Medewerker Boomkwekerij Talentboom
De nieuwe Brancheopleiding Medewerker Boomkwekerij kan in het najaar van start gaan. De opleiding is
bedoeld voor mensen die zich willen laten omscholen naar een baan bij een boomkwekerij of meer willen weten
over een bepaald onderwerp.
De opleiding is vakgericht (geen Nederlands, rekenen en burgerschap) en duurt 40 dagdelen met maximaal 3
keer per jaar een praktijkdag. De opleiding is modulair opgebouwd. De opleiding 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
didactiek ligt bij de docent, kennis bij de vakspecialist. De theorie ontmoet de praktijk. De externe specialisten
worden voor minimaal 20% van de lessen ingezet.
Algemeen, kennismaken met de sector (4 dagdelen)
De onderwerpen in deze module:
•
Cultuurgroepen
•
Export en afzet
•
Verschillen tussen boomkwekerijen in de verschillende regio's
•
Ontwikkeling boomkwekerij in Nederland
•
Pijlers van succes in de sector
•
Kweekmethodes
•
Maatvoering
•
Verpakkingen
•
Mechanisatie
•
Functies in de boomkwekerij
•
Veiligheid
•
Systematiek en naamgeving van planten
Teeltvoorbereiding, bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat (10 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:
•
Voorbereiden van bodem c.q. groeiondergrond door het verrichten van enkelvoudige (machinale)
grondbewerkingen, zoals spitten, schoffelen, harken, egaliseren etc. en het aanbrengen van
bodemverbeteraars.
•
Gebruiksklaar maken van teeltlocatie door opruim-/ schoonmaakwerkzaamheden,
aanbrengen/verwijderen van leidingen en afdekmateriaal;
•
Vegetatief vermeerderen van plantmateriaal, steksteken en/of machinaal planten van plantmateriaal;
•
Uitzetten en verplaatsen van opgepot uitgangsmateriaal in groeipositie.
De onderwerpen in deze module:
•
Levensprocessen in de plant
•
Water en voeding
•
Klimaatfactoren
•
Generatief en vegetatief vermeerderen
•
Opkweekmateriaal
•
(Kwaliteit) Uitgangsmateriaal
•
Planten & potten
•
(Machinale) grondbewerking
•
Substraat
•
Gebruiksklaar maken teeltlocatie
•
Ontstaan van de bodem
•
De verschillende bodems/grondsoorten
•
Eigenschappen van de bodem
•
Bodemleven
•
Natuurlijke en kunstmatige substraten
•
Potgronden

Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:
•
Verzorgen van gewas door o.m. aanbinden, ontdoen van ongewenste bladeren, snoeien op basis van
instructie (uitdunnen, opsnoeien, vorm-snoeien) e.d.;
•
Handmatig dan wel machinaal verwijderen van onkruid en/of chemische onkruidbestrijding door
handmatig spuiten met reeds aangemaakt en aangereikt gekregen bestrijdingsmiddelen;
•
Plaatsen van (steun)materiaal (stokken, leidraden, etc.);
•
Plaatsen en activeren van beregeningsinstallatie;
•
Signaleren van groeiverstoringen (momentopname) en melden van bijzonderheden, afwijkingen aan
leidinggevende.
De onderwerpen in deze module:
•
Uitvoeren gewasbescherming (Licentie 1)
•
Gebrek- en overmaatverschijnselen
•
Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, uitdunnen, opsnoeien e.d.)
•
Water geven (plaatsen en activeren beregeningsinstallatie)
•
Snoeien en groeien
Rooien en verwerken, rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken (6 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:
•
Beoordelen van oogstrijpheid van gewas en (handmatig) oogsten (rooien e.d.), verzamelen van oogstrijp
gewas en lossen van oogst op centrale plaatsen;
•
Sorteren van geoogst gewas op eenduidige niet ter discussie staande selectiecriteria (grootte, kwaliteit)
en handmatig vullen van fust (op oogstlocatie);
•
(machinaal) verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen van gewas in emballage en indien nodig
etiketteren, wegen en afsluiten;
•
Aan- en afvoeren van gewas, emballage en materiaal m.b.v. heftruck.
De onderwerpen in deze module:
•
Beoordelen van gewas
•
Rooien/rapen van gewas
•
Lossen van het gewas
•
Sorteren van gewas op selectiecriteria
•
Vullen van fust
•
(Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage
Onderhoud, registratie en verantwoording (8 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:
•
Plegen van dagelijks onderhoud aan gereedschappen, machines, materialen e.d., verrichten van opruimen schoonmaakwerkzaamheden;
•
Aanleveren van gegevens (hoeveelheden e.d.) en mondeling toelichten van bijzonderheden aan
collega’s en leidinggevende;
•
(indien van toepassing) Toezien op oogstwerkzaamheden door tijdelijke oogstmedewerkers door het
begeleiden en instrueren van medewerkers in een 1-op-1 situatie.
De onderwerpen in deze module:
•
Dagelijks onderhoud aan gereedschappen
•
Dagelijks onderhoud aan machines
•
Dagelijks onderhoud aan materialen
•
Aanleveren van gegevens
•
Verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten
Meer weten?
Wil je weten waar de opleiding wordt aangeboden en/of wat de kosten zijn? Klik dan op deze link of stuur een
mail naar info@talentboom.nl

