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Zo verrassend is groen!
De natuur is overal. In het bos en 

het park natuurlijk, maar ook op 

plaatsen waar je ‘groen’ niet zo snel 

verwacht. In de supermarkt om de 

hoek, bij de dierenarts, in je favoriete 

restaurant, op de zorgboerderij en op 

je eigen sportclub. Een uitdagende 

outdoor activiteit bedenken, een 

prachtig bruidsboeket samenstellen 

of een succesvol bedrijf starten in de 

foodsector: het begint allemaal bij de 

natuur. Zo verrassend is groen. Het 

biedt ontelbaar veel kansen op heel 

verschillende plaatsen. Wil jij werk 

maken van groen? Dan kun je bij  

Helicon alle kanten op!
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Helicon MBO Geldermalsen

Helicon MBO Den Bosch

Helicon MBO Den Bosch, 
locatie BoxtelHelicon MBO Tilburg

Helicon MBO Eindhoven
Helicon MBO Helmond

Helicon MBO Nijmegen

Helicon MBO Velp

Helicon MBO Apeldoorn

Dit is Helicon
Kies je voor Helicon, dan kies je 

voor ‘groen’ mbo. Voor actieve, 

praktijkgerichte opleidingen met liefde 

voor alles wat de natuur biedt en met 

aandacht voor de mens. Met Helicon 

kies je voor overzichtelijke scholen die 

je op een persoonlijke manier goed 

voorbereiden op de beroepspraktijk of 

op een hbo-opleiding. We vinden het 

belangrijk dat je je snel thuis voelt. 

Daarom begeleiden we je goed en 

vinden we een prettige sfeer en veilige 

omgeving heel belangrijk. We houden 

van hard werken, maar wel met veel 

plezier. En als het even kan: niet  

met je neus in de boeken, maar 

buiten! Want daar gebeurt het!

Onze mbo-scholen!

>
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Ik wil iets met... Dier

Dier S  Dierverzorging 2  2 2 2 2

S  Dier en gedrag 3 3 3 3 3

S  Dier en ondernemen  4  4  4  4  4

S  Paardenhouderij  2  2  3  4

S  Wildparkmanagement  4

Dierenartsassistent  4  4  4  4

Proefdierverzorging 3  4  4  

Leerwegen:  
 
BOL

    

 
BBL S

  

Binnen sommige opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is het mogelijk  
om direct een specialisatie te kiezen. 
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Maak van dieren je beroep!

              wildlife 
gedragstrainer

     paraveterinair natuurgids dierenartspraktijk    

         groom reisleider  huisdieren  

dierentuin onderzoeksmedewerker 

           zorgboerderij proefdieren trainer 

       trimsalon hulphond wildbeheerder 
           dierenpension hippisch centrum  

   voorlichter evenementenorganisaties

7
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Dier
Ben jij helemaal gek van dieren? Wil je alles 
weten van ze weten en is het je droom om 
later ook met dieren te werken? Met de 
opleiding dier zet je een stap in de juiste 
richting. 

De opleiding
Je begint met deze brede basisopleiding Dier. 
Je leert over dieren, dierverzorging, 
huisvestiging, voeding en gezondheid. Je volgt 
ook algemene vakken, zoals taal en rekenen. 
Binnen Dier ga je specialiseren in 
Dierverzorging (niveau 2), Dier en gedrag 
(niveau 3) of Dier en ondernemen (niveau 4). Of 
je kiest voor de specialisatie Paard (niveau 2,3 
en 4) of Wildparkmanament (niveau 4). Kijk in 
het overzicht op pagina 6 bij welke school van 
Helicon de specialisaties gegeven worden.

Na de opleiding kun je aan de slag in de brede 
dierenwereld in binnen- of buitenland. 

Helicon biedt je deze opleiding in Apeldoorn, 
Eindhoven, Geldermalsen, Helmond,  
’s Hertogenbosch, Nijmegen en Velp.

dierentuin   huisdeuren   huisvesting   wildlife   kinderboerderij   paarden   gedrag   training   

dierenpension   dierenwinkel   voeding   gezondheid   hulphond
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Dierverzorging
specialisatie van Dier

Van gezelschapsdieren tot aan dierentuin-
dieren. Jij weet straks alles over dieren, over 
goede voeding en huisvesting. Jij let op hun 
gezondheid en zorgt ervoor dat zij zich prettig 
voelen. 

Brede kennis
Tijdens deze specialisatie maak je kennis met 
de brede dierenwereld. Van gezelschapsdieren 
tot boerderijdieren. Zo staat de ene dag in het 
teken van knaagdieren en weet je precies 
hoeveel een cavia per dag mag eten. En de 
andere dag komen vissen aan bod, waarbij je 
je bijvoorbeeld verdiept in de inrichting van 
een aquarium. 
 
Je bent een groot deel van de tijd bezig met de 
theorie en praktijk van de dierverzorging. Dit 
gebeurt aan de hand van thema’s als: 
diersoorten; omgaan met klanten en hanteren 
van dieren. Daarnaast krijg je vakken als 
Nederlands, Engels en rekenen. 

Je kunt gaan werken als dierverzorger in een 
dierentuin, asiel, dierenspeciaalzaak, manege, 
opvangcentrum, vogelpark, dierenambulance 
of zorgboerderij. Of je studeert verder op 
niveau 3!  

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Apeldoorn, Eindhoven, Geldermalsen, 
’s-Hertogenbosch, Nijmegen.

asiel   kinderboerderij   huisdieren   boerderijdieren   

gezondheid   dierverzorging   dierenwinkel   zorgboerderij   

dierenpark   voeding   huisvesting   kennel

9
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Dier en gedrag
specialisatie van Dier

Kun je uren kijken hoe apen, paarden of 
roofvogels zich gedragen? En vind jij het leuk 
om met dieren te werken? Dan is deze 
specialisatie de juiste voor jou! 

Verschillende soorten
Je leert alles over verzorging, voeding, 
voortplanting, schoonmaak- en onderhoud 
dierenverblijf, huisvesting, diergedrag en 
trainingsmethoden. Daarnaast ontwikkel je 
jouw organisatietalent en leer je hoe je een 
goede voorlichting geeft. Je maakt kennis met 
allerlei verschillende dieren. Van hamsters, 
vissen en reptielen tot aan olifanten, 
roofvogels, apen en boerderijdieren zoals 
kippen, koeien en geiten. Ook honden, katten 
en andere gezelschapsdieren komen veel aan 
bod. Als dierverzorger ben je alert op de 
gezondheid en het gedrag van dieren. Ook leer 
je vaardigheden zoals samenwerken en 
presenteren en krijg je algemene vakken zoals 
Nederlands, Engels, economie en rekenen. 
Natuurlijk ga je ook stage lopen, bijvoorbeeld 
bij een asiel, hondenkennel, dierentuin of 
kinderboerderij.

Na de opleiding kun je aan de slag als trainer, 
dierverzorger in een dierentuin, voorlichter, 
beheerder, maar ook als assistent 
gedragstherapeut. 

Helicon biedt je deze opleiding in Apeldoorn, 
Geldermalsen, Helmond, ‘s Hertogenbosch en 
Nijmegen

africhter    zwemmen met dolfijnen   dierentuin   hondentrainer   

hulphond   gedragsonderzoek   interactie mens en dier   dierverzorging   

coaching met paarden   politiehondentraining    

assistent gedragstherapeut voor dieren   
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Dier en ondernemen
specialisatie van Dier

Dierenliefhebbers met commercieel talent 
opgelet. Met de specialisatie Dier en 
ondernemen kun jij met dieren je boterham 
verdienen. Een goed vooruitzicht. 

Gedrag en ondernemen
Met deze specialisatie leer je dierengedrag te 
doorgronden en te trainen. Het is belangrijk 
dat je nieuwsgierig, doortastend en 
communicatief vaardig bent. Wat je ziet en 
observeert moet je immers kunnen uitleggen 
en bespreken. Tijdens de opleiding leer je alles 
over dierverzorging, schoonmaak en 
onderhoud dierenverblijf, voortplanting, 
voeding, psyche van dieren, dierengedrag 
(ethologie) en communicatie. Ondernemen 
neemt een belangrijke plaats in, zodat je na je 
opleiding helemaal klaar bent om met dieren 
je geld te gaan verdienen. Natuurlijk is er ook 
aandacht voor vaardigheden zoals 
samenwerken, presenteren en de algemene 
vakken zoals Nederlands, Engels, economie en 
rekenen. Tijdens de opleiding ga je stage lopen 
bij verschillende bedrijven in binnen of 
-buitenland. Denk aan een stage als 
hondentrainer, dierverzorger of heropvoeder 
van dieren. Na je opleiding kun je aan de 
slag, in een eigen bedrijf of in dienst, 
of je studeert door aan het hbo.

Helicon biedt je deze opleiding in, 
Geldermalsen, Helmond, Nijmegen, 
’s-Hertogenbosch en Velp.

africhter   gedragsonderzoek   eigen zaak   interactie tussen mens en dier   doorstromen hbo   trainer   

commercieel   dierengedrag   dierentuin   dierentuin   hondentrainer   coaching met paarden
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Paardenhouderij
specialisatie van Dier

Ben jij gek op paarden? Binnen de opleiding 
Dierverzorging kun je in Eindhoven en 
Nijmegen kiezen voor de specialisatie 
Paardenhouderij. Met deze specialisatie kun jij 
straks verzorgen, organiseren, lesgeven en 
meer. Je wordt een echte paardenkenner. 

Theorie en praktijk
Je volgt een brede basis over dierverzorging. 
Maar wanneer je wilt werken met paarden, 
dan is dit de juiste specialisatie. Je leert het 
edele dier tot in detail kennen. Van huisvesting 
tot voeding en van rassen tot historie. Deze 
kennis in combinatie met je stage zorgt ervoor 
dat je klaar bent voor je werk op een manege, 
fokkerij, ruiterspeciaalzaak of als 
voederspecialist. Nog niet klaar met leren? Met 
niveau 4 kun je ook doorstromen naar het 
hbo. 

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Eindhoven op niveau 2 en in Nijmegen op 
niveau 2, 3 en 4 

paarden   manege   krachtvoer   fokkerij   hippisch centrum   paardengedrag   organiseren   verzorgen   

ruitersport   instructeur   doorstromen hbo   trainen   paardenfokkerij   huisvesting   gezondheid   voeding

*  In Nijmegen kun je de cursus  
basisinstructeur van ORUN volgen.

S
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Wildparkmanagement
specialisatie van Dier

Binnen de opleiding Dierverzorging is het in 
Helmond mogelijk de specialisatie 
Wildparkmanagement te volgen. Dit is de 
specialisatie voor iedereen die alles wil weten 
van wilde dieren en hun leefomgeving. In 
binnen- en buitenland!  

De specialisatie
Je leert over dierenwelzijn, wildlife-
management en het beheren van 
dierpopulaties in Nederland en daarbuiten! 
Met je diploma kun je aan de slag als 
zookeeper in een dierentuin of je observeert 
de dieren in een natuurpark. Maar ook als 
medewerker bij een opvangcentrum. 
Doorstuderen kan ook, bijvoorbeeld de hbo-
opleidingen diermanagement, toegepaste 
biologie, kust-en zeemanagement. 

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Helmond.

wilde dieren   avontuur    onderzoeksmedewerker   reservaat   wildbeheerder   avontuur   opvangcentra   

milieubedrijven   wildbeheerder   doorstromen hbo   dierentuin   reservaat   buitenlandstage   doorstromen hbo

S
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Dierenartsassistent 
Jij bent de assistent van de dierenarts. Jouw 
aandacht gaat uit naar het welzijn van het 
dier, maar je verliest ook de eigenaren niet uit 
het oog. Zorgen voor…dat past nu eenmaal bij 
jou!

Dieren èn mensen
Als dierenartsassistent doe je laboratorium-
onderzoek, help je de dierenarts bij operaties 
en het spreekuur. Je observeert en begeleidt de 
patiënten en weet alles van ziekte- en 
lichaamsleer. Je doet ook de patiënten-
administratie, maakt afspraken en neemt de 
telefoon op. Altijd klantvriendelijk, want jij 
hebt het meeste contact met de baasjes. 

Na de opleiding ben je klaar voor een baan in 
de praktijk of doorstromen naar het hbo. 

Helicon biedt deze 4-jarige opleiding aan in 
Helmond, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. 

dierenartspraktijk   baliewerk   operatieassistente   veeartsenpraktijk   laboratoriumonderzoek   

behandelen   huisdieren   patiëntenadministratie   paraveterinair   klantencontact   medicijnen   

doorstromen hbo   teamwork   verzorging   bevallingen   inentingen 
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Proefdierverzorging
Vind je het belangrijk dat dieren goed verzorgd 
worden? In deze opleiding leer je hoe je een 
belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van 
dieren. 

Welzijn van dieren 
Bij je werk als proefdierverzorger zorg je dat de 
dieren het goed hebben. Je werkt bij een 
laboratorium, universiteit of de farmaceutische 
industrie. Daar werk je mee aan het onderzoek 
voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe 
medicijnen tegen kanker of nieuwe 
operatietechnieken.

Zowel op niveau 3 als 4 leer je over voeding en 
hygiëne, maar ook over ethiek, wetgeving, 
erfelijkheidsleer en zoo-techniek. Met al deze 
kennis en vaardigheden en je praktijkervaring 
door je stages, heb je een stevige basis om aan 
het werk te gaan of om door te stromen naar 
het hbo. 
Proefdierverzorging is een opleiding op niveau 
3. Op niveau 4 ontvang je een erkend diploma 
waarmee je als biotechnicus (specialist 
proefdierverzorging) mag werken.

Helicon biedt deze opleiding aan in Nijmegen.

dierenwelzijn   ethiek   dierverzorging   biotechnisch medewerker   bioprocessen    

laboratoria op universiteiten   proefdierverzorger   onderzoek   nieuwe geneesmiddelen 

In combinatie met
         paraveterinair

>
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Ik wil iets met... Leefomgeving

Plant en groene leefomgeving  1

Hovenier 2  3  2  3   2  2 2  3  2  3

Natuur, water en recreatie  

S  Boomverzorging/ETW 3  3  3

S  Bos- en natuurbeheer 2  3  2  3 3  3

S  Outdoor en recreatie  3  3

S  Schaapherder 3

S  Water- en groenbeheer  3  3

Groene Leefomgeving

S  Bos- en natuurbeheer  4  4  4  4

S  Boomverzorging/ETW  4  4

S  Eco en wildlife  4  4  4

S  Outdoor en recreatie  4  4  4  4

S  Watermanagement  4  4

S  Tuin- en landschapsinrichting  4  4

Leerwegen:  
 
BOL

    

 
BBL S

 

 Binnen sommige opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is het mogelijk  
om direct een specialisatie te kiezen.

De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.16
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Ben jij het liefst buiten?

       outdoor tuinontwerp actieve vakanties 
                        voorlichter boomteelt hovenier 

         ondernemerschap natuurgids boswachter 

recreatie natuurmonumenten boomverzorging 

             stadspark milieueducatie organisatie

         daktuinen toerisme houtoogst klimbos 
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Plant en groene  
leefomgeving

Je houdt van aanpakken, werkt graag met je 
handen en wil de omgeving mooier maken. Na 
deze opleiding verzorg je bomen, planten en 
bloemen en help je met het aanleggen van 
vijvers en terrassen. Na deze opleiding ben je 
klaar voor het echte werk in de 
groenvoorziening.

De entree opleiding Plant en groene 
leefomgeving is een opleiding met veel 
afwisseling. Je werkt in de buitenlucht voor het 
onderhouden van tuinen, parken en 
landschappen. Ook het maken van een 
schutting of bestrating hoort bij het werk.

Helicon biedt je deze opleiding aan in 
Eindhoven in samenwerking met School 23. 
Je volgt de algemene vakken bij School 23 en 
de groene praktijkvakken bij Helicon.

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een 
niveau 2 opleiding bij Helicon bijvoorbeeld 
Hovenier.

plantverzorging   onderhoud   groenvoorziening   

bloemen   planten   bestrating   tuinen   vijvers   

terrassen   parken   machines   
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Hovenier
Van tuinen, parken en natuurgebieden kan 
iedereen genieten. Jij bent graag met je 
handen bezig en wilt ervoor zorgen dat onze 
groene omgeving alleen maar mooier en 
mooier wordt. 

Aan de slag
Hovenier is een opleiding vol afwisseling. Je 
bent in de buitenlucht aan het werk om de 
ideale groene omgeving te ontwerpen, aan te 
leggen of te onderhouden in een tuin, park of 
landschap. Je verzorgt bomen, planten en 
bloemen en legt vijvers en terrassen aan. Je 
leert werken met speciaal gereedschap en 
machines en weet straks alles van tuinstijlen, 
ontwerpmethoden en –technieken. Maar ook 
het contact met klanten is een belangrijk aspect 
van het vak. Na het volgen van deze opleiding 
ben je klaar voor het echte werk als hovenier, 
groenvoorziener of wijkbeheerder. 

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel, 
Eindhoven en Nijmegen.

Wil je deze opleiding op niveau 4 volgen? Dat 
kan, je kiest dan voor groene leefomgeving met 
specialisatie Tuin- en landschapsinrichting.    

hovenier   boomverzorging   plantverzorging    vijvers   terrassen   klantcontact   bloemen   aanleggen   ontwerpen   

onderhouden   groenvoorziening   gewasverzorging   tuinontwerper   voorlichting
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Natuur, water en 
recreatie

Bossen, parken, tuinen, landschappen en 
natuurgebieden. Een omgeving met stoere 
beroepen en veel mogelijkheden.  

Breed vak
Je werkgebied en de werkzaamheden zijn 
veelzijdig. Afhankelijk van de specialisatie die je 
kiest, kun je bijvoorbeeld aan de slag bij een 
waterschap, outdoorbedrijf, aannemer in de 
bosbouw, boomverzorgingsbedrijf, gemeente of 
provincie. Binnen de brede basisopleiding Natuur, 
recreatie en water leer je om als medewerker 
zelfstandig te denken en te werken (niveau 3) of 
hoe je uitvoerende werkzaamheden verricht 
(niveau 2). Je bent in beide gevallen lekker 
praktisch bezig en veel buiten. 

Binnen Natuur, water en recreatie kun je kiezen 
voor de specialisatie Bos- en natuurbeheer, 
Water- en groenbeheer, Boomverzorging/etw, 
Outdoor en recreatie of Schaapherder.

De brede basis, specialisaties en je stages zorgen 
er samen voor dat je goed voorbereid aan de slag 
kunt in jouw vakgebied. Je kunt hierna ook 
doorstromen naar een aansluitende mbo-
opleiding op niveau 3 of 4.

Helicon biedt deze opleiding en de specialisaties 
aan in Apeldoorn, Eindhoven en Velp.

bos- en natuurbeheer   outdoor en recreatie   

schaapherder   water- en groenbeheer   

actief   buiten   waterschap   aannemer   

gemeente   provincie   bossen   parken   

tuinen   landschappen   natuurgebieden
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Boomverzorging/ETW
specialisatie van Natuur, water en 
recreatie of Groene leefomgeving

Met een klimuitrusting en kettingzaag de 
boom in? Met enorme machines grote bomen 
met wortels en al verplanten? Als 
boomverzorger ben jij een echte specialist op 
het gebied van bomen. 

Specialisatie
Veiligheid is bij deze specialisatie letterlijk van 
levensbelang. Daarom leer je tijdens deze 
specialisatie niet alleen alles over bomen, maar 
ook over omgaan met hoogwerkers, 
klimmateriaal en snoeimachines. In de eerste 
plaats moet je je eigen veiligheid en die van 
anderen kunnen garanderen. 

Na deze specialisatie ben je klaar om bomen 
op ziekten en veiligheid te controleren. Daar is 
veel vraag naar. Ook geef je advies over de 
behandeling van boomziekten en plagen. Zieke 
en dode bomen haal je weg en je plant er 
jonge bomen voor terug. Aan het einde van 
deze specialisatie behaal je niet alleen je 
diploma, maar kun je ook op voor het 
wereldwijd erkende certificaat European 
TreeWorker (ETW).

Helicon biedt deze specialisatie op niveau 3 
aan in Apeldoorn en Eindhoven als onderdeel 
van de opleiding Natuur, water en recreatie. 
Op niveau 4 in Apeldoorn als onderdeel van 
Groene leefomgeving.

boomverzorging   hoogwerkers   bosbouw   

klimuitrusting   motorzaag   ondernemer   veiligheid   

houtoogst   European TreeWorker   knotten   adviseren   

Natuurmonumenten   boomziekten en plagen   

hoveniersbedrijf   Staatsbosbeheer   snoeien

* ETW halen is mogelijk!
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Bos- en natuurbeheer
specialisatie van Natuur, water en 
recreatie of Groene leefomgeving

Ben jij graag buiten en hou je van aanpakken? 
Dan is een beroep als boswachter, terrein-
beheerder, medewerker groenvoorziening je 
op het lijf geschreven. 

Breed vak
Bos- en natuurbeheer is een breed en 
veelzijdig vakgebied. Je leert over flora en 
fauna, bos- en natuurbeheer, onderzoek, 
voorlichting en recreatie.
Deze praktische specialisatie leert je alles wat 
nodig is voor werken in de natuur. Van het 
beheren van natuurgebieden, het plaatsen van 
afrastering en de houtoogst, tot het 
begeleiden van excursies en het aanleggen van 
beplanting. Ook leer je wat er bijvoorbeeld 
nodig is om bedreigde soorten te helpen. Na 
deze opleiding ben jij klaar voor een baan in 
de natuur!

Helicon biedt je deze opleiding aan in 
Apeldoorn en Velp.

bos   natuur   natuurbeheer   boswachter   veldmedewerker   terreinbeheer   houtoogst   boomverzorging   

milieu   onderzoek   ondernemer   voorlichting   aannemer in de bosbouw   recreatie   excursies   dieren   

planten   praktijk   natuurmonumenten   groenopzichter in de stad

* We werken regelmatig  
samen met Staatsbosbeheer!
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Outdoor en recreatie
specialisatie van Natuur, water en 
recreatie of Groene leefomgeving

Stilzitten? Dat is niets voor jou! Lekker veel 
actie daarentegen wel! Tijdens deze 
specialisatie staan sport, communicatie, 
techniek en groen centraal.  

Tijdens deze specialisatie leer je outdoor-
activiteiten organiseren en begeleiden, in de 
natuur, want dat wordt je werkplek! 

In deze specialisatie besteden we veel aandacht 
aan didactiek en groepsdynamica. Je breidt je 
mensenkennis uit en door cursussen en 
werkweken werk je aan je eigen vaardigheden.
Jij bent straks goed voorbereid om aan de slag 
te gaan als allround buitensportinstructeur die 
ook inzetbaar is om groen te onderhouden.

Helicon biedt deze specialisatie op niveau 3 aan 
in Apeldoorn en Velp als onderdeel van de 
opleiding Natuur, water en recreatie. Op niveau 
4 in Apeldoorn, Geldermalsen, Helmond en Velp 
als onderdeel van Groene leefomgeving.

outdoor   avontuur   sport   natuur   organiseren   reisleider   actief   gids   klimmen   recreatiepark    

natuurkennis   groen onderhoud   buitenactiviteiten   didactiek   mensenkennis   techniek   groepen begeleiden

* Wijs jij de weg?
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Schaapherder
specialisatie van Natuur, water en 
recreatie

Je bent gefascineerd door de natuur en wilt 
werken met schapen. Deze specialisatie leidt je 
op tot schaapsherder. Jij leert hoe je met je 
kudde de kost kunt verdienen.   

Thema’s
Daarnaast is er ook veel aandacht voor de 
natuur, ondernemerschap en communicatie. Er 
komen thema’s aan bod als anatomie van het 
schaap, voeding, huisvesting, wet- en 
regelgeving, ecologie en natuurbeheer. Om 
ervoor te zorgen dat je zelfstandig kunt 
werken volg je ook vakken in arbo en 
veiligheid, communiceren, organiseren, 
personeel, Nederlands en rekenen. 
Na het afronden van de specialisatie kun je 
starten als zelfstandig schaapherder of je gaat 
in dienst bij een begrazingsbedrijf. Vanwege je 
uitgebreide kennis van landschapsbeheer kun 
je ook aan de slag bij  terreinbeherende 
organisaties. Jij geeft dan de opdrachten aan 
herders om deze terreinen te beheren. 

Helicon biedt je deze specialisatie aan in Velp.

schaapherder   landschapsbeheer   hoeden   stadsherder   BBL   ecologie   arbo   wet-en regelgeving   

anatomie   hoefverzorging   hondengedrag   communicatie   leidinggeven   eigen bedrijf

* 20 opleidingsplekken per jaar!
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Water- en groenbeheer
specialisatie van Natuur, water en  
recreatie

Hoe zorgen we voor voldoende schoon drink-
water? Hoe kun je overstromingen voorkomen? 
Het zijn maar een paar voorbeelden van 
vraagstukken waar medewerkers in de 
waterbranche zich over buigen.

Water en meer
Tijdens de specialisatie Water- en groenbeheer 
leer je natuurlijk alles over water om een echte 
specialist te worden, maar daarnaast volg je in 
je opleiding ook vakken over bijvoorbeeld de 
natuur en groen, flora en fauna, machines, 
landmeten en riolering. De specialisatie is heel 
praktisch. Straks ga je bijvoorbeeld aan het 
werk met aanleg en onderhoud van 
watergangen, zoals beken en sloten. Daarom 
leer je niet alleen maaien en snoeien, maar 
ook baggeren en hoe je oeverbescherming 
kunt verbeteren. Met dit diploma kun je aan 
de slag bij onderzoeksbureaus, waterschappen, 
aannemers, gemeenten of natuurorganisaties 
in binnen- en buitenland! 
 
Deze opleiding kun je ook in de BBL doen 
(vooral volwassenen die al werken bij 
bijvoorbeeld landschappen, waterschappen, 
gemeenten en provincies). Het onderwerp is 
hetzelfde, maar de inhoud verschilt van de 
BOL-opleiding. Neem hiervoor contact op met 
de school.

Helicon biedt je deze specialisatie aan in Velp.

S

water   maaien   snoeien   waterschap   gemeente   

natuur   flora en fauna   buiten
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* We werken regelmatig  
samen met Staatsbosbeheer!

Groene leefomgeving
Tuinen, bossen, parken, landschappen, 
natuurgebieden. Stoere beroepen en veel 
mogelijkheden. Je werkgebied in de Groene 
ruimte is groot en veelzijdig. Binnen de brede 
basisopleiding Groene leefomgeving leer je om 
als ondernemer en leidinggevende te denken 
en te werken. Je kiest voor een specialisatie  
in Boomverzorging, Bos- en natuurbeheer,  
Eco en wildlife, Outdoor en recreatie, 
Watermanagement of Tuin- en landschaps-
inrichting.  

De brede basis, specialisaties en je stages 
zorgen er samen voor dat je aan de slag kunt 
in jouw vakgebied. Of je kiest ervoor om door 
te stromen naar het hbo. 

Helicon biedt deze opleiding aan in Apeldoorn, 
Boxtel, Geldermalsen, Helmond, Nijmegen, 
Velp. Kijk in het schema op pagina 16 welke 
bijbehorende specialisaties je op welke school 
van Helicon kunt volgen.

leidinggeven   begroting   projecten   buitenland   
meewerkend voorman   flora en fauna   
natuur en toerisme   recreatie   watermanagement   
landschapsinrichting   tuinaanleg   natuur   
bossen   hovenier   boswachter   stad   platteland   wijk   
manager   eigen bedrijf
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natuurorganisaties   voorlichters   avontuur   reservaat   

onderzoeksmedewerker   milieubedrijven   wildbeheerder   

flora en fauna   toerisme   natuureducatie   reisleider   

dierentuin   duurzaam   buitenlandstage   doorstromen hbo

Eco en wildlife
specialisatie van Groene leefomgeving

Dit is dé specialisatie voor avonturiers die alles 
willen weten over het beheren van natuur 
(gebieden), wilde dieren en de relatie tussen 
mens en natuur. 

Binnen- en buitenland
Je verdiept je in flora en fauna, culturen, 
wildlife management, reisleiderschap, educatie 
en beheer. Tijdens de studie ga je op excursies 
naar natuur gebieden en musea, volg je 
practica en kun je lezingen van interessante 
gastsprekers bijwonen. Uiteraard krijg je 
theorielessen in en buiten de school. Gezien 
het internationale karakter van de opleiding is 
een buitenlandstage zeer aan te raden. 

Je bent straks goed voorbereid als gids in of 
beheerder van natuurgebieden/wildparken, als 
reisleider/gids van natuur- en cultuurreizen, bij 
een educatieafdeling van dierentuin en/of 
natuurorganisatie, als medewerker van 
natuur- en cultuurmusea of als medewerker bij 
opvang- en/of rehabilitatiecentra of ecologisch 
adviesbureau. Alle beroepen kunnen worden 
uitgevoerd in Nederland of in het buitenland. 
Liever doorstuderen? Dat kan ook! Je kunt 
doorstromen naar bijvoorbeeld de HBO-
opleidingen Diermanagement, Toegepaste 
biologie, Bos- en natuurbeheer, Zee- en kust-
management en Toerisme en de 
lerarenopleidingen binnen groen onderwijs 
van STOAS I Vilentum Hogeschool.

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Apeldoorn, Geldermalsen en Velp.

S

* Avontuurlijk en internationaal
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Watermanagement
specialisatie van Groene leefomgeving

Hoe zorgen we voor voldoende schoon 
drinkwater? Hoe kun je overstromingen 
voorkomen? En hoe krijg je de zalm weer terug 
in de Rijn? Het zijn maar een paar voorbeelden 
van vraagstukken waar watermanagers zich 
over buigen. 

Water en meer
Tijdens de specialisatie Watermanagement leer 
je natuurlijk alles over water om een echte 
specialist te worden, maar daarnaast volg je in 
je opleiding ook vakken over bijvoorbeeld de 
natuur en groen, kostenplanning, machines, 
ecologie, landmeten en riolering. De 
specialisatie is heel praktisch en richt zich op 
een combinatie van werkzaamheden. Als 
watermanager ben je tenslotte nooit alleen 
met water bezig, maar ook met invloeden uit 
de omgeving. 
Met dit diploma kun je aan de slag bij onder-
zoeks bureaus, waterschappen, gemeenten of 
natuurorganisaties in binnen- en buitenland! 
Of je studeert door aan het hbo. 

Helicon biedt je deze specialisatie aan in Velp. 

schoon drinkwater   werkvoorbereiding   ecologie   dijkverzwaring   natuurgebied   waterschap   doorstromen hbo   

biodiversiteit   milieu   recreatiewater   gemeenten   planning   landmetingen   riolering

* Internationaal  
   in the picture!
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Tuin- en landschaps-
inrichting
specialisatie van Groene leefomgeving

Na een eerste jaar aan basisvaardigheden voor 
het hoveniersvak, ga je je verder specialiseren. 
Tuin- en landschapsinrichting is een opleiding 
vol afwisseling. Je leert niet alleen over 
tuinen, maar ook over grotere groene ruimtes 
als parken en landschappen

Je gaat je verder verdiepen in thema’s als 
werkvoorbereiding, ecologie en landschaps-
beheer. Ook leer je de nieuwste technieken. 
Met de specialisatie ben je klaar om lekker in 
de buitenlucht te gaan werken. Aan de hand 
van ontwerpen weet jij de ideale groene 
omgeving aan te leggen of te onderhouden in 
een tuin, park of groot landschap. 

Specialisatie
Om een goede vakman te zijn is ondernemen 
heel belangrijk. Goed leiding geven, klant-
vriendelijkheid, communicatie, dat gaat later 
het verschil maken in je werk. Tijdens de 
specialisatie Tuin- en landschapsinrichting 
staat daarom niet alleen ontwerp, aanleg en 
onderhoud centraal. Vakken waarbij je leert 
over ondernemen, financiën, managen en 
klantcontact zijn even belangrijk. Met je 
niveau 4-diploma op zak is het voor jou een 
koud kunstje om succesvol te gaan 
ondernemen!

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel 
en Nijmegen.

hovenier   ondernemer   bomen   vijvers   terrassen   

planten   bloemen   aanleggen   gereedschap   opzichter   

machines   parken   klantcontact   leiding geven  uitvoerder   

groenvoorziening   ontwerpen  werkvoorbereider
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De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.
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Ik wil iets met... Design

Bloem, groen en styling  2  3  4  2  3  2  

Leerwegen:  
 
BOL

    

 
BBL
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              bloemstylist fotografie trends 

interieurvormgeving productontwerp 

     in-& outdoor workshops tuincentrum
 

                                stylist decorbouw buitenruimte 

     ambacht ontwerpbureau
 bloemenwinkel  

               creatief kleuradvies

Kun jij hier je inspiratie kwijt?
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Bloem, groen  
en styling

Zit je vol creatieve ideeën? In de opleiding 
Bloem, groen en styling kun je dan al je 
passie kwijt. Je pikt de laatste trends op en 
werkt met je hoofd en handen om iets 
waanzinnigs te creëren. 

Veelzijdig
Met Bloem, groen en styling leer je sferen te 
creëren voor winkels en woningen, terrassen 
in te richten, nieuwe producten te ontwerpen 
en een schitterend bloemstuk te maken. Altijd 
met de natuur als belangrijkste inspiratiebron. 
Van bruidsboeket tot grote versieringen voor 
enorme feestzalen. Jij weet je creatieve 
ideeën waar te maken.
Denk bij bloem niet alleen aan bloemschikken. 
Bloemisten zijn vaak ook verantwoordelijk 
voor inkoop, verkoop, kwaliteit van producten 
en de administratie, dus ook dat leer je hier. 
Met styling leer je interieurs vorm te geven, 
terrassen in te richten en nieuwe producten 
te ontwerpen.

Na deze opleiding kun je ontwerpen, 
inrichten, vormgeven en aan de slag als 
bloemist of stylist. Of je stroomt door naar het 
hbo. 

Helicon biedt je deze opleiding aan in  
’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

creativiteit   bloemist   vormgeving   zelfstandig ondernemer   styling   

natuurlijke materialen   tuincentrum   bloemenzaak  woonwinkel   

decoratie   etaleren   workshop   doorstromen hbo
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De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.
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Ik wil iets met... Land- en tuinbouw

Loonwerk groen, grond en infra  2  3  4  2  

Teelt en techniek  4  4 2  3  4  2  3  4

Techniek en mechanisatie 3  4

Veehouderij  2  2

S  Melkveehouderij  3  4  3  4  3  4  3  4

S  Varkenshouderij  3  4  3  4  3  4  3  4

Leerwegen:  
 
BOL

    

 
BBL S

  

Binnen sommige opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is het mogelijk om 
direct een specialisatie te kiezen. Lees in de mbo-gids of op  
helicon.nl welke opleiding je als basis volgt.
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                      loonwerker hydrauliek monteur melkvee 

          grondverzet chauffeur agrarisch bedrijf  

        landbouwmachines grondverzet kassen
         samenwerken cultuurtechniek tractoren 

elektrotechniek power duurzaamheid teelt

   glastuinbouw techniek en mechanisatie

                       biobased varkenshouder

Kun jij bergen werk verzetten?

35
La

n
d

-
 e

n
 t

u
in

b
o

u
w



Loonwerk groen, 
grond en infra

Wil jij werken met grote machines met 
ronkende motors en veel pk’s? Dat kan als je 
kiest voor de opleiding Loonwerk. 

De opleiding
Tijdens de opleiding Loonwerk leer je werken 
met tractoren en grote werktuigen. Je volgt 
vakken over de techniek van de voertuigen en 
hoe ermee te werken. Denk bijvoorbeeld aan 
het veilig gebruiken en onderhouden van 
tractoren, werktuigen en grondverzet-
machines. In je opleiding is er ook aandacht 
voor communicatie en samenwerking. Je leert 
verantwoordelijkheid dragen voor je eigen 
machine en het geleverde werk. Bovendien 
leer je om je werkzaamheden aan te passen 
aan de omstandigheden en wensen van de 
opdrachtgever. Na deze opleiding kun je aan 
de slag in de wereld van agrarisch loonwerk, 
cultuurtechnisch loonwerk en/of grondverzet. 

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel. 

agrarische sector   groentechniek   grondverzet   werktuigen   landbouw   machines   tractoren   loonwerk   

power   samenwerking   techniek   natuurbeheer   chauffeur   doorstromen hbo   groenbeheer   infra   
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Teelt en techniek
Nederland is een grote exporteur in de land- 
en tuinbouw. Erg interessant om later aan de 
slag te gaan in een internationale branche 
waar het draait om kennis van teelt, handel 
en de nieuwste technieken. Vooral nu 
duurzaamheid steeds belangrijker wordt en de 
branche op zoek is naar duurzame innovaties. 

Innoveren in de teeltsector
Je wordt een echte expert op het gebied van 
zowel teelt als techniek. Tijdens de opleiding 
komen onderwerpen als gewasverzorging, 
oogsten en bodemkunde aan bod. En je leert 
over robotisering, procesbeheer, 
klimaatbeheersing en de nieuwste duurzame 
technieken. Jij weet straks precies wat nodig is 
om een teeltproces en de energiehuishouding te 
verbeteren. Altijd op zoek naar innovaties en 
verbeteringen in (automatische) processen!

Oplossingen voor afvalstromen
Ook buiten de teeltsector staat duurzaam 
innoveren op de agenda. Veel bedrijven vragen 
zich af hoe ze slim om kunnen gaan met een 
continue afvalstroom. Met Teelt en techniek leer 
je ook na te denken over het verwerken van 
afval tot bijvoorbeeld biobrandstof.   

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel en 
Geldermalsen. De opleiding is in overleg ook op 
locatie mogelijk.

groene techniek   tuinbouw   akkerbouw   

fruitteelt   duurzaamheid   innovaties   

recycling   gewasverzorging   bodemkunde   

procesbeheer  robotisering   high tech   

klimaatbeheersing   kassen   adviseur   

biobrandstof      doorstromen hbo

* Oud vak,  
nieuwste technologie!  
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Techniek en  
mechanisatie

Tractoren en grote machines, landbouw-
techniek en installaties. Als monteur weet jij er 
alles van. Kies voor deze opleiding en je bent 
straks dé expert op dat gebied.

Veelzijdig
Als monteur met gevoel voor service kun je in 
deze sector veel bereiken. Tijdens de opleiding 
leer je over elektrotechniek, besturingstechniek, 
hydrauliek en metaalbewerking. Je wordt 
opgeleid tot allround monteur. In je werk ben 
je bezig met onderhoud en reparaties van 
tractoren, werktuigen en installaties, maar ook 
met advisering, service en verkoop. Met een 
aantal jaren ervaring en de juiste inzet kun je 
straks, na niveau 4, doorgroeien naar een 
functie als chef werkplaats, bedrijfsleider of 
zelfstandig ondernemer. 

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel in 
samenwerking met ROC Aventus.

elektrotechniek   landbouwmechanisatie   bedrijfsbeheer   fabrikanten   servicegericht   monteur   werktuigen   

werkplaats   besturingstechniek   bedrijfsvoering   commercieel manager   hydrauliek   doorstromen hbo 
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Veehouderij
De melkveehouderij en de intensieve 
veehouderij zijn van groot economisch belang 
voor Nederland. De Nederlandse veehouderij 
staat internationaal gezien aan de top. Een 
boeiende branche, vooral als je graag met 
dieren werkt en het geen probleem vindt om 
je handen uit de mouwen te steken.

De opleiding
Veehouderij is veel omvangrijker en veelzijdiger 
dan veel mensen in eerste instantie denken. 
Productie, fokkerij, verzorging, 
diervoederindustrie, gezondheidszorg, 
kwaliteitszorg, handel, export. Op niveau 2 
maak je kennis met zowel de melkvee- als de 
varkenshouderij. Met je diploma op zak ben je 
helemaal klaar om bij een veehouderij te 
werken. Op niveau 3 en 4 specialiseer je je na 
een eerste basisjaar in de melkvee- of 
varkenshouderij. Je leest meer over deze 
specialisaties op pagina 40 en 41.

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel 
en Helmond.

melkvee   export   rundvee   agrarische sector   varkenshouder   kwaliteitszorg   bedrijfshulp   veeteelt   

diervoederindustrie   veehandel   fokkerij   voedselvoorziening
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Melkveehouderij
specialisatie van Veehouderij

Je geld leren verdienen met het houden van 
dieren. Na je eerste jaar Veehouderij heb je 
ontdekt welke richting jou het beste ligt en 
ben je klaar om je te gaan specialiseren. Trekt 
de melkveehouderij jou vooral aan? Dan kun je 
jouw kennis verdiepen op de expertdag.  
Eén dag in de week staat je opleiding 
Veehouderij compleet in het teken van de 
melkvee houderij.

Specialisatie
Tijdens de expertdag duik je dieper in de 
theorie over het houden van melkvee. Ook ga 
je op pad, om in de praktijk alles te leren over 
belangrijke thema’s als melkwinning, voeding, 
de opfok van jongvee en huisvesting.
Veehouders weten van aanpakken! Met je 
diploma op zak ben je helemaal klaar om bij 
een veehouderij te gaan werken. Met niveau 4 
kun je ook doorstromen naar het hbo.

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel 
en Helmond.

S

voeding   melkwinning   jongveeopfok   expertdag   melkvee   theorie & praktijk   huisvesting   voortplanting   

hygiëne   doorstroom hbo   voedergewassen   kwaliteitszorg   ondernemen   
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Varkenshouderij
specialisatie van Veehouderij

Wil je na het basisjaar Veehouderij verder 
leren over varkens, dan kies je voor de 
specialisatie Varkenshouderij. Met één dag in 
de week specifiek theorie en praktijk over de 
varkenshouderij, zorgen we ervoor dat jij als 
expert de school verlaat.  

Specialisatie
Je weet straks door de expertdag alles over 
onder andere biggenopfok, voortplanting, 
hygiëne, stalinrichting en voeding. Dit leer je 
niet alleen op school, maar ook in de praktijk. 
Stages bij varkenshouderijen en praktijk-
opdrachten bij bedrijven laten je met eigen 
ogen zien hoe de branche te werk gaat. Het 
barst van de banen in de varkenshouderij, dus 
jij kunt na je opleiding aan de slag! Ben je nog 
niet uitgeleerd? Dan kun je met niveau 4 
doorstromen naar het hbo.

Helicon biedt je deze opleiding aan in Boxtel 
en Helmond.

S

biggenopfok   voeding   stalinrichting   varkens   expertdag   voedergewassen   kwaliteitszorg   

handel   doorstromen hbo   theorie & praktijk   voortplanting   hygiëne   ondernemen 
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De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.
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Ik wil iets met... Voeding

Voeding en kwaliteit  4  4  4

Voeding en techniek  4  2  3  4  2  3  4

Voeding en welzijn  4  4 4  4

Leerwegen:  
 
BOL

    

 
BBL
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                voedingsmiddelentechnologie consument 
      marketing gezonde voeding bereiding 

         supermarkt productontwikkeling

   gezondheidsspecialist voedingsadviseur

                conserveringstechnieken technologie 

       keuringsdienst van waren foodsector   
                   leefstijl laboratorium super foods 

Je boterham verdienen met voeding?
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laboratorium   hygiene   onderzoeken   smaaktest   voeding   ingrdiënten   

testen   steekproeven   keuringsdienst van waren   scheikunde   ontwikkelen   

productie   exacte vakken

Voeding en kwaliteit
Een voorbeeld: de gele vla die je koopt in de 
supermarkt hoort iedere dag in de fabriek 
even geel, even goed van smaak en even lang 
houdbaar van de lopende band af te rollen. De 
voedingsmiddelenindustrie is iedere dag met 
dit proces bezig. In deze sector is veel vraag 
naar mensen die gaan voor kwaliteit en 
precies kunnen zeggen wanneer iets niet goed 
is! En daar word jij wel vrolijk van.  

De opleiding
Je leert alles over het controleren van de 
kwaliteit van eten en ingrediënten. Je werkt 
bijvoorbeeld in het laboratorium in de 
voedingsmiddelenindustrie. Als laborant 
controleer je of de voeding die geproduceerd 
wordt geen bacteriën bevatten en of er 
hygiënisch gewerkt wordt. Op school leer je 
precies hoe je dit alles moet onderzoeken. 
Scheikunde is hierbij een belangrijk vak.
 
Onderzoek vindt niet alleen in het 
laboratorium plaats, maar ook op de 
werkvloer. Als kwaliteitsmedewerker kom je  
op de werkvloer om monsters te nemen van 
voeding die in productie is. Of je doet 
bijvoorbeeld testen in de productielijn, de  
rij aan machines die nodig is om voedings-
middelen te produceren.
 
Helicon biedt je deze opleiding in 
‘s-Hertogenbosch en Helmond.
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Voeding en techniek
Superfoods, vleesvervangers, gezonde 
snoepjes. Het wordt allemaal bedacht, getest 
en gemaakt in de voedingsmiddelenbranche. 
En daar zitten ze te springen om mensen die 
kunnen werken met de nieuwste ontwikkel- 
en productietechnieken.

De opleiding
In de opleiding staat voeding en techniek 
centraal. Dat wil zeggen dat je alles leert over 
de productie van de voedingsmiddelen en de 
technieken die gebruikt worden om die 
middelen te maken. Je leert producten te 
verbeteren. Kan de smaak beter? En hoe maak 
je een product nog lekkerder voor de 
consument? Met je diploma op zak ben je in 
staat om het productieproces in goede banen 
te leiden. Weet jij hoe je de machines moet 
bedienen en kun je aan de slag in deze 
uitdagende sector. Je werkt als 
productiemedewerker, conceptontwikkelaar of 
productontwikkelaar. Of je kiest ervoor om 
door te stromen naar het hbo.

Helicon biedt je deze opleiding aan in  
’s-Hertogenbosch en Helmond. 

techniek   verbeteren   efficiëntie   smaaklesssen   voedingsmiddelentechnologie   kwaliteit   

keuringsdienst van waren   milieuaspecten   productontwikkeling   food   conserveringstechnieken
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Voeding en welzijn
Steeds meer mensen vinden het belangrijk om 
gezond te zijn en te blijven. Voeding heeft een 
grote invloed op ons welzijn. Jij leert als 
voedings- en leefstijladviseur hoe je mensen 
kunt helpen aan een gezonde levensstijl.

Welzijn
Als adviseur ben je op de hoogte van trends en 
ontwikkelingen rondom leefstijl. Voeding, 
beweging, ontspanning: jij weet welke basis 
nodig is voor een gezond leven. Eén op één of 
voor een grote groep kun jij straks mensen 
coachen, voorlichten, begeleiden, adviseren en 
trainen. Jouw motto: gezonde mensen in een 
gezonde omgeving. 

In deze opleiding draait het om voeding. Je 
leert over het bereiden van gezonde voeding, 
welk effect dit heeft op het lichaam en welke 
bouwstoffen je lichaam nodig heeft. Ook leer 
je hoe je mensen daarin kunt coachen, 
bijvoorbeeld als personal coach of 
voedingsvoorlichter.

Daarnaast ontwikkel je in de opleiding je 
organisatietalenten. Je leert activiteiten voor 
verschillende doelgroepen organiseren. Na 
deze opleiding kun je aan de slag bij 
gezondheidswinkels, voedingsadviesbureaus, 
diëtisten, cateringbedrijven. 
Of je stroomt door naar het hbo. 

Helicon biedt je deze opleiding aan in 
Apeldoorn, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Velp.

gezondheid   voeding   voedingsadvies   adviseren   voorlichten   

balans   ontspanning   lifestyle   beweging   organiseren    

personal coach   diëten   superfoods   balans

* Haal als coach  
het beste in mensen boven!
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Opleidingen, leerwegen en niveaus per school
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Ik wil iets met... Milieu 

Milieu-inspecteur  4

Milieu-onderzoeker  4   4  4  4  4

Leerwegen:  
 
BOL

    

De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.
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Ga jij op onderzoek uit?

   inspecteur laboratorium waterzuivering   

             specialist bodemonderzoek milieu 

energie veldonderzoek biologie onderzoeker

        buiten geluidsmeting natuur en mens

                        adviseur duurzaam 

           

49
M

il
ie

u



milieuonderzoek   toezicht   waterschap   inspecteur   bodemonderzoek   milieupolitie   laboratorium   ruimtelijke ordening   

geluidsmeting   duurzame techniek   doorstromen hbo   natuurwetenschap   waterzuivering   veiligheid   locatieonderzoek   

Milieu-inspecteur
Milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die 
iedereen aangaan en alleen maar belangrijker 
worden. We moeten goed met onze 
leefomgeving omgaan. Niet gek dat er daarom 
in Nederland verschillende milieugrenzen en  
-regels bestaan. Bedrijven, gemeentes en 
adviesbureaus zijn op zoek naar goede 
specialisten die alles over deze regels weten. 
Misschien ben jij wel de nieuwsgierige 
inspecteur die zij zoeken! 
 
De opleiding
Milieuschade, geluidsnormen, 
bodemkwaliteit… Na deze opleiding weet jij er 
alles van! Daarnaast leer je alles over de 
indeling van woonwijken en buitengebieden, 
de inrichting van ruimte dus. Je kunt aan de 
slag als milieu-inspecteur, toezichthouder of 
milieu-onderzoeker bij gemeente, provincie, 
waterschappen en ingenieurs- of 
onderzoeksbureaus.
 
Tijdens de opleiding verdiep je je in thema’s 
als natuur, bodem, water, geluid, energie en 
veiligheid. En je leert alles over onderzoek 
doen in deze gebieden. Zodat jij precies kan 
vertellen wanneer milieugrenzen en -regels 
overschreden worden.
 
Helicon biedt deze opleiding in 
’s-Hertogenbosch.

* Meten is weten!
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Milieu-onderzoeker
Vind je het leuk om dingen te onderzoeken en 
om proefjes te doen? Heb je een brede 
interesse in natuur, milieu, mens en 
leefomgeving? Komt dat even goed uit…

De opleiding
Tijdens deze opleiding leer je heel veel 
verschillende dingen in de natuur en jouw 
nabije omgeving te onderzoeken. 
Je gaat naar buiten om gegevens over planten te 
verzamelen, je onderzoekt in een laboratorium 
grondwater of je zoekt met medeleerlingen uit 
hoe de ideale leefomgeving eruit ziet. Tijdens de 
opleiding is er volop aandacht voor algemene 
vakken, zoals talen en exacte vakken. Daardoor 
sluit deze opleiding perfect aan op een hbo-
opleiding, zoals Toegepaste Biologie. Maar je 
kunt ook direct aan de slag als onderzoeker, 
milieuspecialist of adviseur bij onderzoeks-
bureaus. 

Helicon biedt deze opleiding aan in 
’s-Hertogenbosch, Geldermalsen, Helmond, 
Nijmegen en Velp.

biologie   natuur   gewasbescherming   plant   onderzoek   ecologie   biodiversiteit   duurzaamheid   veldonderzoek   

themalessen   leefomgeving   mens en natuur   laboratorium   milieu   doorstromen hbo

* Biologie is overal!

milieuonderzoek   toezicht   waterschap   inspecteur   bodemonderzoek   milieupolitie   laboratorium   ruimtelijke ordening   

geluidsmeting   duurzame techniek   doorstromen hbo   natuurwetenschap   waterzuivering   veiligheid   locatieonderzoek   
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De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de wettelijke diploma-namen (kwalificatienamen). 
Zie voor een overzicht hiervan www.helicon.nl/mbo/diploma_namen.

Opleidingen, leerwegen en niveaus per school
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Ik wil iets met... Stad en mens

Green business  4

S  Vrije tijd  4

S  Stad en wijk  4

S  Water en energie  4

S  Lifestyle  4

Leerwegen:  
 
BOL

    

S
  

Binnen sommige opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is het  
mogelijk om direct een specialisatie te kiezen. 
Lees in de mbo-gids of op helicon.nl welke opleiding je 
als basis volgt.
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Lefgozer of powervrouw?

         gezondheid natuur ondernemer

          kleinschalig duurzaamheid ecologie 

        welzijn netwerken doorstroom hbo 

   omgaan met klanten en relaties projecten  

stages persoonlijk co-creatie 
stad en wijk

                    vrije tijd lifestyle water en energie

Ben jij een lefgozer of powervrouw die klaargestoomd 
wil worden voor de banen van morgen? In Tilburg start 
je met een brede basis waarna jij je gaat specialiseren 
richting vrijetijd, stad & wijk, water & energie of 
lifestyle. Want dit zijn de thema’s van de toekomst. 
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Vrije tijd
specialisatie van Green business

Jij weet straks alles over het organiseren van 
evenementen, festivals en andere activiteiten. 
Tijdens de expertlessen staan onderwerpen als 
conceptontwikkeling, plannen en organiseren, 
beleving, kennis van doelgroepen, trends en 
duurzaamheid centraal. 

Ook ga je in opdracht van bedrijven projecten 
bedenken en uitvoeren. Denk aan het 
organiseren van de Urban Farm tijdens Festival 
Mundial. 
Natuurlijk ga je ook stage lopen bij een 
evenementenbureau, recreatiepark of 
festivalorganisatie in binnen- en/of buitenland. 

Met je diploma op zak ben jij klaar voor een 
leuke baan als eventmanager of project-
medewerker in de vrijetijdssector. Liever 
doorstuderen? Kies dan voor hbo management 
toerisme, vrijetijdsmanagement, international 
business of vergelijkbaar.  

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Tilburg.
 

S

vrije tijd   duurzamen recreatie   evenementen   doorstromen hbo   samenwerken   toerisme   natuur   buitenland   

organisatietalent   omgaan met klanten   beleving
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Stad en wijk
specialisatie van Green business

Dagelijks zijn medewerkers van woning-
corporaties en gemeentes bezig met projecten 
die de leefbaarheid in woonwijken verbeteren. 

Thema’s die hierbij horen zijn sociale veiligheid, 
buurtonderzoek, leefbaarheid, culturele 
aspecten en groepsactiviteiten. Ook de natuur 
speelt een belangrijke rol. Denk aan het 
verbeteren van de biodiversiteit. Binnen deze 
specialisatie werk je aan projecten in opdracht 
van Gemeente Tilburg. Bijvoorbeeld invulling 
geven aan de gemeenschapstuin Hof van 
Puccini in Tilburg-Noord. Een tuin die 
wijkbewoners samenbrengt en daardoor de 
sociale veiligheid vergroot. Daarnaast ga je 
stage lopen bij een gemeente, provincie, 
woningcorporatie of welzijnsinstelling. Tijdens 
je stages leer je hoe je contacten legt, 
afspraken plant, voorlichting geeft aan 
buurtbewoners, vergaderingen organiseert en 
daadwerkelijk uitvoering geeft aan je project. 

Na de opleiding kun je aan de slag als 
projectmedewerker, wijkconsulent, 
accountmanager wonen of adviseur. Ook kun je 
doorstuderen denk aan hbo stadsontwikkeling, 
sport, bewegen en educatie of toegepaste 
psychologie.

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Tilburg.

S

cultuur   stad en wijk   co-creatie   buurtbewoners   

doelgroepen   projecten   leefbaarheid   natuur   

biodiversiteit   doorstroom hbo   samenwerken
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Water en energie
specialisatie van Green business

Jij bent straks een professional op gebied van 
moderne energiebronnen! Tijdens de 
expertlessen leer je alles over duurzame 
energie, ecologie, besparingsplannen, 
watermanagement, gedragsbeïnvloeding, 
wind- en zonne-energie. 

Ook leer je hoe je onderzoek doet naar de 
ecologische voetprint van een organisatie en 
een passend advies geeft. Jij weet straks 
precies wat duurzame energie is en welke 
voordelen bijvoorbeeld het plaatsen van 
zonnepanelen heeft. Wat levert het op aan 
energiebesparingen? En hoe adviseer je 
bewoners daarover? Naast de lessen en 
projecten ga je natuurlijk stage lopen. Denk aan 
organisaties als de Brabantse Milieufederatie, 
belangen organisaties of adviesbureaus. Dit zijn 
tevens de organisaties waar je na de opleiding 
aan de slag kunt als bijvoorbeeld adviseur 
energie beheer, besparingsconsulent of project-
medewerker. Ook kun je doorstuderen: denk 
aan hbo watermanagement, planologie en 
ruimtelijke ordening, bedrijfskunde en 
agribusiness.

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Tilburg.

S

water en energie   zonnepanelen   duurzaamheid   

waterschap   natuur   adviseren   windenergie   

projecten   milieu   samenwerken   ecologie   
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Lifestyle
specialisatie van Green business

Gezonde voeding en voldoende bewegen is 
ontzettend belangrijk voor het welzijn van 
mensen. Binnen de specialisatie lifestyle leer je 
dan ook alles over duurzame en biologische 
producten, gezonde voeding, welzijn & 
gezondheid, stadslandbouw, maar ook het 
coachen en stimuleren van mensen naar een 
gezonde levensstijl. 

Denk aan projecten waarbij je jezelf inzet om 
kinderen te enthousiasmeren om meer te 
sporten en gezonder te eten. Je kunt ook 
denken aan projecten die vereenzaming van 
ouderen tegen gaan zoals het opstarten van 
een samentuin. 

Stage lopen in de gezondheidsbranche kan bij 
een sportschool, voedingscentrum, winkels 
zoals ekoplaza, gemeente of welzijns-
organisatie. 

Met je diploma op zak ben je klaar voor een 
uitdagende baan als voedingsadviseur, health 
coach, projectmedewerker of bedrijfs leider bij 
een gezondheidswinkel. Ga je liever 
doorstuderen? Denk dan aan hbo lifestyle-
management, fysiotherapie, voeding & 
diëtetiek, sport, gezondheid & management.

Helicon biedt je deze specialisatie aan in 
Tilburg. 

S

gezondheid   voeding   adviseren   lifestyle   doelgroep   samentuin   sport en spel   

arbo   begeleiden   biologisch   coachen   
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Mbo
In het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, kun je op 
vier niveaus een diploma halen. Die niveaus worden met 
een cijfer aangegeven: niveau 1 tot en met 4. Met het 
diploma van niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo.  
De keuze van het niveau hangt af van je vooropleiding.

BOL/BBL 
In het mbo is er nog een keuze: BOL of BBL. 
Kenmerk van de BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) is de 
combinatie van leren en stage. Je gaat naar school en 
tijdens je opleiding doe je werkervaring op tijdens stage op 
een of meerdere bedrijven. De officiële naam van stage is 
BeroepsPraktijkVorming, afgekort BPV.  
Bij de BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg) gaat het om de 
combinatie van werken en leren. Je kunt alleen voor BBL 
kiezen als je minimaal 20 uur werkt. 

Doorstroomschema vmbo-mbo-hbo

vmbo

Basisberoeps

Kaderberoeps*

Gemengd

Theoretisch

Havo**
minimaal overgang 3-4

*  Van kaderberoeps naar niveau 4 alleen met zeer goede cijfers  
voor theorievakken.

**  Met havo-diploma versneld traject en/of vrijstelling mogelijk,  
afhankelijk van intake.

Het mbo in Nederland

mbo hbo

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 hbo
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Nieuwe structuur mbo

Begrippenlijst

3 K

2

1

15% van je opleiding bestaat uit een keuzedeel. In het keuzedeel biedt 
de school je de gelegenheid je kennis te verbreden of verdiepen. 
Bijvoorbeeld voor een beroep dat specifiek is voor jouw regio, of waar 
op dat moment veel vraag naar is. Over het keuzedeel krijg je wel een 
aantekening, maar je hoeft er geen examen voor te doen.

Zodra je je profiel gekozen hebt, wordt de opleiding meer toegespitst 
op jouw keuze. Je kunt een brede opleiding kiezen, zoals 
dierverzorging, maar ook een specialisatie, zoals paardenhouderij. Als 
je je basis en profiel goed hebt afgesloten, krijg je je diploma.

Je studie begint met een breed basispakket. Hierin vind je algemene 
vakken, zoals Nederlands en wiskunde, en vakken die je voorbereiden 
op je profiel en profielkeuze. 

Herziening mbo Vanaf 2016 wordt op alle scholen een nieuwe structuur 
doorgevoerd. Wil je hier meer over weten, kijk dan eens naar de 
filmpjes en informatie op herzieningmbo.nl.

Kwalificatie In een kwalificatie is vastgelegd wat een beginnend 
beroepsbeoefenaar aan het eind van de opleiding moet kunnen en 
kennen voor het diploma.

Opleiding Je opleiding bestaat uit de kwalificatie en uit het keuzedeel.

Kwalificatiestructuur is het geheel van kwalificaties. In de nieuwe 
structuur zijn er minder kwalificaties en is er minder overlap tussen 
kwalificaties. Hiermee wordt het voor het bedrijfsleven duidelijker wat 
je precies kunt en kent.
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Helicon Opleidingen
Helicon Opleidingen verzorgt groen onderwijs.  
Vmbo-opleidingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch,  
Kesteren en Nijmegen en mbo-opleidingen in Apeldoorn, 
Boxtel, Eindhoven, Geldermalsen, Helmond, 
’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Tilburg en Velp. Daarnaast 
biedt Helicon cursussen en trainingen in de regio.

Doorstromen naar hbo
Wist je dat de mbo-opleidingen van Helicon goed aan-
sluiten op (groene en andere) hbo-opleidingen? Bijna de 
helft van onze leerlingen op niveau 4 kiest voor het hbo!

Diploma-namen
De namen van onze opleidingen zijn vertalingen van de 
wettelijke diplomanamen, de zogenaamde kwalificatie-
namen. 
Zie voor een volledig overzicht 
www.helicon.nl/mbo/diploma_namen. 

Aanmelden en inschrijven
Heb je interesse in een opleiding? Meld je dan aan. Dat kan 
heel eenvoudig via aanmelden.helicon.nl. Heb je even geen 
toegang tot internet, bel dan naar een van onze scholen. 
We sturen je dan een aanmeldings formulier toe. 
Je aanmelding wordt definitief als je je ook inschrijft.  
Sommige scholen van Helicon voeren dan eerst een 
intakegesprek. 

Ben je nog niet zeker van je zaak? Je vindt extra informatie 
over de opleidingen ook op helicon.nl. Of nog beter, kom 
gewoon langs op een van onze open dagen. Of maak een 
afspraak voor een rondleiding, workshop of gesprek.

Mbo bij Helicon
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Helicon MBO Geldermalsen

Helicon MBO Den Bosch

Helicon MBO Den Bosch, 
locatie BoxtelHelicon MBO Tilburg

Helicon MBO Eindhoven
Helicon MBO Helmond

Helicon MBO Nijmegen

Helicon MBO Velp

Helicon MBO Apeldoorn

Helicon MBO Apeldoorn  
Loolaan 69
7314 AH Apeldoorn
(055) 521 87 73
info.ma@helicon.nl

Helicon MBO Den Bosch
Vlijmenseweg 1A
5223 GW ’s-Hertogenbosch
(073) 611 22 22
info.mb@helicon.nl

Helicon MBO Den Bosch,
locatie Boxtel
Schouwrooij 2
5281 RE Boxtel
(073) 611 22 22
info.mb@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven
Locatellistraat 5
5654 JB Eindhoven
(040) 259 57 57
info.ve@helicon.nl

Helicon MBO Geldermalsen
Burg. Roozeveld v/d Venlaan 7
4191 PL Geldermalsen
(0345) 58 28 30
info.mg@helicon.nl

Helicon MBO Helmond
(De Groene Campus)
Scheepsboulevard 1
5705 KZ Helmond
(0492) 52 39 83
info.mh@helicon.nl

Helicon MBO Nijmegen
Energieweg 19
6541 CW Nijmegen
(024) 374 13 00
info.mn@helicon.nl

Helicon MBO Tilburg
Loudonstraat 2
5018 GE Tilburg
(013) 462 71 10
info.mt@helicon.nl

Helicon MBO Velp
Larensteinselaan 26b
6882 CT Velp
(026) 384 03 10
info.mv@helicon.nl

Onze mbo-scholen
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Info-momenten en open dagen
Kom eens langs! Hier vind je onze open dagen en info-momenten. 
Je kunt ze in je agenda plakken. Kijk voor alle actuele info op helicon.nl.

Helicon MBO Den Bosch 
Vlijmenseweg 1A
5223 GW ’s-Hertogenbosch

Helicon MBO Den Bosch, 
locatie Boxtel
Schouwrooij 2
5281 RE Boxtel

Open avond
dinsdag 17 november 2015
18.30 - 21.00 uur

Open dag
zondag 31 januari 2016 
11.00 - 15.00 uur

Open avond
donderdag 7 april 2016
18.30 - 21.00 uur

Helicon 
MBO Geldermalsen
Burg. Roozeveld v/d Venlaan 7
4191 PL Geldermalsen

Info-avond
dinsdag 17 november 2015
18.30 - 21.00 uur

Open dag
vrijdag 29 januari 2016
15.00 - 21.00 uur

Info-avond
donderdag 3 maart 2016
18.30 - 21.00 uur

Info-avond
dinsdag 12 april 2016
18.30 - 21.00 uur

Info-middag
dinsdag 28 juni 2016
16.00 - 18.00 uur

Helicon MBO Helmond 
Scheepsboulevard 1
5705 KZ Helmond

Info-avond
woensdag 18 november 2015
19.30 uur

Open dag
zondag 31 januari 2016
11.00 - 15.30 uur

Info-avond
woensdag 2 maart 2016
19.30 uur

Info-avond
woensdag 20 april 2016
19.30 uur

Helicon MBO Apeldoorn
Loolaan 69 
7314 AH Apeldoorn

Info-avond
donderdag 26 november 2015 
18.00 - 20.00 uur

Open dag
zaterdag 30 januari 2016
10.00 - 15.00 uur

Info-avond
dinsdag 15 maart 2016
18.00 - 20.00 uur

Info-avond
donderdag 26 mei 2016
18.00 - 20.00 uur

Info-avond
dinsdag 21 juni 2016
18.00 - 20.00 uur
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Helicon MBO Nijmegen
Energieweg 19
6541 CW Nijmegen

Open avond
vrijdag 20 november 2015
18.30 - 21.00 uur

Open avond
vrijdag 29 januari 2016
18.30 - 21.00 uur

Open dag
zaterdag 30 januari 2016
11.00 - 15.00 uur

Info-avond
donderdag 10 maart 2016
17.00 - 19.00 uur

Info-avond
dinsdag 19 april 2016
17.00 - 19.00 uur

Info-avond
vrijdag 27 mei 2016
17.00 - 19.00 uur

Helicon MBO Velp
Larensteinselaan 26b
6882 CT Velp

Open avond
vrijdag 27 november 2015
18.30 - 21.00 uur

Open dag
vrijdag 22 januari 2016 
15.00 - 20.00 uur

Open dag
zaterdag 23 januari 2016
10.00 - 15.00 uur

Info-avond
dinsdag 8 maart 2016
18.00 - 20.00 uur

Info-avond
dinsdag 12 april 2016
18.00 - 20.00 uur

Info-avond 
woensdag 25 mei 2016
18.00 - 20.00 uur

Info-avond 
donderdag 23 juni 2016
18.00 - 20.00 uur

Helicon MBO Tilburg
Loudonstraat 2
5018 GE Tilburg

Open dag
zondag 22 november 2015
11.00 - 15.00 uur

Open dag
zondag 17 januari 2016
11.00 - 15.00 uur

Info-avond
woensdag 16 maart 2016
17.00 - 20.00 uur

Info-avond
donderdag 21 april 2016
17.00 - 20.00 uur

Info-avond
dinsdag 31 mei 2016
17.00 - 20.00 uur

Helicon MBO Eindhoven
Locatellistraat 5
5654 JB Eindhoven

Info-avond
dinsdag 24 november 2015
19.00 - 20.30 uur

Open Dag
zaterdag 23 januari 2016
10.30 - 14.30 uur

Info-middag
woensdag 16 maart 2016
13.15 - 14.30 uur
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Colofon

Concept 
Helicon Opleidingen, Afdeling Communicatie

Tekst- en eindredactie
Helicon Opleidingen, Afdeling Communicatie

Ontwerp en opmaak 
TCD | Tromp Communicatie & Design, Groesbeek

Fotografie 
Henk Braam, Hans Slegers, C’est Sas, AOC Raad,  
archief Helicon Opleidingen

Drukwerk
De Bondt grafimedia communicatie, Barendrecht                  

Contact
Helicon Opleidingen
Afdeling Communicatie
Postbus 2411
5202 CK ’s-Hertogenbosch
communicatie@helicon.nl
helicon.nl

Wijzigingen voorbehouden. 
Kijk voor het actuele aanbod op helicon.nl.

Helicon Opleidingen heeft de ambitie om de papieren oplage 
van deze mbo-gids te beperken. Uitgebreide opleidingsinfo 
is te vinden op helicon.nl. 



evenementenorganisator

tuinontwerper

milieupolitie

lifestyle coach

voedingsmiddelentechnoloog

boomverzorger

gids
fruitteler

outdoor instructeur

dierenartsassistent

manager
instructeur

reisleider

veehouder

zelfstandig ondernemer

indoor stylist

dierengedragdeskundige

bloemist

productontwerperinstallateur groene energie

groothandelmedewerker

gezondheidsspecialist

wildbeheerder

voedingsdeskundige

boswachter

hovenier

paardenverzorger

veldonderzoeker

hondentrimmer

onderzoeker

loonwerker
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