BRANCHEOPLEIDING

MODULAIR
VAKGERICHT
THEORIE & PRAKTIJK
DEELCERTIFICATEN

BEDRIJFSLEIDER 1
BOOMKWEKERIJ
bedoeld voor mensen die zich willen laten
omscholen naar een baan als bedrijfsleider 1 bij
een boomkwekerij

Bedrijfsleider 1
De nieuwe
Brancheopleiding
De nieuwe Brancheopleiding
Bedrijfsleider 1 Boomkwekerij
kan in het najaar van start gaan.
De opleiding is bedoeld voor
mensen die zich willen laten
(om)scholen naar een baan als
bedrijfsleider bij een
boomkwekerij.
De opleiding is vakgericht (geen
Nederlands, rekenen en
burgerschap) en duurt 31 dagen
met 6 uur les per dag. De
opleiding is modulair opgebouwd
en bestaat uit 5 modules.
Hierdoor is het ook mogelijk om
1 module te volgen en hiervoor
een deelcertificaat te halen..
De lessen worden gegeven door
de vakdocenten van het AOC in
combinatie met specialisten uit
de sector. De theorie ontmoet de
praktijk. De externe specialisten
worden voor minimaal 20% van
de lessen ingezet.
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Modules

1. Bedrijfsanalyse, Ondernemersplan
RI&E, SWOT,
2. Personeel, Aannemen, aansturen en
leidinggeven. Personeelsbeleid,
gesprekken voeren, POP en
ontwikkelgesprekken.
3. Marketing. Marktanalyse en
marketing.
4. Duurzaamheid, Bedrijfsvoeren
gewasbescherming.
5. Bedrijfsoptimalisatie.
Optimaliseren van het bedrijf.
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1. BEDRIJFSANALYSE
(6 DAGEN À 6 UUR)
Na het volgen van deze module kun je:
• Een of meerdere onderdelen van het
bedrijf of bedrijfsvoering analyseren
waarbij je gericht onderzoek doet op het
bedrijf;
• De sterke en zwakke punten van de
bedrijfsvoering benoemen;
• De resultaten van het bedrijf vergelijken
met andere bedrijven, waardoor je ziet hoe
de ondernemingen ten opzichte van elkaar
scoren;
• De interne en externe logistiek
beschrijven;
• De risico's die voorkomen bij het werken
op het bedrijf beschrijven;
• De kansen en bedreigingen van het bedrijf
in kaart brengen.

De onderwerpen in
deze module:
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemersplan;
RI&E;
SWOT;
Teeltplanning nu;
Inventariseren teelt;
Inventariseren werkzaamheden;
Inventariseren logistiek.
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2. PERSONEEL
(8 DAGEN À 6 UUR)

De onderwerpen in
deze module:

Na het volgen van deze module kun je:
• Vaststellen van de wenselijke kwalitatieve
en kwantitatieve formatie;
• Meebeslissen over voorstellen voor
opleidingen, promotie of ontslag;
• beoordelen/stimuleren van directe
medewerkers, voeren van
functioneringsgesprekken, maken van
ontwikkelafspraken);
• Verzorgen van c.q. toezien op het
personeelsbeheer.

• Aannemen;
• Aansturen;
• Leidinggeven;
• Personeelsbeleid;
• Gesprekken voeren;
• Persoonlijk Ontwikkelings
Plan;
• Ontwikkelgesprekken.
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3. MARKETING
(4 DAGEN À 6 UUR)

De onderwerpen in
deze module:

Na het volgen van deze module kun je:
• Werken volgens de gestelde
kwaliteitseisen;
• Overleggen en adviseren;
• Kostenbewust handelen;
• Gegevens over de afzet analyseren en
conclusies trekken;
• de specialistische kennis van de
keten/markt benoemen;
• Een SWOT-analyse uitvoeren;
• Een marketingplan schrijven;
• Een actueel netwerk opbouwen.

•
•
•
•
•
•
•

Marktanalyse;
Marketing;
Marketingmix;
Branding & storytelling;
Sociale media;
PMC;
Marketingplan.
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4. DUURZAAMHEID
(7 DAGEN À 6 UUR)

De onderwerpen in
deze module:

Na het volgen van deze module kun je:
• Opdrachten geven aan medewerkers om
bespuitingen uit te voeren;
• Een bedrijfsanalyse maken w.b.t. de
gewasbescherming;
• Gewasbeschermingsmiddelen aankopen.

• Schade aspecten van
schimmels, aaltjes, insecten
en virussen;
• Kennis van veiligheids- en
milieurisico's verbonden aan
bestrijdingsmethoden;
• Vaststellen
bestrijdingsnoodzaak en tijdstip of groeistadium en
bepalen dosering;
• Veilig en verantwoord
gebruik van de spuitmachine;
• Kennis van de
schadeaspecten van ziekten,
plagen en onkruiden;
• Resistentieontwikkeling,
signaleren van afwijkingen in
de teelt, schade vaststellen;
teeltplanning, milieuaspecten
en arbeidsomstandigheden.
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5. BEDRIJFSOPTIMALISATIE
(6 DAGEN À 6 UUR)

De onderwerpen in
deze module:

Na het volgen van deze module kun je:
• Adviseren over het uit te voeren jaarplan;
• Sturen op de personeelsbezetting a.d.h.v.
het jaarplan;
• Volgen van het verloop van de
bedrijfsvoering, o.a. via werkoverleg;
• Initiëren van maatregelen om opgetreden
verstoringen te corrigeren;
• Ondersteunen van leidinggevenden
/medewerkers bij het oplossen van nietreguliere problemen;
• Initiëren en coördineren van onderzoek
naar structurele problemen in processen.
• Signaleren van verbetermogelijkheden,
beoordelen van verbetervoorstellen;
• Doorvoeren van verbeteringen, binnen het
daarvoor gegeven mandaat.

• Optimaliseren
bedrijfsvoering;
• Teeltplanning in de
toekomst;
• Logistiek;
• Doorrekenen van bedrijf;
• Kostprijsbewust handelen;
• Innovaties.
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MEER
WETEN
Wil je weten waar de
opleiding aangeboden
wordt en wat de kosten
zijn?
Kijk op onze website of neem
contact op met een van de
scholingsconsulenten.

info@talentboom.nl
Robert Soesman
06 - 30108049
Mariëlle Gooijaers
06 - 57643458
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