
 

 

 

  Brochure 

Het alternatief voor werkenden! 

Terra trainingen 

Opleiding teelt 
 



Informatieblad  
Vakbekwaam medewerker teelt (niveau 3) 

Werkt u al jaren in de (glas)tuinbouw? En heeft u in die jaren veel ervaring opgedaan, maar 

eigenlijk nooit uw papiertje gehaald?  

Dit is uw kans, een versnelde mbo-opleiding teelt, speciaal gericht op werkenden. We gaan 

hierbij niet een standaard programma verzorgen, maar geven u alleen training in de 

onderdelen waar u nog kennis mist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt de opleiding in? 

Tijdens de opleiding 'Vakbekwaam 

medewerker teelt' leert u de uitvoerende, 

organisatorische en vaktechnische rol binnen 

(glas)tuinbouwbedrijven. De opleiding staat 

qua inhoud gelijk aan de opleiding die AOC's 

aanbieden, alleen zal deze veel minder tijd 

in beslag nemen.  

Deze tijdwinst bereiken we door middel van 

een intake aan het begin van de opleiding. 

Dit geeft ons een beeld op welke onderdelen 

u nog kennis mist. Bij het starten van de 

opleiding hoeft u dan ook alleen maar die 

onderdelen te doen die uit de intake naar 

voren zijn gekomen. Zo kunt u al met een 

aantal lessen uw diploma halen. 

Toelatingseisen 

Deze opleiding wordt verkort aangeboden  

en het is van belang dat u al wat kennis 

heeft van de werkzaamheden in de 

(glas)tuinbouw. We houden daarom de regel 

aan dat u minimaal 3 jaar werkervaring moet 

hebben in de (glas)tuinbouw. 

Kosten en duur 

De kosten van de opleiding bedragen  

€ 1995,- excl. BTW per persoon, per 

opleiding. Aangezien het een vaktechnische  

opleiding betreft wordt deze vanuit het 

Colland opleidingsfonds in veel sectoren 

voor max. 75% gesubsidieerd! Of dit ook 

voor uw sector geldt kunt u opzoeken op  

de website www.collandarbeidsmarkt.nl. 

Uiteraard houden we rekening met drukte 

in het seizoen. Hierom worden alle lessen 

vanaf november t/m maart verzorgd.  

De duur van de opleiding kan verschillen 

tussen  de 5 en 15 maanden. Dit alles 

heeft te maken met welke lessen u moet 

volgen. U leert tenslotte alleen nog de 

onderdelen die u niet weet! 

Startdata 

Kijk voor de startdata op 

www.terratrainingen.nl en zoek naar 

'Vakbekwaam medewerker teelt'. 



Het programma 

Het programma dat u moet doorlopen is geheel afhankelijk van de ervaring en kennis die u 

tijdens uw werk al heeft opgedaan. Hierbij heeft u alvast een eerste indruk: 

Les 1 Teeltvoorbereiding - Bodem/teeltmedium 

- Erfelijkheid 
Les 2-3 Teelt - Afwijkingen in productieproces 

- Vaktermen/vakjargon 
- Teelthandelingen 
- Emissiebeperking 

Les 4 Verzorgen gewas - Uw werkzaamheden 
- Afwijkingen corrigeren 

- Communicatie 
Les 5-6 Kwaliteit - Kwaliteit beoordelen 

- Werken volgens kwaliteitseisen 

- Afwijkingen signaleren 
- Kwaliteitsnormen toepassen 

Les 7-8 Oogst - Logistieke informatie 
- Verwerken product 

- Werken op productieniveau 
Les 9 Apparatuur en 

machines 
- Gebruiksklaar maken 
- Simpel onderhoud plegen 

Les 10 Terreinen - U en uw omgeving 
Les 11 De keten/planning - Registratiesystemen toepassen 

- Rapporteren 
Les 12 Kosten/winst - Kostenbewust handelen 
Les 13 Veiligheid - Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Kennis van hygiënische maatregelen 
Les 14 Leiding geven - Feedback geven 

- Motiveren 
Les 15 Communicatie - Waarschuwen bij storingen 

- Activiteitenplanning maken 

Les 16-21 Gewasbescherming - Onkruiden, ziekten en plagen herkennen 
- Kennis van spuittechnieken 

- Veilig werken 
Les 22-25 Nederlands - Spreken, gesprekken, luisteren, lezen, 

spelling/grammatica 

Les 26-29 Rekenen - Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, 
verbanden 

Les 30-31 L&B - Algemene loopbaan, dimensies economisch, 
politiek-juridisch, sociaal-maatschappelijk,  
Vitaal en kritische denkvaardigheden 

? Keuzedelen - Afhankelijk van het onderwerp wat gekozen 
wordt. 

 

De opleiding wordt aangeboden onder het moto: weet u het al, hoeft u de les ook niet te 

volgen. Heeft u 20 jaar ervaring in de (glas)tuinbouw is het goed mogelijk dat u slechts 

enkele lessen hoeft te volgen voor uw diploma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Om te kunnen starten met de opleiding is het 

belangrijk dat u al werkzaam bent bij een 

(glas)tuinbouwbedrijf. Op deze manier kunt u 

de theorie direct in de praktijk toepassen. 

Het praktijkbedrijf is een belangrijk onderdeel 

van de opleiding. U krijgt vanuit het bedrijf 

een begeleider aangewezen waar u terecht 

kunt met vragen over de lesstof die u 

behandeld heeft. U dient minimaal 600 uur 

per opleiding bij dit BPV-bedrijf werkzaam te 

zijn. 

Examens 

Aan het eind van elke winterperiode nemen 

we examens af voor het onderdeel dat u 

heeft afgerond. Dit kan via een examen, 

maar ook via een Proeve van bekwaamheid.  

Een Proeve van bekwaamheid vindt plaats 

op het BPV-bedrijf waar u werkzaam bent. U 

krijgt hiervoor een specifieke taak om uit te 

voeren en de examinator beoordeelt deze 

werkzaamheden samen met uw 

praktijkbegeleider. Omdat de lessen niet 

verplicht zijn is het voor ons niet mogelijk 

om vrijstelling te geven voor dit soort 

examens en moet iedereen in de opleiding 

deze examens afleggen.  

Diploma 

Heeft u alle examens met voldoende 

resultaat behaald, dan is het tijd voor het 

belangrijkste onderdeel van de opleiding… 

 

Diplomering 

 

Dit diploma wordt uitgegeven op mbo niveau 

3 en is landelijk erkend. Het diploma staat 

hiermee gelijk aan leerlingen die jarenlang 

een opleiding hebben gevolgd bij een AOC. 

Interesse, wat dan? 

Heeft u interesse in de opleiding dan is het 

belangrijk om dit eerst voor te leggen aan 

het bedrijf waar u werkzaam bent. Wij 

verwachten namelijk dat u tijdens de 

opleiding ook goede begeleiding krijgt vanuit 

uw werkgever en dat kost tijd. 

Is dat akkoord dan kunt u het inschrijf-

formulier invullen en naar ons toesturen. 

Wij nemen dan binnen een aantal werkdagen 

contact met u op voor het maken van een 

afspraak voor de intake. Deze intake wordt 

gedaan via de computer en laat dan zien 

welke kennis en vaardigheden u al bezit. Op 

basis van deze intake wordt er een 

persoonlijk opleidingsplan gemaakt en 

ontvangt u een uitnodiging voor een eerste 

kennismaking met de andere deelnemers 

van de opleiding.   

Vragen? 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 

dit informatieblad kunt u direct contact 

opnemen met de verantwoordelijke binnen 

deze opleiding: 

Mark Houtkamp (085-7440505) of 

info@terratrainingen.nl. 



Inschrijfformulier intake mbo-opleiding 

Voordat u kunt starten met een opleiding is het belangrijk dat u een intake aflegt. We kijken 

welke kennis/vaardigheden u al beheerst en welke lessen u nog moet volgen. Om u aan te 

melden voor een intake kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen en sturen naar 

info@terratrainingen.nl. 

Geslacht: Man / Vrouw        (doorhalen indien niet van toepassing) 

Naam:  

Adres:  

Postcode/plaats  

E-mailadres:  

Telefoonnummer  

 

Ik wil graag het intake afnemen voor de opleiding: 

Opleiding Hovenier (mbo niveau 3) 

  Opleiding Teelt (mbo niveau 3) 

 

Zodra u bovenstaande gegevens heeft ingevuld kunt u deze per mail sturen naar 

info@terratrainingen.nl of via de post naar onderstaand adres: 

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394 CH Hazerswoude-Rijndijk 

Wat gaan we doen? 

Zodra wij uw aanmelding voor een intake ontvangen krijgt u van ons een uitnodiging 

wanneer deze kan worden afgenomen. In de uitnodiging wordt u gevraagd extra 

aanvullende informatie (diploma’s, werkgeschiedenis, etc.) mee te brengen, zodat we op 

basis hiervan uw persoonlijke opleidingsplan kunnen samenstellen.  

De intake wordt afgenomen via de computer bij ons op locatie en duurt ongeveer 1,5 uur. U 

heeft na de intake direct de gelegenheid vragen rondom de opleiding te stellen. Mocht u na 

het lezen van deze brochure vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via 

onderstaande gegevens. 

Terra trainingen 

Rijndijk 304 C 

2394 CH Hazerswoude-Rijndijk 

T: 085-7440505 

F: 085-7440506 

E: info@terratrainingen.nl 

W: www.terratrainingen.nl 

mailto:info@terratrainingen.nl
http://www.terratrainingen.nl/

