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Toegepaste plantefysiologie tuinbouw Online
Functies

Bedrijfsleider
Chef Boomkwekerij
Kwekerij medewerker

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-toegepasteplantefysiologie-tuinbouw-online-942.html

Duur

40 uur zelfstudie

Kosten

€1.112,50

Subsidie

Neem contact op met uw scholingsconsulent

Opleider

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Adres

De Molen 84

Postcode

3995 AX

Plaats

Houten

Telefoonnummer

0884354295

E-mailadres

levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Website

https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen-aanbod/

Informatie

Resultaat
Door de groeifactoren één voor één aan de orde te stellen en de koppeling te maken met
de praktijk wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het
sturen op deze factoren.

Doelgroep
Medewerkers en/of bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de tuinbouw.

Aanpak
Dit is een online module die individueel op zelfstudie basis doorlopen wordt. De docent
begeleidt op afstand de gemaakte opdrachten door ze te beoordelen en terug te
koppelen.Deze module is een verdieping op de basis van plantenfysiologie kennis en
toepassing in de praktijk. Plantenfysiologie is de basis voor de teelt. De groei van de plant
is het uitgangspunt binnen deze module. De factoren die de groei beinvloeden, oftewel de
thema's binnen deze module zijn:

Licht
Kooldioxide
Water en meststoffen
Tempratuur
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Zuurstof
Hormonen
Stressfactoren: o.a. ziekten en plagen
Groeifactoren gecombineerd.
De gehanteerde onderwijsvormen:
1. Kennis verwerven:Voor ieder thema is een online module (e-learning) beschikbaar met
daarin de basisinformatie. Deze informatie is verrijkt met vak artikelen, animaties en
filmpjes. (Studiebelasting 22 uren)
2. Kennis toepassen:Per thema worden opdrachten gemaakt voor het toepassen van de
opgedane kennis. De opdrachten worden ingeleverd via de digitale leeromgeving en de
begeleider beoordeelt de opdrachten en koppelt terug. (Studiebelasting 10 uren)
3. Praktijkbegeleiding:Tijdens het bedrijfsbezoek wordt de praktijk onder begeleiding van
een deskundige docent verder uitgediept. (Studiebelasting 2 uren)
4. Toets. (Studiebelasting 6 uren)Bij een voldoende resultaat ontvangt u een getuigeschrift.
Optioneel:

Optie 1: Kennis toepassen per thema (indien mogelijk met behulp van
meetinstrumenten) Meerprijs €360,-Hierbij dient men te denken aan het beschikbaar stellen
en gebruiken van diverse meetapparatuur met daaraan gekoppeld een aantal opdrachten.
De aanwezige meetapparatuur o.a. CO2-meter, lichtmeter lux en par, tempratuurmeter en
infraroodcamera. In overleg met het bedrijf wordt gekeken welke praktijkcase ingezet wordt,
afhankelijk van het type bedrijf. (Studiebelasting 10 uren).

Optie 2: Extra bedrijfsbezoek (studiebelasting 2 uur) Meerprijs €585,-Voor de regio buiten
Zuidoost-Nederland worden extra reiskosten in rekening gebracht.
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