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Talentboom Brancheopleiding Bedrijfsleider 1
Functies

Bedrijfsleider
Meewerkend voorman
Ondernemer
Chef Boomkwekerij

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-talentboombrancheopleiding-bedrijfsleider-1-976.html

Duur

31 dagdelen van 6 uur

Kosten

vanaf 3500, afhankelijk van de aanbieder

Data en locaties

12-01-2023 - Yuverta

Opleider

Talentboom

Contactpersoon

Talentboom

E-mailadres

info@talentboom.nl

Website

http://www.talentboom.nl

Informatie

Doel
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 35 dagen
met 6 uur les per dag. De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uitvijf modules.
Hierdoor is het ook mogelijk om één 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 specialistenworden
voor minimaal 20% van de lessen ingezet.

ResultaatNa het volgend van de Talentboom Brancheopleiding heb je alle kennis die je
nodig voor de functie van een Bedrijfsleider 1 op een kwekerij

DoelgroepDe nieuwe Talentboom Brancheopleiding is bedoeld voor mensen die zich willen
laten (om)scholen naar een baan als bedrijfsleider bij een boomkwekerij of meer willen
weten over een bepaald onderwerp.

AanpakDe opleiding is vakgericht (dus geen Nederlands, rekenen en burgerschap) en
duurt 31 dagdelen. De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit 5 modules. Hierdoor
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is het ook mogelijk 1 module te volgen en hiervoor een deelcertificaat te halen.
De lessen worden gegeven door vakdocenten van de deelnemende scholen in combinatie
met specialisten uit de sector. De didactiek ligt bij de docent, de kennis bij de vakspecialist.
De theorie ontmoet de prakijk. De externe specialisten worden voor minimaal 20% van de
lessen ingezet.

De 5 modules zijn:

Bedrijfsanalyse 6 dagdelen
Personeel 8 dagdelen
Marketing 4 dagdelen
Licentie 2 7 dagdelen
Bedrijfsoptimalisatie 6 dagdelen

Via deze brochure kan je alles lezen over de verschillende modules.

Aanmelden kan hier:
Yuverta

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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