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Medewerker Boomkwekerij module Rooien en Verwerken
Functies

Kwekerij medewerker

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-medewerkerboomkwekerij-module-rooien-en-verwerken-960.html

Duur

6 dagdelen

Kosten

zie aanbieder

Subsidie

Neem contact op met uw scholingsconsulent

Opleider

Talentboom

Contactpersoon

Talentboom

E-mailadres

info@talentboom.nl

Website

http://www.talentboom.nl

Informatie

ResultaatNa het volgen van deze module weet je alles over het rooien en verwerken van
boomkwekerijproudcten en 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 een eenduidige niet ter discussie staande selectiecriteria
(grootte, kwaliteit) en handmatig vullen van fust (op oogstlocatie);
(Machinaal) verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen vangewas in emballage en indien
nodig etiketteren, wegen en afsluiten;
Aan- en afvoeren van gewas, emballage en mateiraal m.b.v. heftruck.
Deze module is onderdeel van de Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij
Medewerker

DoelgroepDe nieuwe Talentboom Brancheopleiding is bedoeld voor mensen die zich willen
laten omscholen naar een baan bij een boomkwekerij of meer willen weten over een
bepaald onderwerp.

AanpakAan het einde van de teelt wordt er gerooid of geraapt, gesorteerd, gecontroleerd
en verpakt zodat er een mooi product naar de klant gaat. Hoe zit dit proces in elkaar en hoe
doe je dit op een goede manier?In deze module doe je kennis op over
verschillende selectiecriteria van de gewassen en hoe deze het beste beoordeeld kunnen
worden. Het (machinaal) verpakken en de daarbij behorende activiteiten komen ook aan
bod.
De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:
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Beoordelen, rooien/rapen en lossen van gewas;
Sorteren van gewas (op selectiecriteria);
Vullen van fust;
(Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage).

Aanmelden kan hier:
Yuverta
Zone-College
Curio

Toelatingseisen
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Om deel te nemen aan deze module moet je medewerker en/of toekomstig medewerker
van een boomkwekerij zijn. Deelnemers moeten minimaal 21 jaar oud zijn of opgeleid op
minimaal niveau mbo-2
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