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‘Help, ik kan 
niet kiezen!’    Ben jij klaar voor 

het échte werk?
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Terra is een school voor middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Je kunt bij 
ons terecht voor veel verschillende 
opleidingen. Elke richting biedt 
aantrekkelijke mogelijkheden voor 
werk of vervolgopleiding, voor 
persoonlijke groei en maat schappelijk 
succes. Sommige opleidingen 
passen bij elkaar qua opzet en 
beroepsmogelijkheden.  
Deze opleidingen hebben we bij elkaar 
gezet. Je kunt bij ons terecht voor  
mbo-opleidingen op het gebied van 
natuur, tuin & landschap,  
dier & welzijn, agro & techniek,  
bloem, groen & styling,   
voeding & voorlichting en entree. 

Deze gids is geschreven voor 
leerlingen die dit jaar of komend jaar 
een mbo-opleiding gaan kiezen. Je 
zit nu waarschijnlijk op het vmbo 
of havo. Maar het kan ook zijn dat 
je eerst een andere mbo-opleiding 
hebt geprobeerd of hebt afgerond. 
Of: je hebt al een baan en wilt je 
mogelijkheden vergroten, door je 
praktijkkennis te verrijken met theorie 
en het behalen van een diploma. 
Uiteraard zijn ook de meelezende 
ouders, verzorgers, docenten en 
decanen van harte welkom bij Terra! 
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je 
voor diverse opleidingen en cursussen 
terecht bij TerraNext in Eelde.

De informatie in deze gids is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Kijk voor een actueel overzicht 
van onze opleidingen en vestigingen op mboterra.nl. 

GEEN PANIEK,  
JE BENT NIET 
DE ENIGE.  
 
Bijna iedereen vindt het moeilijk om een 
opleiding te kiezen. Een paar tips. Gun 
jezelf de tijd. Prik een datum waarop je je 
definitieve keuze bepaalt. Dan kun je tot 
dat moment vrijuit snuffelen aan zoveel 
mogelijk richtingen. Ook aan richtingen 
die iets verder van je bed zijn! Klamp jezelf 
dus niet bij voorbaat vast aan een vak of 
studierichting die je al kent van vrienden of 
familie. Probeer het kiezen te zien als iets 
leuks, iets spannends. Dat is het namelijk. 
Stel voortdurend de vraag: ‘Hoe zou het zijn 
als ik...?’ Praat er veel over, en niet alleen met 
leeftijdsgenoten! Begin maar eens met deze 
gids rustig door te bladeren. De fotopagina’s 
geven een eerste indruk van de opleidingen 
van Terra. Als je iets ziet wat je bevalt of wat 
je verbaast, dan plak je daar een geel memo-
stickertje bij. Als je alles hebt gezien, ga je 
terug naar de stickers. Dan pas kijk je naar 
de opleidingen die erbij horen.

BOL EN BBL?
Veel van onze opleidingen kun je bij ons in 
BOL (beroepsopleidende leerweg) en in BBL 
(beroepsbegeleidende leerweg) volgen. Bij 
een bol-opleiding ga je de hele week naar 
school en doe je praktijkervaring op tijdens 
je stage. 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. Op de website 
mboterra.nl zie je per opleiding of het BOL 
en/of BBL is.

‘Help, ik 
kan niet 
kiezen!’

VERDER GROEIEN 
IN JE VAK

Ga je na je opleiding aan het werk en wil je 
blijven groeien in je vakgebied? Met meer dan 
80 cursussen en opleidingen biedt TerraNext 
interessante opleidingsmogelijkheden voor 
(jong) volwassenen. Bij TerraNext vergoot jij 
je kennis, competenties en vaardigheden in 
iedere fase van je loopbaan, een mooi vervolg 
dus van je opleiding bij Terra.

natuur, tuin
  landschap

diers 
welzijn

agroq

techniek

bloem, groen
 styling

Voeding  
Voorlichting

 entree
opleidingen

Arbeidsmarktinformatie
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 arbeidsmarkt 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!
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ENTREE
OPLEIDING
De entreeopleiding is een opleiding 
waarmee je een mbo-diploma als assistent 
medewerker kunt halen. Speciaal voor 
mensen die goed met hun handen werken 
en het beste leren in de praktijk. Je leert 
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 39 voor meer informatie over 
entreeopleidingen.

MBO 
NIVEAU 2 
De niveau 2 opleidingen van Terra mbo zijn 
voor de praktisch ingestelde leerling die de 
basisgerichte leerweg van het vmbo heeft 
gevolgd. Je gaat drie dagen naar school en je 
loopt twee dagen stage. Er vallen nooit uren 
uit. Als je je opleiding sneller kunt afronden 
dan anderen, dan kan dat, je bepaalt je 
eigen tempo. Met behulp van instaptoetsen, 
sluiten we aan op wat je al weet. Een aantal 
kenmerken van dit concept:

y Drie dagen naar school, twee dagen stage
y Goede begeleiding
y Instructie in kleine groepen
y Zelfstandig werken in je eigen tempo

MBO: 
ONDERNEMEND 
LEREN

Bij Terra gaat het om jou. We vinden het 
belangrijk om jou te leren kennen. Ook 
willen we graag weten wat je wilt worden 
en hoe je daar wilt komen. Daarom 
praten we regelmatig met elkaar en 
doe jij opdrachten die passen bij jouw 
doel. Dit noemen we jouw leervraag 
binnen Ondernemend Leren. Samen 
met andere studenten werk je ook aan 
opdrachten van bedrijven en overheden 
in de omgeving van de school. Dit heet 
regio leren. Met Ondernemend Leren als 
ontdekkende manier van denken en leren 
werkt Terra aan belangrijke competenties 
van studenten. En het is niet alleen 
leerzaam, het is ook nog heel leuk!

iiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiii

ENTREEOPLEIDING 

NIVEAU 2 

 

NIVEAU 3 

 

NIVEAU 4 

 

1 jaar 

2 jaar 
 

3 jaar 
 

3 jaar (met 
uitzondering van 
de opleidingen 
Paardensport en 
Paraveterinair).

Je voert onder toezicht ondersteunende 
werkzaamheden uit. Het werk is eenvoudig en veel 
van de klussen die je doet komen vaak terug. Meestal 
heb je met collega’s te maken, soms met klanten. Je 
houdt ervan om praktisch bezig te zijn. 

BASISBEROEPSOPLEIDING 

-  Je voert meestal onder leiding praktische 
werkzaamheden uit.

VAKOPLEIDING 

-  Na een vakopleiding kun je zelfstandig 
praktische werkzaamheden uitvoeren. 
Tevens verzorg je de werkverdeling, de 
werkvoorbereiding en het werkbeheer.

 

MIDDENK ADEROPLEIDING 

-  Met dit diploma kun je leiding geven en draag 
je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, 
planning en beheer. Je beheerst dat praktische 
werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met een 
diploma op niveau 4 kun je doorstuderen aan 
het hbo.

 

+ Minimum leeftijd van 16 jaar.
+ Niet toelaatbaar voor niveau 2, 3 en 4.
+  Binnen 4 maanden volgt een bindend 

studieadvies.

+  Diploma vmbo basisberoepsgerichte 
leerweg.  

+ Binnen 9 maanden volgt een bindend 
     studieadvies.

+  Diploma vmbo theoretische leerweg, 
gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg.

+ Binnen 9 maanden volgt een bindend 
     studieadvies.

+  Diploma vmbo theoretische leerweg, 
gemengde leerweg.

+ Binnen 9 maanden volgt een bindend 
     studieadvies.

Onderwijs binnen Terra NIVEAU+STUDIEDUUR

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

NIVEAU

De opleidingen van Terra worden gegeven op verschillende niveaus. Voor elk niveau gelden andere toelatingseisen  
(zie schema).* Het advies van jouw school speelt ook een rol bij de toelating. Elke opleiding biedt mogelijkheden om door te 
stromen naar het hbo. Voor veel richtingen is het mbo niet alleen de leukste, maar ook de beste voorbereiding op het hbo!

STUDIEDUUR OPLEIDING TOELATING
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overzicht van alle opleidingen

WELKE MBO-OPLEIDING GA     JIJ VOLGEN?
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 
óf bedenkt slimme oplossingen voor water, groen en grond. 
Klinkt goed, hè? Jij en de natuur: een mooie combinatie.

Houd jij van dieren en wil je er graag mee werken? Dat kan! 
Bijvoorbeeld bij de dierenarts, dierentuin, kinderboerderij of het
asiel. Je zorgt dan voor het welzijn van dieren, zodat ze een fijn 
leven hebben. Bij onze dierenopleidingen leer je er alles over.  
Klinkt goed hè!

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 én zorgt 
ervoor dat iedereen eten op zijn bord krijgt. De wereld van 
agro en techniek is boeiend en altijd in beweging.

Wil jij graag een gave eigen stijl ontwikkelen en creatief bezig 
zijn? Kun jij je goed inleven in mensen? Dan past Bloem, Groen 
& Styling goed bij je. Je wordt Groenstylist en leert veel over 
bloemen, planten en materialen, zodat je de wereld om je heen 
op jouw unieke manier kunt inrichten.

Ben jij benieuwd 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 Proffesional. 

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!

natuur, tuin   
landschap 

diers 
welzijn

agroq
techniek

bloem, groen 
styling

Voeding  
voorlichting

 entree
opleidingen

1 Natuur & Recreatie
1 Hovenier
1  Cultuurtechniek &  

Waterbeheer

1 Dierverzorging
1 Dierenartsassistent(e)
1 Hippische opleidingen

1 Veehouderij
1 Akkerbouw
1 Loonwerk

1  Food, Life &  
Innovation

1 Bloem, Groen & Styling

1 Entree logistiek
1  Entree Plant, dier of        

(groene) leefomgeving
1 Entree Voeding
1 Entree detailhandel

TERRA MEPPEL
Werkhorst 56

7944 AV Meppel
tel (0522) 25 13 68

meppel@mboterra.nl

TERRA WINSCHOTEN
P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten
tel (0597) 67 09 70
campusws@mboterra.nl

TERRA ASSEN
Vredeveldseweg 55
9404 CC Assen
tel (0592) 31 22 98
assen@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

De informatie in deze gids is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Kijk voor 
een actueel overzicht van onze opleidingen en vestigingen op mboterra.nl.

in deze gids 
vind je alles 

wat je altijd 
wilde weten over 

onze 
opleidingen

INFORMATIE 
& AANMELDEN
Als je deze gids heb doorgebladerd dan heb je een 
globaal beeld gekregen van onze opleidingen.
Waarschijnlijk heb je een of meer van die 
opleidingen iets 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. Meer informatie over onze opleidingen,  het 
aanbod van onze vestigingen en de kosten vind je op 
mboterra.nl.

Dan is het nu tijd voor de volgende stap! 
Er zijn 3 mogelijkheden:

1   Heb je een keuze gemaakt? Dan kun je je nu aanmelden via 
de website. Je inschrijving voor het schooljaar 2021-2022 
moet vóór 1 april 2021 binnen zijn bij Terra. 

2  Heb je concrete belangstelling voor een of meer opleidingen 
van Terra, maar kun je nog geen definitieve keuze maken? 
Bezoek dan onze voorlichtingsevenementen. Het hele jaar 
door organiseren wij meerdere evenementen, zoals open 
dagen, informatieavonden en meeloopdagen. In verband 
met Corona kan het zijn dat sommige voorlichtings-
bijeenkomsten online plaatsvinden. Houd onze website en 
social media kanalen hiervoor goed in de gaten.

3  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze decanen. 
Je kunt hiervoor bellen met een van de vestigingen 
(telefoonnummers op de achterzijde). Of stuur een e-mail 
naar: info@mboterra.nl.  
Stel je vraag of maak een afspraak voor een gesprek.

en nu. 
actie!

TERRANEXT EELDE
Burg. Legroweg 33
9761 TA Eelde
tel (050) 368 23 90
info@terranext.nl
www.terranext.nl
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NATUUR & 
RECREATIE

HOVENIER

CULTUURTECHNIEK  
& WATERBEHEER

natuur, tuin    landschap

PUUR NATUUR 
Buiten bezig zijn. Heerlijk! Laarzen in de modder, 

kop in de wind. Struinen door bos en veld, 

genieten van het water. De natuur is bijzonder  

en verrassend in elk seizoen. Jij weet dat als geen 

ander. Soms heeft de natuur wat hulp nodig, soms 

gaat ze haar eigen gang. In deze mooie groene 

wereld kun jij werken. Dat verveelt nooit. Stel 

je eens voor: je beheert mooie bos- en natuur-

gebieden, legt prachtige tuinen aan, organiseert 

activiteiten buiten óf bedenkt slimme 

oplossingen voor water, groen en grond. Klinkt 

goed hè? Jij en de natuur: een mooie combinatie.

terrazine2021/22

NATUUR,  T  UIN
     LANDSC   HAP
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IETS VOOR JOU?

Ben jij een buitenmens? En werk je 
graag met je handen in de natuur, 
alleen of met andere mensen? Herken 
je dit? Dan is de opleiding Natuur 
& Recreatie iets voor jou. Dit is een 
combinatie van natuur, onderzoek 
en recreatie in één opleiding. In 
de opleiding leer je alles over het 
werken in de sectoren Recreatie en 
Natuurbeheer. Je onderhoudt het 
groen, doet onderzoek in natuur-
gebieden, werkt met machines of 
organiseert een educatief programma 
voor een doelgroep. Je kunt dus alle 
kanten op! 

DIT GA JE DOEN
Richting Recreatie
In deze richting leer jij van alles over een 
recreatiebedrijf. En daar komt veel bij kijken! 
Zo krijg je les in (groen)onderhoud, het 
organiseren van een educatief programma, 
het communiceren met publiek en leiding 
geven aan medewerkers. Ook leer je 
technische vaardigheden, zodat je terreinen 
en materialen zelf kunt onderhouden en 
herstellen. 

Richting Natuurbeheer
In deze richting leer jij 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. Verder leer je hoe je 
voorlichting geeft aan diverse doelgroepen. 
Als je werkt in natuurbeheer is het belangrijk 
dat je natuur herkent en ook kunt bewerken. 
Daarom krijg je les in het hanteren en 
bedienen van machines, hoe doen van 
ecologisch onderzoek, het maken van een 
natuurbeheerplan en het beschermen van 
de natuur. 

NA JE OPLEIDING
Diploma op zak? Dan kun je alle kanten op. 
Dit zijn beroepen die passen bij de richting 
Recreatie: allround recreatiemedewerker, 
technisch medewerker recreatiebedrijf, 

mede werker watersport bedrijf, groen/sport-
medewerker bij een sport complex, groen 
mede werker, greenkeeper op een golf baan, 
gast heer of -vrouw bij een vakantiepark, 
beheerder recreatiebedrijf (niveau 4) en 
jachthaven meester (niveau 4).

Dit zijn beroepen die passen bij de richting 
Natuurbeheer: allround medewerker bos- 
en natuur, groen medewerker, uitvoerder 
begrazings projecten, medewerker flora en 
fauna advies bureau, medewerker wild-
beheer, beheerder bos- en natuurterreinen 
(niveau 4) en Buitengewoon Opsporing 
Ambtenaar (BOA) (niveau 4). 

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én 
uiteindelijk naar 4. Daarna kun je ook naar 
het hbo. Met een groene mbo-opleiding is dus 
van alles mogelijk!

OPLEIDING 

NATUUR & RECREATIE
OPLEIDING 

HOVENIER
IETS VOOR JOU?

Lekker buiten bezig zijn. Daar houd 
jij van! Een park, tuin of landschap 
aanleggen en onderhouden lijkt je 
geweldig. Ook samenwerken met 
anderen past bij jou. Je ontdekt graag 
de nieuwste trends, zoals de positieve 
effecten van het groen. Niet alleen 
van je tuin kun je een groene oase 
maken maar ook van je balkon, gevel 
of woonkamer. En wat dacht je van 
winkelcentra en schoolpleinen. Heb 
jij groene vingers? Dan is de opleiding 
Hovenier echt iets voor jou.

DIT GA JE DOEN
Tijdens de opleiding Hovenier leer je alles 
over ontwerp, aanleg en onderhoud van 
groen. Je volgt bijvoorbeeld de vakken 
aanleg en onderhoud van tuinen en groen -
voorzieningen, sortimentskennis, bodem- en 
bemestings leer, motoren- en machine  kennis, 
plannen en organiseren én toe gepaste 
beplantingsleer. Daarnaast ga je aan de slag 
met levende tuinen, ecologie, robotisering en 
digitalisering in het vakgebied.

Je ontdekt ook hoe je een tuin, park, meren-
gebied of sportpark verzorgt. Je leert 
bijvoorbeeld hoe je een pad verhardt, 

bomen verplaatst en behandelt, een golf -
terrein maait en welk gereedschap je 
wanneer gebruikt. Daarbij vertellen we ook 
over veiligheid en belangrijke regels. Verder 
krijg je les in het berekenen van kosten én 
het plannen en begeleiden van projecten (dit 
laatste geldt voor niveau 4). 

Natuurlijk leer je ook in de praktijk. Je gaat 
beplanten, snoeien, maaien, bestraten, een 
schutting plaatsen en een muurtje metselen. 
Ook leer je werken met de bos maaier en weet 
je straks alles over tuin machines. Je gaat 
zelfs bomen vellen met de motor kettingzaag! 
We geven de lessen op school én op praktijk-
locaties. Daarbij houden we rekening met de 
seizoenen. Je gaat ook stage lopen, want zo 
krijg je veel ervaring. Wat je op school leert, 
kun je verder oefenen op je stageplek.

NA JE OPLEIDING
Diploma Hovenier op zak? Dan kun je  
alle kanten op. Met mbo niveau 2 kun je 
bijvoorbeeld aan de slag als hovenier bij een 
waterschap, recreatie park, natuurorganisatie 
of gemeente. 

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én 
uiteindelijk naar 4. En daarna bijvoorbeeld aan 
de slag als vak bekwaam hovenier, hovenier/
ondernemer, groen voorziener, uitvoerder, 
werkvoorbereider of manager groenbedrijven. 
Met de niveau 4 opleiding kun je ook doorleren 
aan het hbo. Er is dus van alles mogelijk!

natuur, tuin    landschap

REMCO ROGGEVELD OVER HOVENIER

Door middel van een snuffelstage is Remco erachter gekomen 
welke richting het beste bij hem past. Inmiddels zit Remco in het 
tweede leerjaar van de opleiding Vakbekwaam Hovenier. “Ik 
vind de opleiding zeer leuk en uitdagend. Je leert veel en bent 
lekker buiten aan het werk. Én het is heel afwisselend. Het ene 
moment ontwerp je een tuin, terwijl je een dag later bomen 
verplaatst en bodemonderzoek uitvoert. Al deze onderdelen 
spreken mij erg aan.”

Terra MBO werkt met het concept regioleren. Hierbij werken studenten aan opdrachten vanuit 
het bedrijfsleven of overheden uit de regio. Zo heeft Remco eerder bij een borg in Groningen 
nieuwe paden en beplanting aangelegd. “Een leerzaam project waarbij ik de geleerde theorie op 
school, gelijk in de praktijk kon toepassen.”

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker natuur, water 25622 2 2 jaar

en recreatie        

Vakbekwaam medewerker  25620 3 3 jaar 

natuur, water en recreatie        

Opzichter/uitvoerder groene ruimte  25617 4 3 jaar     

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker hovenier 25621 2 2 jaar  

     

Vakbekwaam hovenier 25618 3 3 jaar 

    

     

Opzichter/uitvoerder groene ruimte 25617 4 3 jaar 

    

     

natuur, tuin    landschap
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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, 
arbeidsomstandigheden en economie. Maar 
je leert ook hoe je jezelf professioneel kunt 
presenteren in het contact met klanten, 
gasten of publiek. 

Volg jij niveau 4? Dan krijg je management-
vakken en vakken zoals landinrichting 
en projectmanagement. 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 én je maakt kennis met tal 
van organisaties in het vakgebied.

T-RIJBEWIJS
Als je de opleiding Cultuurtechniek & 
Waterbeheer volgt is het mogelijk om 
met subsidiemogelijkheden van de 
brancheorganisatie je trekkerrijbewijs 
te halen. Meer informatie hierover vind 
je op www.caoloonwerk.nl of 
www.groengrondinfra.nl. 

NA JE OPLEIDING
Diploma Cultuurtechniek & Waterbeheer 
op zak? Dan kun je bijvoorbeeld aan de slag 
als landinrichter, bodembeheerder, weg- en 
waterbeheerder of cultuurtechnicus. Met 
dit diploma heb je grote kans op een baan.

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én 
uiteindelijk naar 4. Daarna kun je ook naar 
het hbo.  Met een groene mbo-opleiding is 
dus van alles mogelijk.

IETS VOOR JOU?

Jij bent graag buiten bezig, hebt 
lef en technisch inzicht. Water, 
groen, bodem en landschap? Je 
vindt het heel interessant. Dingen 
organiseren, zelfstandig iets uitvoeren 
of samenwerken: dat past bij je! 
Herken je dit? Dan is de opleiding 
Cultuurtechniek & Waterbeheer echt 
iets voor jou. Straks weet je alles over 
waterhuishouding, grondwerken, 
ecologie en natuurbeheer. Ook kun je 
kritisch ontwerptekeningen beoordelen 
en inschatten welke machines, mensen 
en tijd nodig zijn. Samen met anderen 
bedenk jij straks slimme oplossingen 
om bijvoorbeeld watertekorten of 
-overschotten aan te pakken en de 
biodiversiteit te bevorderen door het 
aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers.  

natuur, tuin    landschap

OPLEIDING 

CULTUURTECHNIEK & WATERBEHEER

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker groen en 25616 2 2 jaar 

cultuurtechniek                                                    

Vakbekwaam medewerker  25619 3 3 jaar 

groen en cultuurtechniek     

Opzichter/uitvoerder groene ruimte  25617 4 3 jaar                                                 

in’t echt

LIESBETH VAN DE BERG

Ook boswachter worden? 
Dat kan met de opleiding Natuur & Recreatie bij Terra.

Liesbeth van de Berg is junior Boswachter in Nationaal Park 
Lauwersmeer. Zij staat helemaal achter de stelling van Staats-
bosbeheer: ook toekomstige generaties moeten de natuur kunnen 
BELEVEN EN BENUTTEN. Liesbeth: ‘Ik ben geboren in Jouswier, 
een terpdorp hier vlakbij met nog geen vijftig inwoners. Mijn ouders 
hadden een hobbyboerderij met schapen, pony’s, geiten en konijnen. 
Zo lang als ik mij kan herinneren speelde ik buiten met de dieren. 
Via het AOC in Leeuwarden, opleiding Groene Ruimte, stroomde 
ik door naar het mbo Bos- en Natuurbeheer in Zwolle. Tijdens mijn 
studie liep ik stage bij Staatsbosbeheer en kreeg ik een baan aan-
geboden. Eerste combineerde ik het werk nog met een baantje bij een 
tuin winkel, later ben ik volledig bij STAATSBOSBEHEER aan 
de slag gegaan. Van stagiair werd ik medewerker beheer en via een 
interne sollicitatie kwam ik in Midwolda terecht. Daar deed ik meer 
voorlichtings werk. Toen wist ik dat ik boswachter wilde worden. Na 
twee jaar in Midwolda rondom het Oldambtmeer te hebben gewerkt, 
kwam er in Lauwersmeer een plek vrij voor een junior Boswachter. 
Nota bene in mijn geboortestreek! Dit is echt de leukste baan die er 
is. ‘s Zomers ligt de nadruk op VOORLICHTING. Dan heb ik veel 
contact met bezoekers in ons gebied. Mensen vinden het leuk om 
even met ‘de boswachter’ te praten. Al is het maar om te vragen 
“wat fluit daar?” of “wat ben je aan het doen?”. In de zomer beheer 

ik daarnaast Natuurkampeerterrein De Pomp van Staatsbosbeheer. 
Als GASTVROUW ben ik daar best druk mee. Naast mijn pr- en 
voorlichtingswerk stuur ik samen met boswachter Jaap Kloosterhuis 
de vrijwilligers van ons activiteitencentrum De Bosschuur aan. Ook 
ben ik veel onderweg voor handhaving en het controleren van de 
bebording, wandelpaden, bankjes en infopanelen. Voor reparatie 
en onderhoud maken we gebruik van derden, maar als iets snel 
moet, dan pakken we zelf het gereedschap. Ik leid ook excursies van 
school klassen en groepen. Het allerleukste is het beheer van de 800 
Schotse Hoog landers en KONIKPAARDEN. ‘s Winters doe ik dat 
op een quad en ’s zomers te paard. Als een echte COWGIRL ben ik 
dan op pad in de wildernis om de dieren te inspecteren en verzorgen. 
Ik voel me dan echt één met de natuur. Laatst zag ik tweehonderd 
meter voor me een van de twee ZEEARENDEN die hier leven. Toen 
ik dichterbij kwam, bleef hij gewoon zitten, nog geen tien meter boven 
mij in een boom. Op een paard herkent de arend mij niet als mens. Ik 
ben een BOSWACHTER VAN DEZE TIJD. Mijn Twitteraccount 
@boswachter_lies heeft veel volgers en ik krijg de leukste reacties en 
vragen terug. Via social media kan ik mensen laten meegenieten van 
de schoon heid van het Lauwersmeer.’ 

‘ ALS EEN COWGIRL 
OP PAD IN DE WILDERNIS’
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DIEREN ZIJN TOF 
Kun jij geen dag zonder dieren? En wil jij graag alles 

weten over de verzorging, huisvesting, voeding en 

de gezondheid van dieren? Dat kan bij Terra! Niets is 

mooier om je in te zetten voor het welzijn van dieren, 

zodat ze een fijn leven hebben. Jij weet als geen ander 

hoe belangrijk dit is. Voor het dier, voor de eigenaar en 

voor de natuur! Een te gek beroep dus!

DIERVERZORGING

PARAVETERINAIR

HIPPISCHE 
OPLEIDINGEN

DIER
WELZIJN

terrazine2021/22
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IETS VOOR JOU?

Van honden en paarden tot schapen 
en reptielen. Jij vindt alle dieren 
interessant. Je let altijd goed op ze 
en ziet het meteen als er iets niet 
goed is. Een stal uitmesten? Een 
hok of aquarium schoonmaken? Jij 
doet het met gemak. Want je weet 
hoe belangrijk dit is om ziektes te 
voorkomen. Kortom: jij zorgt ervoor 
dat dieren het altijd goed hebben. 
Herken je dit? En lijkt het je leuk om 
bij een zorgboerderij, dierenwinkel 
of -pension te werken of misschien 
een eigen bedrijf te starten? Dan is 
de opleiding Dierverzorging iets 
voor jou.

DIT GA JE DOEN
Wij leren je alles over dieren: hoe ze zich 
gedragen, wat ze eten, hoe je ze verzorgt én 
schoon houdt. Ook krijg je les over de omgang 
met klanten. Dit noemen we relatiebeheer. 
Je leert ook hoe je kosten voor voer en 
verzorging berekent. Je volgt algemene 
vakken zoals Nederlands, Engels (niveau 
4), rekenen en loopbaan & burgerschap. 
Daarnaast zijn er per niveau ook nog andere 
competenties waar je aan werkt. Hierbij kun 
je denken aan leidinggeven en aansturen van 
medewerkers, maar ook het organiseren van 
publieksgerichte activiteiten, gastlessen en 
workshops. 

NA JE OPLEIDING
Diploma Dierverzorging op zak? Dan kun 
je bijvoorbeeld aan de slag als medewerker 
in een dierenpension, dierenspeciaalzaak, 
dierentuin of bij een kinderboerderij of 
trimsalon. 

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 2 doorstromen naar niveau 3 én 
uiteindelijk naar 4. Met de niveau 4 opleiding 
kun je bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten. 
Of je kiest voor doorleren aan het hbo.  
Met een groene mbo-opleiding is dus van  
alles mogelijk!

OPLEIDING 

DIERVERZORGING

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker dierverzorging 25580 2 2 jaar 

    

                                      

Vakbekwaam medewerker  25579 3 3 jaar 

dierverzorging    

                                    

Bedrijfsleider dierverzorging  25576 4 3 jaar 

    

                                                        

in’t echt

JAN MINZE ZOMER

Zijn ouders hadden een klein veebedrijf. Jan Minze Zomer 
stond voor een keuze. Of in hun voetsporen treden, of 
helemaal gaan voor zijn eigen passie: het verzorgen 
van dieren. Al tijdens zijn mbo-opleiding in Hardenberg 
deed Jan Minze vakantiewerk in - toen nog - Dierenpark 
Emmen. Inmiddels is hij er al achttien jaar dierverzorger. 
Jan Minze: ‘Door mijn vakantiewerk was ik al goed 
ingewerkt en ik zorgde ervoor dat ik positief opviel. Ik 
wilde graag en liet dat duidelijk merken. Uiteindelijk bood 
de parkleiding me een contract aan. De eerste twee jaar 
heb ik het hele park doorlopen. OLIFANTEN, APEN, 
VISSEN, ik heb voor alle dieren gezorgd. Je komt 
erachter wat bij je past en met welke collega’s het klikt. 
Werken in de vlindertuin is natuurlijk heel anders dan 
olifanten verzorgen. Uiteindelijk zijn de APEN MIJN 
PASSIE geworden. Om half acht ‘s morgens begint 
mijn werkdag. We overleggen kort hoe de dag ervoor is 
verlopen en wat we die dag gaan doen. Vervolgens gaan 
de dieren naar buiten en krijgen ze eten. Ook maken we 
het buitenterrein schoon. Voordat het park opengaat, is 
alles SPIC EN SPAN. Daarna doen we werk achter de 
schermen. ‘s Middags geven we vaak PRESENTATIES 
voor de bezoekers. Naast de verzorging, houd ik me ook 
bezig met de groepssamenstelling van de apen. Omdat 
apen elk jaar een jong kunnen krijgen, groeit de groep snel. 
Om de groep gezond te houden, maken we voortdurend 
keuzes welke dieren we houden en welke we aanbieden 
aan andere parken. Elke dag is hier bijzonder. Je ziet 
dieren GEBOREN WORDEN en soms OVERLIJDT 
ER ÉÉN IN JE ARMEN. Zonder de dieren aan te 
halen of te knuffelen, krijg je toch een band met ze. 
Laatst zag ik na een half jaar een paar apen terug die 
naar Dierenpark Amersfoort waren verhuisd en het was 
duidelijk dat ze mij nog herkenden. DIERTRANSPORT 
naar andere parken en de bouw van nieuwe verblijven 
zijn momenten die me bijblijven. Net als het koninklijk 
bezoek bij de opening van ons nieuwe park en de dag 
dat ik André van Duin mocht begeleiden bij de opnames 
voor zijn tv-programma. Nederland heeft twaalf grote 
dierentuinen en de afgelopen drie jaar zijn er zestig kleine 
parken bijgekomen. Er is dus altijd VRAAG NAAR 
DIERENVERZORGERS. Maar de kans dat je als 
dierverzorger aan de slag kunt in een dierentuin is niet 
heel groot. In Emmen melden zich veel sollicitanten, waar 
we de meest geschikte kandidaten proberen uit te filteren. 
We zien al snel of een nieuwkomer meer aandacht voor 
z’n mobieltje heeft dan voor de dieren. Als je passie hebt 
en ervoor wilt gaan, dan is er hier plek voor je. Helemaal 
als je ook GASTGERICHT bent. Want je bent er voor de 
dieren én voor de bezoekers van Wildlands adventure zoo 
Emmen.’
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DE VERBINDING TUSSEN 
LEERLING, PRAKTIJK EN SCHOOL
Merthe van Veenen en Vera Magereij zijn 
vierdejaars studenten van de opleiding 
paraveterinair van Terra MBO in Meppel. Het 
werken met dieren is voor beide meiden hun 
lust en hun leven. “Al heel jong wist ik dat ik 
iets met dieren wilde gaan doen. Als de 
dierenarts bij onze paarden kwam, vroeg ik 
hem als klein meisje het hemd van het lijf”, 
vertelt Merthe. Inmiddels zitten de studenten 
in het laatste jaar van de opleiding, starten ze 
binnenkort weer met hun stages en werken ze 
in het weekend bij de Tweede Lijn, het 
verwijscentrum voor gezelschapsdieren in 
Wilhelminaoord. Beide gezichten stralen 
wanneer ze vertellen over hun werk. Ze 
hebben het duidelijk naar hun zin!

Elma Bruins Slot is paraveterinair teamleider, 
maar assisteert ook regelmatig in de praktijk  
bij de Tweede Lijn. Een belangrijk onderdeel 
van haar werk is de begeleiding van 
stagiaires. “We hebben ieder jaar in elk geval 
één stagiaire en dat bevalt ons heel goed”. De 
contacten met het onderwijs zorgen er niet 
alleen voor dat de Tweede Lijn altijd een 
stageplaats kan aanbieden, maar heeft er 
sinds kort zelfs voor gezorgd dat Merthe en 
Vera hun bijbaantje bij deze dierenkliniek 
kunnen uitvoeren. “Wij hadden behoefte aan 
twee assistentes in het weekend en die vraag 
heb ik bij de docent van Terra mbo uitgezet”, 
aldus Elma. 

“Fantastisch werk”, vertelt Vera enthousiast. 
“We leren hier zo veel. Op school leren we de 
basis en de theorie, en hier kunnen we al het 
geleerde in de praktijk brengen. We krijgen 

met heel veel verschillende situaties te 
maken, dat kun je op school niet leren. Geen 
hond of kat is hetzelfde”. Wat de studenten in 
de praktijk leren, kunnen ze ook goed 
gebruiken tijdens de toetsen op school. “Vaak 
denk ik tijdens een toets, hoe doen we dat bij 
de Tweede Lijn eigenlijk? En dan weet ik het 
antwoord op de vraag. Deze praktijkervaring 
helpt mij enorm, ik ben een doener en 
onthoudt dingen beter wanneer ik het zelf in 
de praktijk heb toegepast dan wanneer ik het 
uit een boek moet leren”, zegt Merthe.

Ook Elma is blij met de inzet van de jonge 
werkneemsters. “Zij helpen om ook in het 
weekend kwalitatief goede zorg te kunnen 
verlenen. Daarbij vindt ieder van ons het ook 
erg leuk om onze kennis en ervaring over te 
brengen op de jeugd. Wij hebben een prachtig 
vak, dat delen we graag”.

dierswelzijn 

OPLEIDING 

PARAVETERINAIR

IETS VOOR JOU?

Jij hebt veel interesse in dieren, gaat 
goed met mensen om en je kunt en wilt 
veel leren. Is er iets aan de hand met 
een dier? Dan sta jij klaar om te helpen. 
Je vindt het niet erg om daarbij vieze 
handen te krijgen. Herken je dit?  
Dan is de opleiding Paraveterinair iets 
voor jou. Als paraveterinair assisteer 
je de dierenarts. Je helpt 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. Dankzij 
je proactieve houding zie jij direct 
wat er van je verwacht wordt. Is de 
arts er niet, dan verleen jij eerste 
hulp. Daarnaast ben je ook het eerste 
aanspreekpunt voor de eigenaar 

van een dier. Als paraveterinair ben 
je sociaal, flexibel en zelfstandig. Een 
veelzijdig beroep dus! 

DIT GA JE DOEN
Tijdens de opleiding leer je daarom veel 
vaardigheden. 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. We geven theorielessen, daarnaast 
werk je veel zelfstandig of in groepjes. 

De lessen zijn niet alleen op school, je gaat 
soms naar praktijklocaties. Daar zie je hoe 
het er ‘in het echt’ aan toe gaat. Het is een 
opleiding waarin je veel moet kunnen en 
willen leren, de opleiding duurt dan ook niet 
voor niets 4 jaar.

NA JE OPLEIDING
Diploma op zak? Dan ben je erkend 
paraveterinair en kun je aan de slag in 
verschillende typen praktijken. Bijvoorbeeld 
een praktijk voor (landbouw) huisdieren, 
paarden of bijzondere dieren.  
 
Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 4 doorstromen naar het hbo.

Let op; als je aan de slag wilt als dierenarts dan 
is de opleiding Paraveterinair niet geschikt als 
vooropleiding.

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Dierenartsassistent paraveterinair 25577 4 4 jaar  

                                                

‘ WIJ HEBBEN EEN 
PRACHTIG VAK, DAT 
DELEN WE GRAAG’
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IETS VOOR JOU?

Jij bent gek op paarden. Later wil je ook het liefst met 
paarden werken! Bij een handel/wedstrijdstal, een fokkerij, 
een manege of een pensionstal. Jij bent er altijd voor het 
paard en zorgt er goed voor; van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat. Wil je van je passie jouw toekomstige beroep 
maken? Dan zijn de Hippische opleidingen van Terra echt 
iets voor jou. 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?! 

DIT GA JE DOEN
Binnen de Hippische opleidingen kun je kiezen uit drie richtingen:
1. Vakbekwaam hippisch medewerker (niveau 3)
2. Hippisch bedrijfsleider (niveau 4) 
3. Hippisch instructeur (niveau 4)

Bij alle richtingen leer je veel over gezondheid, verzorging, huisvesting, 
voortplanting, voeding, het werken met paarden en de paardensector. 
Daarnaast rijd je natuurlijk veel paard en leer je alles over het trainen 
van paarden en het geven van instructies. Ook krijg je les in het 
organiseren van evenementen. 

Vakbekwaam hippisch medewerker paardenhouderij (niveau 3) 
Bij deze opleiding volg je het beroepsgerichte deel van je opleiding op 
de praktijklocatie. Voor de andere vakken ga je naar Groningen. Dit 
betekent dat je een aantal dagen in de week op de praktijklocatie aan de 
slag gaat en enkele dagen bij Terra mbo in Groningen. Bij deze richting 
leer je om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren. Voorbeelden zijn 
het voeren, verzorgen en trainen van paarden. Je leert lesgeven en 
rijden op het niveau van ORUN aspirant instructeur. Daarnaast leer 
je publieksactiviteiten te organiseren. Tijdens je opleiding krijg je alle 
basiskennis die je nodig hebt om paarden te kunnen trainen, verzorgen 
en huisvesten. Daarnaast kan je doormiddel van keuzedelen jezelf 
verder specialiseren. Deze richting wordt gegeven op niveau 3 en duurt 
drie jaar. Je hebt geen eigen paard nodig. 

Hippisch bedrijfsleider paardenhouderij (niveau 4) 
Bij deze opleiding volg je het beroepsgerichte deel van je opleiding 
op de praktijklocatie. Voor de andere vakken ga je naar Groningen. 
Dit betekent dat je een aantal dagen in de week op de praktijklocatie 
aan de slag gaat en enkele dagen bij Terra mbo in Groningen. Bij 
deze richting leer je veel over paarden, hoe je publieksactiviteiten 
organiseert én over het managen en leiden van een bedrijf. Je maakt 
kennis met leidinggeven en leert hoe je met medewerkers omgaat en 
ze aanstuurt. Ook leer je ondernemersvaardigheden en schrijf je een 
optimalisatieplan voor een echt bedrijf. Verder krijg je les in de 

aan- en verkoop van paarden, hoe je 
daarover adviseert én hoe je goede 
contacten onderhoudt in de paardenwereld. 
Je leert lesgeven en rijden op het niveau 
van ORUN aspirant instructeur. Daarnaast 
word je opgeleid tot bedrijfsleider/manager 
of zelfstandig ondernemer. Deze richting 
wordt gegeven op niveau 4 en duurt drie 
jaar. Je hebt geen eigen paard nodig. 

Hippisch instructeur paardensport (niveau 4)
Bij deze opleiding ben je dagelijks aanwezig 
op de praktijklocatie. Je hebt hier je eigen 
paard staan waar je de opleiding mee 
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. Dit doe je de ene 
keer zelfstandig en de andere keer onder 
begeleiding van een instructeur. Het 
rijden bestaat uit dressuurmatig rijden en 
springen. Jij 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. Je krijgt les over voeding, 

verzorging, huisvesting, gezondheid en het 
trainen van paarden. Je leert evenementen 
te organiseren en paardensporters en 
paarden te begeleiden bij wedstrijden. 

De opleiding tot Hippisch instructeur duurt 
4 jaar. Je kunt uitstromen als allround 
instructeur basissport of als instructeur 
wedstrijdsport. Geslaagd? Dan ontvang je in 
beide gevallen ook het ORUN-diploma.

NA JE OPLEIDING
Diploma Vakbekwaam hippisch medewerker 
of Hippisch bedrijfsleider op zak? Dan kun je 
aan de slag bij een paardenhouderijbedrijf, 
zoals een stoeterij, hengstenhouderij of 
opfokbedrijf. 

Of je kiest voor een sport- of recreatie-
bedrijf, zoals een sport- en handelsstal, 
pensionstal of manege.
 
Heb je een diploma Hippisch instructeur? 
Dan kun je als basisinstructeur 
recreatieve/manegeruiters lesgeven. Als 
wedstrijdinstructeur kan je professionele 
paardensporters en hun paard begeleiden. 
Daarbij werk je aan de rijtechnische, 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. 

Wil je liever doorleren? Dat is mogelijk. Je 
kiest dan voor niveau 4 (met een niveau 
3-diploma) of je gaat naar het hbo (met een 
niveau 4-diploma). Met een groene mbo-
opleiding is dus van alles mogelijk. 

OPLEIDING

HIPPISCHE OPLEIDINGEN

AGNES VAN RIJSWIJK OVER 
HIPPISCHE OPLEIDINGEN
Agnes zit in het tweede leerjaar van de opleiding Hippisch 
bedrijfsleider niveau 4. Haar passie is om de paardensport in te 
gaan. “De opleiding is erg afwisselend. Elk onderwerp wat met 
paarden te maken heeft komt aan bod. Je leert onder andere 
over anatomie en ziekteleer van het paard, fokkerij en de 
verschillende rassen. Je wordt getraind om zelf les te geven in 
dressuur en springen en je rijdt natuurlijk veel paard. 
Daarnaast krijg je ook de algemene vakken zoals rekenen, 
Nederlands en Engels, maar ook economie en scheikunde. Zo 
blijf ik breed inzetbaar na mijn studie.”  

Agnes is echt gemotiveerd en een harde werker. Zo is zij dit jaar 
geselecteerd voor het Hippisch Trainings Centrum (HTC). Dit is 
een talentenplan waarbij instructeurs jonge paardensporters 
begeleiden. “Ik ben geselecteerd bij de Dressuur en mijn lessen 
worden gegeven door Frederika van der Velde.” Met deze 
gerichte training kan Agnes misschien aansluiten bij de 
Nederlandse topsport. “Een leerzame ervaring en een 
belangrijke stap op weg naar een hoger niveau.”

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Vakbekwaam medewerker 25470 3 3 jaar 

paardensport en -houderij    

                                                 

Bedrijfsleider 25468 4 3 jaar 

paardensport en -houderij    

                                                 

Instructeur paardensport en -houderij 25469 4 4 jaar 
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LEKKER VOEDSEL  
VOOR IEDEREEN
Het begint klein en groeit uit tot iets groots. Een zaadje in 

de akker wordt een mooie aardappelen- of bietenplant.  

Een pasgeboren kalf wordt een gezonde koe die melk geeft. 

Als akkerbouwer, veehouder of loonwerker beleef je het van 

dichtbij. Wat een bijzonder beroep heb je dan! Kies je voor 

agro & techniek dan word je een moderne, innovatieve  

werknemer of ondernemer.  Je bent vaak buiten bezig, weet 

veel van techniek, dieren of gewassen én zorgt ervoor dat 

iedereen voedsel op zijn bord krijgt. De wereld van agro en 

techniek? Die is boeiend en altijd in beweging. 

VEEHOUDERIJ

AKKERBOUW

LOONWERK

2021/22terrazine



terrazine2021/22

2524

NICOLIEN SPINHOVEN 
OVER VEEHOUDERIJ
“Ik vind de opleiding Veehouderij erg 
leuk. Je leert niet alleen op school, 
maar ook in de praktijk. Bijvoorbeeld 
door het lopen van stage. Daar krijg 
je de kans om bezig te zijn met iets 
wat je het leukst vindt om te doen. 
Deze dagen vliegen voorbij! 
Daarnaast hebben we om de week les 
bij een veehouder in de buurt.” 
Binnen de opleiding Veehouderij leer 
je alles over de dieren waar je mee te 
maken kunt krijgen en over de 
manier waarop je een veehouderij 
runt. “Na mijn opleiding bij Terra wil 
ik graag doorstromen naar het hbo. 
Uiteindelijk is het mijn wens om 
agrarisch ondernemer te worden en 
de boerderij van mijn ouders over te 
nemen. Dieren zijn echt mijn passie, 
ik zou mij geen beter beroep kunnen 
voorstellen!”

IETS VOOR JOU?

Wil jij alles leren over veehouderij en 
het telen van voedergewassen? Ben 
je graag op het land of tussen het 
vee en niet bang voor vieze handen? 
Dan is de opleiding Vee houderij iets 
voor jou. Vee voeren, melken en 
verzorgen: voor een vee houder is 
dat erg belangrijk. Daarnaast kun 
je als medewerker of ondernemer 
veehouder ook goed omgaan met 
computers en landbouw machines. 
Je bent dus heel veel zijdig. Kies je voor 
de opleiding Veehouderij? Dan heb je 
grote kans op een baan, want in deze 
sector is veel personeel nodig. 

DIT GA JE DOEN
Niveau 2 - medewerker veehouderij
Op school en tijdens de beroepspraktijkvorming 
(BPV) leer je hoe je koeien verzorgt. Je krijgt 
les over veevoer, huisvesting, gezondheid 
en ziektes bij vee. Ook leer je goed reinigen 
en ontsmetten, want goede hygiëne is 
belangrijk in een veehouderij. Omdat je 
straks in een bedrijf werkt, geven we ook les 
over arbeidsomstandigheden, communicatie 
en omgaan met de computer. Met een 
diploma Veehouderij beschik je over veel 
nieuwe vaardigheden. Je hebt verstand 
van het verzorgen van grasland en je kunt 
trekker rijden. Ook weet je hoe je een (melk)
machine en melkrobot moet bedienen en 
onderhouden. 

Niveau 3 - zelfstandig medewerker 
veehouderij
Bij het werken op een veehouderijbedrijf 
komt veel kijken! Je moet bijvoorbeeld 
kunnen melken. Daarnaast kun je ziektes 
herkennen bij dieren, ruwvoer oogsten van 
het land en hygiënisch schoonmaken. 

Tijdens de niveau 3-opleiding Veehouderij 
leer je dit allemaal. 

Niveau 4 - bedrijfsleider veehouderij
Volg je niveau 4? Dan word je opgeleid 
tot bedrijfsleider en leer je ook hoe je 
medewerkers aanstuurt en loon uitbetaalt.
We wisselen de theorielessen af met praktijk-
lessen. Deze lessen zijn soms op school of 
bij veehouderijbedrijven in de omgeving. 
Verder ga je op (meerdaagse) vakexcursies 
in binnen- en buitenland. Tijdens de BPV 
ga je uitgebreid kijken bij een veehouderij 
en doe je veel praktijkervaring op. Hiermee 
verdiep en verbreed jij jouw kennis. Je 
onderzoekt bijvoorbeeld de huisvesting, 
voeding, fokkerij, bodem, bemesting en 
diergezondheid. Ook beoordeel je wat goed 
gaat en wat beter kan.

SAMEN MET BEDRIJVEN 
Bij ons leer je vooral in de praktijk. Samen 
met bedrijven uit de regio zorgen we dat je 
een gevarieerd lesprogramma krijgt. Op 
school, op praktijklocaties of bij de boer 

aan de keukentafel. Door docenten én 
vakexperts. Daarnaast voer je echte 
praktijkopdrachten uit in opdracht van 
het bedrijfsleven in de regio.

NA JE OPLEIDING
Met een niveau 2-opleiding kun je 
medewerker op een veehouderijbedrijf of 
medewerker bedrijfsverzorging worden. 
Heb je een niveau 3- of 4-opleiding 
afgerond? Dan kun je natuurlijk aan de 
slag als veehouder. Maar er zijn meer 
mogelijkheden, zoals zelfstandig  
melkvee houder, bedrijfs leider/manager 
melkvee  houderij, landschapsbeheerder, 
KI-medewerker/inseminator, medewerker 
grond onderzoek, voorlichter/
adviseur, vee voedings deskundige, 
rundveepedicure, verkoper, vertegen-
woordiger of installateur melk machines. 
Wil je liever doorleren? Dat kan! Vanuit 
niveau 2 kun je doorstromen naar niveau 
3. Vanuit niveau 3 kun je doorstromen 
naar niveau 4. Daarna kun je zelfs 
doorleren aan het hbo. Met een groene 
mbo-opleiding is dus van alles mogelijk!

OPLEIDING 

VEEHOUDERIJ

agro Qtechniek agro Qtechniek

JAN DIJKHUIZEN IS MELKVEEHOUDER 
IN WILHELMINAOORD 
Hij melkt niet alleen 160 koeien, maar hij geeft ook elke maandag 
les aan studenten van Terra MBO. 
“Aan de keukentafel, op de boerderij of tussen de koeien leer ik 
studenten alles over wat er die week op het bedrijf moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld het maken van een kuil- en mestanalyse, het scoren 
van de pensvulling, het berekenen van rantsoen en beweidings-
systemen. Studenten luisteren erg aandachtig. Wat we eerst aan 
de keukentafel voorbespreken kunnen we daarna gelijk in de stal 
uitproberen. Leerzaam voor de studenten en voor mijzelf!”

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker veehouderij 25432 2 2 jaar     

                                                  

Vakbekwaam medewerker 25537 3 3 jaar 

veehouderij    

     

Vakexpert veehouderij 25535 4 3 jaar 

     



terrazine2021/22

2726 in’t echtagro Qtechniek

De medewerkers van HuizingHarvest uit Dalen ondersteunen 

agrariërs tijdelijk, op projectbasis of in vaste dienst. In 2008 

begon Nico Huizing het bedrijf, samen met zijn compagnon 

Hermie Slaghekke: ‘Mijn compagnon en ik hebben allebei een 

agrarische opleiding gedaan. Tijdens onze studie deden we 

werkervaring op in het BUITENLAND. We kwamen er toen al 

achter dat je behoorlijk veel doorzettingsvermogen moet hebben 

om een goed adres over de grens te vinden. En als je die eenmaal 

hebt gevonden, valt het niet mee om alle reisdocumenten en 

vergunningen te regelen. Die ervaring was de kiem van 

HuizingHarvest. Op dit moment hebben we zo’n 150 jonge 

mensen in het buitenland zitten, van wie de meesten tussen de 18 

en 30 jaar oud zijn. 70 tot 80% van hen heeft een MBO-

DIPLOMA op zak. Ze bieden vooral een paar maanden ‘handjes’ 

bij de oogst. Deze jongeren “matcht” HuizingHarvest met één van 

de boeren, loonwerkers en veehouders in ons bestand. Na onze 

bemiddeling komen ze in dienst van de lokale ondernemer. In 

Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn dat vaak heel 

grote bedrijven met 20 tot 40.000 HECTARE LANDBOUW-

GROND of veebedrijven met 6 tot 7.000 melkkoeien. 

Kandidaten die nog nooit lang van huis zijn geweest of nog niet zo 

goed Engels spreken, proberen we in familie bedrijven onder te 

brengen. Anderen kunnen ook in een stacaravan ‘in the MIDDLE 

OF NOWHERE’ terecht komen. Nederlandse krach ten zijn in 

het buiten land erg geliefd. We kunnen bijna iedereen plaatsen, 

ook meisjes. Omdat de vraag groot is, zoeken we ook kandidaten 

in Duitsland. 30 tot 40% van onze medewerkers komen van vlak 

over de grens. Het werk waarvoor wij bemiddelen is geen stage. 

Je krijgt er gewoon voor betaald, al is het salarisniveau vaak wel 

lager dan in Nederland. Werken in het buitenland is een avontuur! 

Ons devies is dat je in ieder geval een keer in het buitenland moet 

kijken. En als je net van school komt, nog geen hypotheek of gezin 

hebt, is dat een uitgelezen moment. Medewerkers die via ons al 

een paar keer in het buitenland hebben gewerkt, kunnen 

doorgroeien naar ons team van specialisten. Zij gaan in dienst 

van HuizingHarvest naar landen als KAZACHSTAN, 

AZERBEIDZJAN, TURKMENISTAN OF MALI en dragen 

daar praktijkkennis over. Variërend van het simpel afstellen van 

combines tot bedrijfsorganisatorische adviezen. Deze 

kennisoverdragers zijn gemiddeld 150 tot 200 dagen per jaar van 

huis en krijgen daarvoor naar Nederlandse maatstaven betaald. 

Een waarschuwing vooraf: wie dit werk doet, wil het vaak blijven 

doen. Het is pionieren en dat werkt verslavend. Na een paar 

weken terug in Nederland begint het weer te kriebelen…’

NICO HUIZING

IETS VOOR JOU?

Zorg jij straks dat iedereen genoeg eten 
op zijn bord heeft? Als akkerbouwer 
ben je een moderne ondernemer die 
bieten, aardappelen, graan, groente 
en nog véél meer gewassen teelt. Denk 
hierbij ook aan energiegewassen. 
Je verbouwt, verzorgt en oogst de 
gewassen. Daarbij houd je zoveel 
mogelijk rekening met het behoud 
van de natuur. Ook kun je machines 
bedienen en de transport en verkoop 
van producten regelen. Ben jij graag 
buiten aan het werk en wil je een 
uitdagende baan? Dan is de opleiding 
Akkerbouw iets voor jou. 

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

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

Niveaus
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 een akkerbouwbedrijf 
zelfstandig uit te voeren. Je kunt goed 
plannen, samenwerken én probeert de 
kwaliteit van het gewas altijd te verbeteren. 

Met een diploma op niveau 4 kun je straks 
met je baas samen een akkerbouwbedrijf 
runnen. Je bezit alle vakvaardigheden én bent 
goed in het onderhouden van contact met 
leveranciers en afnemers. Leiding geven en 
het bedrijf financieel gezond houden? Dat is 
voor jou straks geen enkel probleem. 

NA JE OPLEIDING
Diploma Akkerbouw op zak? Dan kun je 
(afhankelijk van je niveau en expertise) 
bijvoorbeeld aan de slag als zelfstandig 
onder nemer, medewerker van een akker-

bouw bedrijf, vertegenwoordiger, bedrijfs- 
verzorger, productieleider, voorlichter 
landbouw coöperatie, keurmeester, 
medewerker mechanisatie bedrijf, 
bodemspecialist, kwaliteits  controleur  
of productmanager. 

Wil je liever doorleren? Dat kan! Vanuit niveau 
2 kun je doorstromen naar niveau 3. Vanuit 
niveau 3 kun je doorstromen naar niveau 4. 
Daarna kun je zelfs doorleren aan het hbo. 
Met een groene mbo-opleiding is dus van alles 
mogelijk!

OPLEIDING 

AKKERBOUW

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker teelt 25431 2 2 jaar   

                                                  

Vakbekwaam medewerker teelt 25536 3 3 jaar 

     

Vakexpert teelt en 25534 4 3 jaar 

groene technologie     
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IETS VOOR JOU?

Vind jij het leuk dat elke dag anders 
is? Houd je ervan om verschillende 
mensen te ontmoeten en vind je 
afwisseling fijn? Als loonwerker 
doe je steeds ander werk, bij andere 
klanten. Zaaien, gewassen oogsten, 
grondbewerking of aanleg en 
onderhoud van natuurgebieden; jij 
kunt het straks allemaal. Zo help 
je bedrijven die zelf niet de juiste 
machines of het juiste personeel 
hebben. Je kunt als expert ingehuurd 
worden door akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven, maar ook 
overheidsinstanties en bedrijven 
uit de infrasector vragen steeds 
vaker een loonwerker. Dus ben je 
zelfstandig, kun je goed met mensen 

omgaan en maak jij een klus gewoon 
af? Dan is de opleiding Loonwerk iets 
voor jou.
 
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.

T-RIJBEWIJS
Haal je trekkerrijbewijs zo snel mogelijk! 
Het trekkerrijbewijs is nodig als je 
de opleiding Loonwerk volgt. Er zijn 
subsidiemogelijkheden beschikbaar via 
de brancheorganisatie. Check voor meer 
informatie www.caoloonwerk.nl of 
www.groengrondinfra.nl. 

NA JE OPLEIDING
Diploma op zak? Dan kun je aan de slag als 
zelfstandig loonwerker of als medewerker 
loonwerkbedrijf. Je komt dan in dienst 
bij een agrarisch loonbedrijf of bij een 
akkerbouw-, tuinbouw- of veehouderij bedrijf.

Wil je liever doorleren? Dat kan! Vanuit 
niveau 2 kun je doorstromen naar niveau 
3. Vanuit niveau 3 kun je doorstromen naar 
niveau 4. Daarna kun je zelfs doorleren aan 
het hbo. Met een groene mbo-opleiding is 
dus van alles mogelijk!

OPLEIDING 

LOONWERK

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Medewerker agrarisch loonwerk 25555 2 2 jaar 

                                                  

Vakbekwaam medewerker  25557 3 3 jaar 

agrarisch loonwerk    

                                                  

Vakexpert agrarisch loonwerk 25556 4 3 jaar 

    

                                                 

JAN TEN HAVE OVER LOONWERK
“Ik vind Loonwerk een leuke opleiding. Ik ga 
altijd met plezier naar school. Het leukste 
aan de opleiding vind ik het werken met 
machines: hoe werkt het precies, hoe zit het 
allemaal in elkaar? En wat ik mooi vind, is 
dat je veel verschillende certificaten kunt 
halen: VCA, VCA voor operatio neel 
leidinggevenden, lasdiploma, hijs bewijs, 
noem maar op. Ik kom van oorsprong van 
een melkveehouderij bedrijf. Maar toch heb 
ik gekozen voor de opleiding Loonwerk. 
Mij trekt met name die managementkant; 
het bezig zijn met cijfers en het plannen van 
verschillende opdrachten. Tijdens mijn stage 
ging ik ook regel matig mee naar klanten om 
offertes te maken en planningen door te 
spreken. Tijdens mijn opleiding heb ik ook 
nog stagegelopen bij een bedrijf in Nieuw-
Zeeland. Dat was echt fantastisch.”

agro Qtechniekagro Qtechniek
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EEN PASSIE VOOR 
GROENE VORMGEVING! 
De opleiding Bloem, Groen & Styling is dé opleiding voor 

creatieve, ondernemende, groene vormgevers die graag 

hun handen uit de mouwen steken. Je leert alles over 

bloemen en planten maar ook over het inrichten van 

interieurs, commercieel denken en presenteren. Je houdt 

je onder andere bezig met het maken van trendy bloem- 

en plantenarrangementen, het ontwerpen en inrichten 

van (groene) interieurs en het ontwerpen en aankleden 

van evenementen. Je werkt zoveel mogelijk met echte 

opdrachtgevers zodat je goed wordt voorbereid op je 

toekomstige werk.

BLOEM, GROEN & 
STYLING

BLOEM,  G  ROEN
STYLIN  G
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IETS VOOR JOU?

Je bent altijd nieuwsgierig naar de 
laatste trends. Je durft anders te zijn. 
Zo ontwikkel je een eigen stijl. Je bent 
creatief en werkt graag met mooie, 
natuurlijke materialen. En je vindt 
het leuk om met én voor mensen 
te werken. Wil je alles weten over 
trends, bloemen en planten, interieur 
en vormgeving? Dan is de opleiding 
Bloem, Groen & Styling iets voor jou.

DIT GA JE DOEN
De opleiding Bloem, Groen en Styling is 
een brede groene vormgevingsopleiding. 
Je wordt Groenstylist en leert alles over 
bloemen en planten, presenteren en etaleren, 
vormgeving en interieur. 
Bij de opleiding volg je veel leuke vakken: 
bloemschikken, interieurontwerp, 
productvormgeving, etaleren, kleurenleer, 
kunst, materialenkennis en verkopen. 

Je ontwikkelt je creativiteit door veel 
praktijklessen te volgen en het kijken naar je 
eigen werk en dat van anderen. Daarnaast 
krijg je les in algemene vakken zoals 
Nederlands en rekenen. Deze vakken worden 
zoveel mogelijk in praktijkopdrachten 
aangeboden. Je voert opdrachten uit voor 
echte opdrachtgevers, dit is niet alleen 
leerzaam maar ook nog eens leuk!
Je loopt stage in bijvoorbeeld bloemen-
winkels, tuincentra en/of woonwinkels om 
ervaring op te doen in de praktijk. Op deze 
manier ben je goed voorbereid op je werk. 
Afhankelijk van je niveau werk je onder 
begeleiding, zelfstandig of geef je leiding. 
In de eerste periode van je opleiding ben je 
vooral bezig met het leren van de basis van 
je beroep. Vervolgens bouw je verder aan je 
kennis en vaardigheden. Je kunt een sfeervol 
product van A-Z neerzetten en weet welke rol 
jij en je bedrijf in de regio hebben. Verder leer 
je hoe je producten mooi presenteert, in de 
markt zet en verkoopt.
Je kunt deze opleiding op verschillende 
niveaus volgen.

Niveau 2 
Je wordt opgeleid tot medewerker in een 
bloemenwinkel, tuincentrum en/of 
woonwinkel. Je leert eenvoudig bloemwerk 
samen te stellen, etaleren en presenteren, 
commercieel denken en winkelvaardigheden 
voor je beroep. Naast school loop je stage 
in een bedrijf waar bloemen, planten en/
of woondecoratie centraal staan. De 
theoretische kennis bieden we zoveel 
mogelijk aan in realistische praktijk-
opdrachten. De opleiding duurt in principe 
twee jaar en wordt zowel in BOL als in 
BBL (een combinatie van werken en leren) 
variant aangeboden. 

Niveau 3/4 
Volg je de opleiding op niveau 3 of 4? 
Dan leer je in het eerste jaar werken met 
bloemen en groene materialen. Ook krijg 
je les over trends en duurzaamheid en leer 
je commercieel te denken. In het tweede 
jaar krijg je vooral les in interieurontwerp, 
plantenkennis en productvormgeving. 
Bij niveau 3 en 4 leer je daarnaast omgaan 
met klanten en hoe je contacten met 

leveranciers onderhoudt. 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. 

bloem, groenostylingbloem, groenostyling

OPLEIDING 

BLOEM, GROEN & STYLING

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR*                   

Medewerker bloem, groen & styling 25443 2 2 jaar 

    

     

Vakbekwaam medewerker  25444 3 3 jaar 

bloem, groen & styling    

    

     

Bedrijfsleider/ondernemer  25442 4 3 jaar 

bloem, groen & styling    

     

Vakexpert bloem, groen & styling 25445 4 3 jaar 

    

     

MADELEIN LANGEDIJK  
OVER BLOEM, GROEN & 
STYLING

Madelein heeft eerst de bloemisten-
opleiding gevolgd, daarna is ze binnen 
Terra overgestapt naar een opleiding 
waar het accent lag op vormgeving en 
interieur. In de opleiding Bloem, Groen 
en Styling is dat nu samengevoegd, 
het accent ligt nu op bloemen én 
vormgeving! “Groene vormgeving 
heeft echt de toekomst en steeds meer 
mensen worden zich bewust van de 
toegevoegde waarde van bloemen 
en planten in het interieur. Tijdens 
mijn opleiding heb ik veel gewerkt 
met bloemen en planten maar 
ook met natuurlijke en duurzame 
materialen. Ik heb allerlei trendy, 
duurzame producten ontworpen, 
gemaakt en verkocht. In onze eigen 
schoolwinkel maar ook via internet. 
Commercieel denken heb ik inmiddels 
wel geleerd. Nu ik klaar ben met de 
opleiding ben ik aan het onderzoeken 
hoe ik mijn eigen productlijn het beste 
in de markt kan zetten. Als dit gelukt 
is kom hier graag over vertellen aan 
de nieuwe studenten.”

De wereld ontdekken? Tijdens de opleiding 
krijg je de mogelijkheid om stage te lopen 
in het buitenland. In het laatste jaar kies je 
zelf of je je wilt specialiseren in bloemen en 
planten of interieur en vormgeving. 
Wil je de opleiding zelf ervaren? Neem dan 
contact op met één van onze vestigingen voor 
een meeloopmoment.

NA JE OPLEIDING
Het diploma Bloem, Groen & Styling op 
zak? Dan kun je bijvoorbeeld aan de slag 
als medewerker in de bloemenbranche, in 
een woonwinkel of tuincentrum, maar ook 
als projectleider interieurbeplantingen, 
decorateur, etaleur, interieurontwerper, 
(groen) stylist of tentoonstellingsarrangeur. 
Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit 
niveau 2 doorstromen naar niveau 3 of vanuit 
niveau 3 naar niveau 4. Na niveau 4 kun je 
naar het HBO. Met een groene opleiding is dus 
van alles mogelijk! 
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FOOD, LIFE &
INNOVATION

PASSIE VOOR VOEDING 
Wat eet jij eigenlijk? Hoe is dat precies 

gemaakt? Waar komt jouw voedsel vandaan 

en hoe komt het uiteindelijk op jouw bord 

terecht? Weet je ook of het gezond voor je

is? Dit en nog veel meer leer je tijdens de 

mbo-opleiding Food, Life & Innovation. Na je 

opleiding ben je een eersteklas Young Food 

Professional. Maak jij van voeding en lifestyle 

je werk?
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voeding  voorlichting

Na de opleiding weet je
• welke reis voedsel maakt vanaf de bron tot op je bord;

• welke invloed voeding op je gezondheid heeft;

• hoe je voorlichting kunt geven over voeding;

• welke trends er zijn op het gebied van voeding;

• hoe ingrediënten en producten geteeld en gemaakt 

worden op boerderijen en in fabrieken;

• alles over verschillende grondstoffen en hoe je deze 

kunt gebruiken voor een smakelijke maaltijd of een 

bijzonder ingrediënt;

• hoe je tijdens en na het productieproces de kwaliteit 

van voeding kunt controleren;

• wat je kunt doen om voedselverspilling tegen te gaan;

• welke gevolgen het maken en vervoeren van voedsel 

heeft voor het milieu en hoe dat beter kan;

• de rol van reclame en marketing, zoals de verpakking 

en fotografie.

Meer informatie

www.wordfoodprofessional.nl
info@mboterra.nl

Food, Life & Innovation

Jij geeft straks professionele voorlichting 
over voeding & gezondheid 

Vanaf de bron 
  tot op je bord

Word jij Young Food professional? 

Food, Life & Innovation
Wat eet jij eigenlijk? Hoe is dat precies gemaakt? Waar 

komt jouw voedsel vandaan en hoe komt het uiteindelijk 

op jouw bord terecht? Weet je ook of het gezond voor je 

is? Dit en nog veel meer leer je tijdens de mbo-opleiding 

Food, Life & Innovation bij Terra MBO. Na je opleiding 

ben je een eersteklas Young Food Professional. Maak jij 

van voeding en lifestyle je werk? 

Food, Life & Innovation

Alles bij deze opleiding heeft te maken met 
voedsel, milieu en gezondheid.

Vanaf de bron 
  tot op je bord
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IETS VOOR JOU?

De wereld van voeding is enorm in 
beweging. Iedereen is met voeding 
bezig. Er komen steeds meer 
producten bij en ook in de media zie 
je allerlei filmpjes en tips die te maken 
hebben met voeding en gezondheid. 
Ben jij benieuwd waar jouw voedsel 
vandaan komt? Hoe het wordt 
gemaakt en hoe de verpakking tot 
stand komt? Welke rol voeding heeft in 
onze maatschappij? Wil jij hier graag 
mee aan de slag? Dan is de opleiding 
Food, Life & Innovation iets voor jou. 

DIT GA JE DOEN
Je leert alles over voedsel, vanaf de bron 
tot dat het op je bord ligt. Ook leer je hoe je 
hier voorlichting over kunt geven. Trends, 
lifestyle en foodstyling, het komt allemaal 
aan bod. Vergeet ook niet de rol van reclame, 
fotografie en verpakking.

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. 

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 op zich, 
maar ook het vervoer van voedsel is slecht 
voor 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! 

SAMEN MET BEDRIJVEN
Alles bij deze opleiding heeft met voedsel, 
smaak, beleving, milieu en gezondheid 
te maken. En dit leer je vooral in de 
praktijk. Daarom vindt deze opleiding 
veel buiten de school plaats. Natuurlijk 
leer je de algemene vakken,  maar 
daarnaast bezoek je vooral bedrijven, zoals 

OPLEIDING 

FOOD, LIFE & INNOVATION

voeding  voorlichting

voedselverwerkingsbedrijven, agrarische 
bedrijven, de verpakkingsindustrie, maar 
ook ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. 
Je voert echte praktijkopdrachten uit in 
opdracht van het bedrijfsleven. 

De opleiding wordt aangeboden op mbo 
niveau 4. Tijdens de basis van de opleiding 
maak je kennis met de verschillende 
onderdelen binnen de voedingsbranche 
in de richting techniek, logistiek en 

maatschappij. Daarna maak je een keuze 
die het beste bij jou past.

NA JE OPLEIDING
Na je opleiding kun je aan de slag op het 
niveau van een vakexpert. Naast de kennis 
die je tijdens je studie hebt opgedaan, bezit 
je ook alle vaardigheden die je nodig hebt 
als vakexpert. Zoals het onderhouden van 
contacten met leveranciers en afnemers. 
Je kunt zelfstandig én in teamverband 

werken. En je communiceert uitstekend met 
je collega’s, je leidinggevenden, maar vooral 
met je klanten en opdrachtgevers. 

Afhankelijk van de door jou gekozen 
richting, kun je met je diploma op zak aan 
het werk in de richting van voedingsinkoper, 
conceptontwikkelaar, gezondheidscoach, 
voedingsdeskundige in het ziekenhuis of 
verzorgingstehuis, (regionale/biologische) 
voedingsadviseur, kwaliteitszorg 
medewerker, marketingmedewerker in de 
detailhandel of logistiek manager. 

Na je mbo studie nog niet uitgeleerd? Je kunt 
ook doorstuderen in het hbo.
Met dit diploma op zak ligt dus de wereld 
van voeding aan je voeten!

NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                   

Vakexpert voeding 25464 4 3 jaar 

en voorlichting      

voeding  voorlichting

Na de opleiding weet je
• welke reis voedsel maakt vanaf de bron tot op je bord;

• welke invloed voeding op je gezondheid heeft;

• hoe je voorlichting kunt geven over voeding;

• welke trends er zijn op het gebied van voeding;

• hoe ingrediënten en producten geteeld en gemaakt 

worden op boerderijen en in fabrieken;

• alles over verschillende grondstoffen en hoe je deze 

kunt gebruiken voor een smakelijke maaltijd of een 

bijzonder ingrediënt;

• hoe je tijdens en na het productieproces de kwaliteit 

van voeding kunt controleren;

• wat je kunt doen om voedselverspilling tegen te gaan;

• welke gevolgen het maken en vervoeren van voedsel 

heeft voor het milieu en hoe dat beter kan;

• de rol van reclame en marketing, zoals de verpakking 

en fotografie.

Meer informatie

www.wordfoodprofessional.nl
info@mboterra.nl

Food, Life & Innovation

Jij geeft straks professionele voorlichting 
over voeding & gezondheid 

Vanaf de bron 
  tot op je bord

Word jij Young Food professional? 

Food, Life & Innovation
Wat eet jij eigenlijk? Hoe is dat precies gemaakt? Waar 

komt jouw voedsel vandaan en hoe komt het uiteindelijk 

op jouw bord terecht? Weet je ook of het gezond voor je 

is? Dit en nog veel meer leer je tijdens de mbo-opleiding 

Food, Life & Innovation bij Terra MBO. Na je opleiding 

ben je een eersteklas Young Food Professional. Maak jij 

van voeding en lifestyle je werk? 

Food, Life & Innovation

Alles bij deze opleiding heeft te maken met 
voedsel, milieu en gezondheid.

Vanaf de bron 
  tot op je bord
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JELIEN TIMMERMANS (MIDDEN) OVER 
FOOD, LIFE & INNOVATION
Jelien Timmermans is één van de leerlingen die vorig jaar 
gestart is met de opleiding ‘Food, Life & Innovation. "Ik vond 
het moeilijk om te kiezen welke opleiding ik wilde gaan doen. 
Op het laatste moment kwam ik Food, Life & Innovation 
tegen en ik dacht meteen ‘dit is het!’. Ik heb altijd al interesse 
in voeding gehad. 

Het is een brede opleiding waarbij alle kanten van de 
voedingsbranche worden belicht. We krijgen veel projecten 
en ontdekken welke verschillende beroepen er zijn binnen 
deze branche. We gaan vaak op pad met de klas. Zo zijn we 
bijvoorbeeld in Amsterdam naar de Foodhallen en Danone 
geweest, in Groningen naar de GGD, de Jumbo Euroborg en 
Mr. Mofongo en in Frederiksoord naar de Fruithof. Naast dat 
het heel erg leuk is om te doen, is het ook erg leerzaam. Zo 
leren we niet alleen uit een boek, maar kunnen we ook zien 
en leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

Ook hebben we meegedaan aan de MBO Voedselverspilling 
challenge. Ik heb samen met mijn klasgenoten naar 
mogelijkheden voor een samenwerking tussen een 
pompoenboer en een snackbar gezocht. Met ondersteuning 
van deze bedrijven hebben we pompoenpatat ontwikkeld. 
Daarmee wonnen de de eerste prijs wat super gaaf was!"

WINNAAR MBO CHALLENGE 

VOEDSELVERSPILLING 2019!
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IETS VOOR JOU?

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! Met deze opleiding 
haal je namelijk een mbo-diploma op 
niveau 1. Als jij graag met je handen 
werkt en het beste leert in de praktijk, 
is deze brede opleiding iets voor 
jou. Je leert allerlei vaardigheden 
die nodig zijn om bij een bedrijf te 
werken. Ook is het na het behalen van 
het diploma mogelijk door te stromen 
naar niveau 2.

DIT GA JE DOEN
Bij de 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 verandering. Je volgt een aantal 
algemene vakken zoals Nederlands, rekenen 
en loopbaan & burgerschap. 

De entreeopleiding duurt één jaar. Binnen 
dit jaar leer je om onder toezicht en 
begeleiding eenvoudig werk uit te voeren in 
een bedrijf. Tijdens de opleiding kun jij je ook 
voorbereiden op een vervolgopleiding niveau 
2. Je loopt stage of je werkt bij een erkend 
leerbedrijf.

Studieadvies
Tijdens de entreeopleiding krijg je binnen 
vier maanden een studieadvies. Het advies 
is bijvoorbeeld:
•  jij kunt het beste gaan werken na het 

behalen van het diploma;
•  jij kunt na de entreeopleiding doorstromen 

naar mbo niveau 2;
•  wisselen van profiel binnen de 

entreeopleiding is een goede optie voor jou;
•  je kan beter wisselen van leerweg  

(BOL of BBL).

Een studieadvies komt nooit als een 
verrassing, want tijdens de opleiding  
praten we regelmatig met elkaar. We maken 
afspraken met je over de studie en over jezelf. 
Heb je extra hulp of begeleiding nodig? De 
studieloopbaanbegeleider staat altijd voor  
je klaar.

OPLEIDING 

ENTREE
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NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM CREBONUMMER NIVEAU STUDIEDUUR                  

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving 25657 1 1 jaar 

Assistent logistiek 25254 1 1 jaar 

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 25252 1 1 jaar 

Assistent verkoop/retail 25257 1 1 jaar 

in’t echt entreeopleidingen

BUITENLANDSE STAGE
Marie Jager volgt de opleiding tot instructeur 
Paardensport. Zij heeft in het tweede leerjaar haar 
stage in het buitenland gelopen bij Horse en Move in 
Noord-Portugal. “Ik heb voor een buitenlandstage 
gekozen door het keuzedeel Internationalisering. Het 
verschil met een stage in Nederland vind ik dat je er 
veel zelfstandiger van wordt. Je moet veel zelf regelen, 
de reis, het onderdak, verzekeringen, de kosten. 
Het komt echt op jezelf aan. Mijn taken tijdens mijn 
stage waren het verzorgen van de paarden en de 
honden, buitenritten begeleiden en gasten voor de 
B&B ontvangen. Wat ik geleerd heb is dat we hier veel 
meer luxe hebben en dat het werken in Portugal heel 
anders is. Veel relaxter ‘alles komt op zijn tijd’. 
’s Middags gingen we vaak in het meer zwemmen met 
de paarden. Vanuit Terra heb ik goede begeleiding 
gehad en is geregeld dat ik nog langer kon blijven op 
mijn stageadres. Financieel is een buitenlandstage 
ook prima te doen. Als je het goed doet, kost het geen 
geld. Tip: voor een stage in Europa kun je een 
vergoeding aanvragen via Erasmus+. Ik kan iedereen 
een buitenlandstage aanraden, het is heel leerzaam 
en een goede ervaring. Ik ben erdoor gegroeid als 
mens en had zoveel energie toen ik thuiskwam!”

TERRA MBO AMBASSADEUR
Jolein Grootjans, eerstejaars student 
Veehouderij niveau 3 van Terra Meppel, is 
verkozen tot Terra MBO Ambassadeur 2019! 
Jolein is een inspirator voor alle studenten van 
Terra door haar enthousiaste inzet, haar 
leergierigheid, het stellen van vele vragen en 
een goede mentaliteit; een echte aanpakker 
dus! ‘’Ik ben er superblij mee en vind het mooi 
dat ik gewonnen heb”, vertelt Jolein.

Voor Terra zijn de leerbedrijven ontzettend 
belangrijk. Daarom is naast de 
Ambassadeursverkiezing ook het Terra MBO 
Leerbedrijf 2019 in het leven geroepen. De 
winnaar is het Veehouderijbedrijf Veening uit 
Noordwolde geworden. Onder leiding van 
vader Gerrit en zoon Thijs worden op de 
Veehouderij veel Terra Practica lessen 
uitgevoerd. De gastvrijheid is er groot en de 
studenten krijgen de gelegenheid om zoveel 
mogelijk ervaring op te doen. ‘’Een hele mooie 
verrassing en ook erkenning. We zijn er blij 
mee!’’ aldus Veening.

JOLEIN GROOTJANS
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7Kom dan naar de 
open dagen van Terra MBO
Terra Assen mbo vrijdag 29 januari 2021 16.00 - 20.30 uur      
Terra Emmen mbo vrijdag 29 januari 2021 16.00 - 20.30 uur      
Terra Groningen mbo vrijdag 29 januari 2021 16.00 - 20.30 uur 
 zaterdag 30 januari 2021 10.00 - 14.00 uur     
Terra Meppel mbo vrijdag 29 januari 2021 16.00 - 20.30 uur     
Terra mbo hippische opleidingen zaterdag 6 februari 2021 12.00 - 15.00 uur
Terra Winschoten mbo  vrijdag 29 januari 2021 16.00 - 20.30 uur  

Kijk voor een actueel overzicht van onze voorlichtingsevenementen op mboterra.nl.

In verband met de coronamaatregelen kan het zijn dat de open dagen in aangepaste vorm 
worden aangeboden. Wij bieden dit jaar daarom ook veel voorlichtingsactiviteiten online aan. 
Houd hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten.

weet je nog niet 
welke opleiding 
je wilt gaan doen?

TERRA ASSEN
Vredeveldseweg 55
9404 CC Assen
tel (0592) 31 22 98
assen@mboterra.nl
www.mboterra.nl

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

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

TERRA WINSCHOTEN
P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten
tel (0597) 67 09 70
campusws@mboterra.nl
www.mboterra.nl

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


