Vooropleiding / Toelatingsvoorwaarden
vmbo-b
diploma of;

mbo-diploma
niveau 1
(Entreeopleiding)

+ een dienstverband van een
vastgesteld aantal uur bij een
erkend leerbedrijf (alleen bij BBL)

Niveau 2
opleiding

vmbo-k, -g of -t
diploma of;

vmbo-k, -g of -t
diploma of;

overgangsbewijs
naar havo 4 of
vwo 4 of;

overgangsbewijs
naar havo 4 of
vwo 4 of;

mbo-diploma
niveau 2 of 3

mbo-diploma
niveau 2

+ een dienstverband van een
vastgesteld aantal uur bij een
erkend leerbedrijf (alleen bij BBL)

Niveau 3
opleiding

Niveau 4
opleiding

MBO opleiding Scalda Groen College
Vrijetijd &
leefomgeving

Dierverzorging

Paardensport en
-houderij

Bloem, groen
en styling

Agro, Aqua
& Food

Tuin en
landschap

Niveau 2
(2 jaar)

Medewerker
dierverzorging

Medewerker
dierverzorging paardenhouderij

Medewerker
bloem, groen en
styling

Medewerker
hovenier

Niveau 3
(3 jaar)

Vakbekwaam
medewerker
dierverzorging

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

Vakbekwaam
medewerker
bloem, groen en
styling

Vakbekwaam
hovenier

Niveau 4
(3 jaar)

Bedrijfsleider
dierverzorging

Bedrijfsleider
paardensport en
-houderij

Vakexpert bloem,
groen en styling

*(BOL & BBL)

*(BOL & BBL)

Opzichter/
uitvoerder
groene ruimte

Agrarisch
Loonwerk

Plantenteelt

Medewerker
agrarisch
loonwerk *(BBL)

Medewerker teelt

Vakbekwaam
medewerker
agrarisch
loonwerk *(BBL)

Vakbekwaam
medewerker teelt

Aquacultuur

Veehouderij

Procesoperator
(food)

Medewerker
veehouderij
*(BBL)

Vakexpert teelt
en groene
technologie

Vakbekwaam
medewerker
veehouderij *(BBL)

Procesoperator
(food)
Procesoperator
(food)

Vakexpert
teelt op water
(aquacultuur)

*Alle Scalda Groen College opleidingen zijn BOL, tenzij anders vermeld.
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage.
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt en leert tegelijkertijd. Naast je baan ga je 1 of 2 dagen naar school.

Vervolgopleiding
Met een mbo-diploma niveau 2 kan je doorstromen naar een niveau 3 opleiding en met een mbo-diploma niveau 3 kan je doorstromen naar een niveau 4 opleiding,
Met een mbo-diploma niveau 4 heb je een uitstekende basis om door te stromen naar een hbo-bacheloropleiding of naar een Associate degree.

Werkveld

Dierenspeciaalzaak
Dierentuin
Trimsalon
Kinderboerderij
Dierenasiel / -pension

Groom
Instructeur
Medewerker
Bedrijfsleider
Professioneel ruiter

Medewerker
bloemenwinkel
of tuincentra
Bedrijfsleider
Stylist

Hovenier
Tuinontwerper
Uitvoerder
Verkoper
Boomverzorger

Loonwerker
Medewerker
agrarisch bedrijf of
weg- en waterbouwbedrijf

Akkerbouwer
Glastuinbouwer
Fruitteler
Agrarisch
vertegenwoordiger

Viskweek
Schelpdierteelt
Algen- en zeewierteelt
Zilte gewassen teelt
Kwaliteitscontroleur

(Melk)veebedrijf
Bedrijfsverzorgingsdienst
Inseminator
Klauwverzorger

Procesoperator
Laborant
HSEQ functionaris
Maintenance
Leidinggevende

