
Natuur, Voeding & 
Groen 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



koken / bakken / bedenken / verkopen / 
produceren / controleren / adviseren 

Veel smaken in Voeding! 



Basis kok / zelfstandig werkend kok / leidinggevende 
keuken / gespecialiseerde kok / foodspecialist / food 
professional  

 

 

 

 

Koken 



Uitvoerend bakker / Zelfstandig werkend 
bakker / Leidinggevende / Patissier  

 

 

 

 

Brood en banket 



Productiemedewerker Slagerij / Slager / Verkoopspecialist slagerij /  

Verkoopmedewerker slagerij, vis en vers / Visspecialist  

Afdelingschef vers / Bedrijfsleider vers 

 

 

 

 

Slagerij / visspeciaalzaak  



Verkoopmedewerker vers / Afdelingschef 
vers / Bedrijfsleider vers 

 

 

 

Supermarkt 



Medewerker fastservice / kok / 1e Medewerker 
fastservice / Zelfstandig werkend kok / 
Bedrijfsleider fastservice 

 

 

 

 

Fastservice 



Grote voedingsbedrijven 
Laborant / analist / procesoperator / 
productontwikkelaar 



Adviseren en organiseren 
Adviesbureaus / gezondheidswinkels /  
cateringbedrijven  



Groen kent vele kleuren! 
Groene leefomgeving / Stad en mens /  
Bloem / Milieu / Dier / Land- en tuinbouw  



Groene leefomgeving 
hovenier / instructeur buitensport / boswachter / 

natuurbeheerder / reisleider / onderzoeker  



Stad en mens 
vrije tijd / lifestyle / water en energie / 
stad en wijk / biobased economie 



Bloem 
bloemist / stylist / 

vormgeven / fotografie / 
etaleren  



Milieu 
onderzoeker natuur en milieu / milieu-
inspecteur 



Dier 
dierenartsassistent / dierverzorger / eigen 

bedrijf / dierentuinmedewerker / 
zorgboerderij / manege 



Land- en tuinbouw 
veehouder / loonwerker / monteur / 
fruitteler / boomkweker / 
glastuinbouw 



Je kunt gaan studeren bij:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


