorging

Bedrijfsleider dierverzorging   4 3 jaar

Paraveterinair
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Dierenartsassistent paraveterinair    4  4 jaar

Hippische opleidingen
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Vakbekwaam medewerker   3 3 jaar
paardensport en -houderij

Bedrijfsleider paardensport en -houderij 4 3 jaar

Instructeur paardensport en -houderij  4 4 jaar  Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!



Entree 
opleidingen

•  Horeca en voeding

•  Logistiek

•  Plant, Dier of Groene leefomgeving

•  Verkoop

Heb je nog geen diploma, maar wil je wel een 

mbo-opleiding doen? Ben je 16 jaar of ouder, werk je 

graag met je handen en leer je het beste in de praktijk? 

Dan is een van onze entreeopleidingen (niveau 1) 

jouw kans om op het mbo te komen. 

Met een entreeopleiding haal je namelijk in één jaar 

een diploma waarmee je een mbo-opleiding op niveau 2 

kunt volgen of aan het werk kunt.

Laat je 
in 1 jaar 

klaar

42 ENTREE



stomen voor 
  een groene baan!
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Entree Horeca en voeding
Als assistent horeca en voeding help je bij het 
produceren van (natuurlijke) voedings-
middelen of help je in de biologische keuken. 
Je verpakt en bewerkt bijvoorbeeld (verse) 
voedingsmiddelen met de hand of met ma-
chines. Je assisteert in de biologische keuken 
bij de opslag en de bereiding van producten. 

Tijdens de entreeopleiding Voeding
 leer je de volgende dingen: 
 •  hygiënisch en zorgvuldig werken;
 •  bewerken en verwerken van 
  voedingsproducten;
 •  (werk)ruimten, gereedschappen en   
  machines schoonmaken;
 •  het klantgereed maken van 
  voedingsproducten. 

Entree Logistiek
De entreeopleiding logistiek is gericht op 
werken in een magazijn van een groothandel. 
Een groothandel is een bedrijf dat goeder-
en opslaat, verwerkt en doorverkoopt aan 
andere bedrijven. Als assistent logistiek help 
je bij het transport van goederen. Verder 
zorg je dat de goederen op de juiste manier 
worden opgeslagen. 

Tijdens de entreeopleiding Logistiek 
leer je de volgende dingen: 
 • verzamelen van goederen en 
  producten;
 • controleren van de juiste aantallen;
 • goederen en producten klaarmaken   
  voor verzending;
 • laden en lossen van 
  goederen.

Entree Plant, Dier of 
Groene leefomgeving
Als assistent plant, dier of (groene) leef-
omgeving help je bij het onderhoud en de 
aanleg van groen, de oogst van gewassen of 
de verzorging van dieren. Je gaat bijvoor-
beeld bomen planten, bestrating onderhoud-
en, aardappelen oogsten of dieren voeren. 

Tijdens deze entreeopleiding leer je 
de volgende dingen:
 • verzorgen en onderhouden van de   
  natuurlijke (leef)omgeving en/of het  
  natuurlijke product;
 • onderhouden van materialen, middelen  
  en omgeving;
 • transporteren van producten en  
  materialen.

Entree Verkoop
Als assistent verkoop zorg je ervoor dat een 
winkel er netjes uitziet, je vult producten aan 
en informeert klanten. Je helpt bij de verkoop 
van producten en helpt bij de goederenont-
vangst en opslag. 

Tijdens de entreeopleiding Verkoop 
leer je de volgende dingen: 
 • aanvullen van producten in de winkel;
 • opbouwen van een artikelpresentatie;
 • benaderen of doorverwijzen 
  van klanten;
 • omgaan met producten die bijvoorbeeld 
  over de datum zijn;
 • schoonmaken en onderhouden van 
  een winkel en magazijn.

Dit ga je doen
Bij een entreeopleiding gaat het vooral om de praktijk, maar je krijgt ook theorie. We leren je wat een goede werkhouding is, hoe je goed kunt 
samenwerken met collega’s en hoe je omgaat met veranderingen. Tijdens de opleiding die een jaar duurt leer je om onder begeleiding werk te 
kunnen uitvoeren. Je loopt daarom stage of je werkt bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast volg je algemene vakken zoals Nederlands, 
rekenen en burgerschap.
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NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM   NIVEAU  STUDIEDUUR

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving  1  1 jaar

Assistent logistiek   1  1 jaar

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie  1  1 jaar

Assistent verkoop  1  1 jaar

Klaar met 
leren of 
toch verder 
studeren?
Met je entreediploma op zak kun je aan het werk 
gaan in de richting die je hebt gekozen. Maar je kunt ook 
doorstromen naar een niveau 2 opleiding. 

De entreeopleidingen op een rijtje:

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!

Je 
eigen coach

Bij Terra MBO krijg je een eigen leercoach. 
Deze coach begeleidt en adviseert je 

tijdens je entreeopleiding. Je leercoach 
adviseert je ook over wat je het beste 

na de opleiding kunt doen. 

ENTREE



Hopelijk inspireert ons magazine je om 

voor een groene opleiding van Terra MBO te 

kiezen. Want werken in de groene sector is 

niet alleen heel leuk en interessant, 

het is ook heel belangrijk. 

Samen kunnen we de wereld immers een 

stukje beter en mooier maken.

Wat zijn je kansen op een baan?
Als je een opleiding kiest, is het ook verstandig om naar je 
kansen op stage en werk te kijken. Er wordt regelmatig 
onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeids-
markt binnen de groene sector. Ben je benieuwd naar het 
aanbod van stage- en werkplaatsen? Of wil je graag 
weten hoeveel kans jij straks hebt op een baan? 
Kijk dan op www.kansopwerk.nl.

Wil je nog meer weten?
Waarschijnlijk heb je een of meer de opleidingen beter 
bestudeerd, met de concrete beroepsmogelijkheden die erbij 
horen. Je hebt ook gezien dat elke studierichting goede 
mogelijkheden biedt om door te stromen naar het hbo. 
Als meer wilt weten over ons aanbod, onze vestigingen en 
de kosten, vraag dan een folder aan over jouw opleiding 
of kijk op mboterra.nl.
 

 wat
  ga jij  
doen?
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