
 

 

  

Studiegids 
Opleiding tuinbouw 
 

Terra trainingen 

Het alternatief voor werkenden! 



 

 

Studiegids tuinbouw 
Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4) 

Werkt u al jaren in de teelt, een veredelingsbedrijf of bent u werkzaam bij een bedrijf 

in de secundaire verwerking? Of wilt u een overstap maken naar één van de meest 

innovatieve sectoren, dan kan een diploma bijdragen aan uw carrière.  

Dit is uw kans, een opleiding teelt en groene technologie speciaal gericht op 

werkenden. Er wordt niet gewerkt via een standaard programma, maar de volledige 

opleiding wordt gebaseerd op de kennis die u al heeft en dat kan u verrassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat houdt de opleiding in? 

De opleiding Tuinbouw (formele naam: 

Vakexpert teelt en groene technologie) is 

een erkende mbo-opleiding op niveau 4. De 

opleiding is gelijk aan de meerjarige 

opleidingen die door AOC’s worden 

aangeboden, met het verschil dat deze 

opleiding gericht is op volwassenen. In het 

programma wordt rekening gehouden met 

de kennis en levenservaring die u al heeft. 

Dit zorgt voor aanzienlijke tijdwinst en 

maakt de opleiding uitermate geschikt voor 

volwassenen. 

Welke onderdelen doorlopen moeten 

worden is afhankelijk van het intake-

examen. Dit examen wordt voor aanvang 

van de opleiding kosteloos afgenomen en 

geeft ons inzicht in de kennis die u al in huis 

hebt. Tijdens de opleiding hoeft u dan ook 

alleen deze lessen en/of opdrachten te 

maken. Heeft u geen ervaring binnen de 

tuinbouw (bijvoorbeeld als zij-instromer) 

dan moet u ervan uitgaan dat alle 

onderdelen doorlopen moeten worden. Het 

afnemen van het intake-examen is dan 

geen verplichting. 

Kosten 

De opleiding wordt op verschillende 

manieren aangeboden. Welke voor- en 

nadelen hieraan zitten, vindt u verderop in 

de studiegids. 

De opleiding is al te volgen vanaf € 2495,- 

per persoon (excl. lesmateriaal). Werkt u al 

bij een tuinbouwbedrijf en kan men gebruik 

maken van Colland Subsidie. Uw werkgever  

kan dan subsidie aanvragen. De subsidie 

kan tot 85% van het cursusbedrag 

bedragen, afhankelijk van de sector waarin 

u werkzaam bent. U kunt dit eenvoudig 

controleren op de website van 

collandarbeidsmarkt.nl. 

Duur 

De opleiding bestaat uit vaktechnische 

lessen, zelfstudie en het maken van een 

aantal examenopdrachten. Alle 

vaktechnische lessen worden in één jaar 

verzorgd en dit geeft u de mogelijkheid om 

de volledige opleiding ook in één jaar af te 

ronden. Wel zult u dan naast de lessen 

voldoende tijd (circa 10 uur per week) vrij 

moeten maken om de overige onderdelen 

zelfstandig te doorlopen. 

Lukt dit niet? U krijgt dan van ons altijd de 

gelegenheid om kosteloos opdrachten in het 

tweede jaar in te leveren. U bepaalt 

hiermee wat de juiste balans is tussen 

studie en privéleven. 

Je moet jezelf motiveren, 

maar na één jaar had ik  

mijn diploma. 



 

 

 

 
 

 

Duur van de opleiding 

De opleiding tuinbouw is binnen één jaar af te ronden en daarna kunt u aan de slag als 

voorman binnen de (glas)tuinbouw. Toch kan het voorkomen dat door de thuissituatie, 

drukte op werk of te laat starten met de opdrachten, het niet lukt om alles op tijd in te 

leveren. Om hier geen gedoe van te maken, houden we er standaard rekening mee dat 

u het tweede jaar gebruikt om alles af te ronden. Heeft u alles in het eerste jaar 

afgerond dan kunt u uiteraard gewoon volgens planning alles afronden. 

  Vaktechnische lessen 

Het vaktechnische gedeelte van de 

opleiding bestaat uit 10 lessen waarin 8 

onderwerpen kort en bondig worden 

besproken. Het nieuwe opleidingsjaar 

wordt op basis van het aantal 

inschrijvingen gestart. Er zijn hiervoor 

geen vaste startdata beschikbaar. 

De lessen worden in de avonduren (19.00-

22.00 uur) verzorgd op ons hoofdkantoor: 

 

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394CH Hazerswoude-RD 

 

Bekijk onze animatie 

Zelfstudie 

Zelfstudie is in deze opleiding een 

belangrijk onderdeel. Tijdens de 

vaktechnische lessen worden de 

belangrijkste onderdelen kort behandeld, 

maar het zelfstandig doornemen van het 

lesmateriaal is wel noodzakelijk. 

Een vast onderdeel van een mbo-

opleiding zijn de generieke vakken (o.a. 

Nederlands, rekenen, etc.). Alle 

deelnemers doorlopen deze onderdelen 

via zelfstudie en kunnen gebruik maken 

van begeleidingsuren. Tijdens deze 

begeleidingsuren is een docent aanwezig 

die u kan ondersteunen bij de lesstof 

wanneer u vastloopt. 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5YZjKvdVc


 

 

Programma opleiding 

Als teeltmedewerker kunt u zich op verschillende manieren specialiseren, maar alles 

begint met een gedegen basis van wat uw vak nu precies inhoudt. De opleiding is 

gericht om deze basiselementen goed aan te leren. Via de beroepspraktijkvorming 

(stage) richten we ons niet alleen op wat in het boek staat, maar zult u zelf opdrachten 

moeten gaan uitvoeren. Kennis is belangrijk, maar hoe u daarmee om moet gaan, is 

misschien nog wel belangrijker.  

Als specialisatie binnen de opleiding gaan alle deelnemers o.a. bezig met het onderdeel 

ondernemerschap. Deze specialisatie geeft u de mogelijkheid uw stagebedrijf eens 

goed door te lichten en verbeterpunten aan te geven. U gaat hierbij uw stagebedrijf als 

nieuwe onderneming opzetten waarbij u uw missie en visie erin verwerkt. Daarbij stelt 

u zichzelf bijvoorbeeld de volgende vragen: Waarom kiest men voor deze opzet? En is 

een andere werkwijze niet praktischer. Hoe zit het met het verdienmodel?  

Wat kunt u verwachten 

 

 

Vaktechnische lessen en excursies 

De zelfstudie en bpv-opdrachten vormen de basis van uw 

opleiding. De belangrijkste theoretische elementen zullen 

daarnaast klassikaal behandeld worden door een ervaren 

docent binnen de (glas)tuinbouw. 

 

Ondernemerschap 

Ons doel is u een onderneming van A tot Z te laten opzetten 

(fictief uiteraard). U maakt hiermee de keuzes die de directie 

van uw stagebedrijf ook heeft moeten maken. De uitdaging is 

hierbij verbeterpunten te opperen met daarbij een gedegen 

onderbouwing. 

 

Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijk-

vorming. Ervaring met de werkzaamheden is een must en dit 

kunnen we niet alleen met theorie bereiken. De BPV verricht u 

bij een erkend leerbedrijf. We hebben hiervoor vaste 

samenwerkingspartners waar u terecht kunt. 

 

Maatwerk staat voorop! 

Niet alle deelnemers zullen met dezelfde  

kennis en ervaringen starten aan de  

opleiding. Sommigen zijn al werkzaam in de  

sector en anderen willen graag de  

overstap maken.  

Via ons gratis intake-examen beoordelen  

we welke onderdelen u van de opleiding  

moet doorlopen om straks als teamleider  

aan het werk te kunnen gaan.  

  

Wist u dat? 
Gemiddeld 80% van de deelnemers geen 

lessen Nederlands of rekenen volgt, maar 

alleen examen doet! 



 

 

Opleidingsvarianten 

De opleiding tuinbouw wordt aangeboden in twee varianten. Welke variant voor u het meest 

geschikt is, is afhankelijk van uw wensen. In het onderstaande overzicht zijn de verschillen 

duidelijk weergegeven.  

 Volledige opleiding Zelfstudie 

Onderwijs   

Vakvaardigheden   

Nederlands   

Rekenen   

Engels   

Loopbaan & Burgerschap   

Keuzedelen   

   

Intake (zie toelatingseisen)   

   

Diploma   

Erkend diploma (ministerie)   

   

Stage/werkplek   

Praktijkopdrachten   

Erkend leerbedrijf   

   

Kosten   

Opleiding € 3750,-  € 2495,- 

Lesmateriaal € 350,- € 195,- 

Herkansingen Indien nodig Indien nodig 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Kiest u ervoor om de erkende mbo-

opleiding te volgen dan is het belangrijk 

dat u naast de lessen ook actief bent in de 

sector. De theorie die u tijdens de lessen 

leert, moet dan ook in de praktijk in 

uitvoering gebracht worden. Dit kan via 

een stage, maar wellicht ook bij uw 

huidige werk. U moet tijdens uw opleiding 

minimaal 600 uur bij dit bedrijf werkzaam 

zijn om toegang te krijgen tot de 

eindexamens. 

Bij de BPV is het belangrijk dat het wordt 

uitgevoerd bij een erkend leerbedrijf. Wilt 

u weten of uw bedrijf erkend is? Neem 

dan contact op met ons hoofdkantoor via 

085-7440505 of info@terratrainingen.nl. 

Toelatingseisen 

Om te kunnen deelnemen aan de 

opleiding dient u, bij de start, minimaal 

18 jaar oud te zijn. Wilt u de opleiding 

volledig via zelfstudie doorlopen dan is 

een intake verplicht. Op basis van uw 

intake geven wij het advies of de 

opleiding via een zelfstudie voor u 

mogelijk is. 

Examens 

U sluit de opleiding af door een aantal 

examens af te leggen. Dit kunnen theorie-, 

praktijkexamens of eindopdrachten zijn. U 

toont hiermee aan dat uw kennis voldoende 

is om het diploma in ontvangst te nemen. 

Doorloopt u versneld de opleiding? Ook dan 

is het verplicht om alle examens/ 

eindopdrachten te maken die bij de 

opleiding horen. Dit geeft ons zekerheid dat 

u de gewenste kennis ook in huis hebt en 

wij zeker zijn dat u het diploma verdient.  

Diploma 

Heeft u alle examens met voldoende 

resultaat behaald dan is het tijd voor het 

belangrijkste onderdeel van de opleiding 

Diplomering! 

U ontvangt een erkend diploma op mbo-

niveau 4. Het diploma staat gelijk aan 

leerlingen die jarenlang een opleiding 

hebben gevolgd bij een AOC.  

 

van de meest innovatieve sectoren! 

Een opleiding in een 



 

 

 

Startdata 

De opleiding tuinbouw start jaarlijks  

op ons hoofdkantoor in  

Hazerswoude-Rijndijk. De exacte data  

zijn op te vragen bij onze administratie. 

Heeft u een grotere groep deelnemers 

(>6 personen) die de opleiding wil  

volgen, dan is het ook mogelijk dat deze  

op locatie wordt verzorgd. Neem  

hiervoor contact op via 085-7440505. 

 

Interesse? 

Heeft u interesse in het volgen van de opleiding tuinbouw dan kunt u zich vrijblijvend 

aanmelden. De volgende stappen worden dan doorlopen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

U vult het vrijblijvende aanmeldingsformulier achterin deze 

studiegids in. U noteert uw contactgegevens en uw voorkeur neer 

hoe u de opleiding wilt gaan volgen. 

Op basis van uw aanmelding nodigen wij u uit voor een intake-

examen of sturen we u direct een persoonlijk opleidingsplan. Hierin 

staat alles wat u moet weten (nog steeds vrijblijvend!). 

Spreekt het opleidingsvoorstel u aan dan kunt u zich inschrijven 

voor de opleiding. Pas op dat moment gaat u verplichtingen aan en 

neemt u deel aan de opleiding.  

Vrijblijvend 

aanmelden 

 

 

Persoonlijk 

opleidingsplan 

Inschrijven 

Klaar om te starten met uw opleiding 



 

 

Vrijblijvend aanmeldingsformulier – Tuinbouw 

Heeft u interesse om bij ons een opleiding te volgen dan kunt u zich via dit formulier 

aanmelden. Deze aanmelding is vrijblijvend en geeft ons de gelegenheid om u extra 

informatie toe te sturen of uit te nodigen voor een intake-examen. Vul hieronder uw 

gegevens in. 

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

Naam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Adres:  

Postcode/plaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

Hoe wilt u de opleiding graag doorlopen? 

0    Ik wil de volledige mbo-opleiding volgen. 

0   Ik wil de zelfstudie volgen (intake verplicht!). 

 

Wilt u een intake-examen afnemen? 

Ja meldt u eenvoudig aan via deze link. Het vrijblijvende aanmeldformulier kunt u 

tijdens het intake-examen meenemen. Staat er geen geschikte datum bij, neem 

van contact met ons op. 

Nee vul dit formulier in en stuur dit naar ons op. We gaan ervan uit dat u nog geen  

vaktechnische kennis beheerst en de volledige opleiding doorloopt. 

 

Zodra u bovenstaande gegevens heeft ingevuld dan kunt u deze per mail toesturen naar 

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

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394 CH Hazerswoude-Rijndijk 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 085-7440505. 

https://www.terratrainingen.nl/cursussen/overzicht/intake-examen-opleidingen

