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Vakgericht en praktisch;
Ontwikkel je kennis over de boomteelt  
en leer alle facetten kennen en toepassen.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Jij wilt in de buitenlucht 
in een innovatieve sector 
werken en aan een groene 
en gezonde leefomgeving 
bijdragen

Brancheopleiding Boomteelt

Een kansrijke sector waar nu en in  
de toekomst een goed perspectief  
op werk is. Dan ben je in de groene
sector aan het goede adres. Hoe ga 
je in die groene wereld aan de slag 
zonder de juiste papieren?
Dit is een unieke kans!
 
In het najaar van 2021 gaat de 
Talentboom Brancheopleiding 
Boomteelt van start. Deze opleiding 
is ontwikkeld om zij-instromers op te 
leiden tot medewerker of meewerkend 
voorman/vrouw. Door deel te nemen 
aan deze brancheopleiding ontwikkel 
je de praktische kennis en de 
vaardigheden die je nodig hebt  
om aan de slag te gaan.

Inhoud
De brancheopleiding Boomteelt bestaat uit de 
volgende thema’s die in 5 modules aan bod komen:

 → Kennismaken met de sector (4 dagdelen);
 → Teeltvoorbereiding (10 dagdelen);
 → Gewasverzorging, gewasbescherming en 
stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen);

 → Circulair denken (vormt samen met ‘Trends van 
vroeger en nu’ één masterclass);

 → Rooien en verwerken (6 dagdelen);
 → Onderhoud, registratie en verantwoording  
(8 dagdelen).

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding
te volgen of deel te nemen aan één of enkele
afzonderlijke modules. 

Deze brancheopleiding biedt een unieke
combinatie van theorie en praktijk. Vakdocenten
en experts uit de sector werken samen aan de
inhoud van de modules. Je gaat bij elke module 
direct aan de slag in je eigen bedrijf met 
opdrachten. Door middel van deze opdrachten 
wordt de theorie zo ook meteen praktijk. Aan 
het eind van de opleiding is er een praktijkgericht 
examen. Gedurende de opleiding krijg je 
begeleiding van een coach en werk je aan de 
eindopdracht die aansluit op de organisatie
waarvoor je werkt/gaat werken.

Cursusdata
De opleiding start in september 2021. De dag 
van de week waarop de brancheopleiding wordt 
aangeboden, volgt in overleg met de aanmelders 
en beschikbare docenten.

Duur
De brancheopleiding zal 1 jaar duren, verspreid
over 40 dagdelen.

Locatie
De opleiding wordt gegeven in Boskoop, Horst
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze
opleiding kies je een van deze locaties. Lessen
worden verzorgd op de gekozen locatie of op een
bedrijfslocatie in de regio.

Prijs
De kosten voor de gehele opleiding bedragen
€ 3.125,00. De losse modules kunnen ook 
separaat worden gefactureerd. 
 
Neem voor vragen of nadere informatie over
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie
contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Groen heeft de toekomst, 
maak kennis met deze 
afwisselende en innovatieve 
sector

Module Kennismaken met de sector

In deze module krijg je een breed 
inzicht in de verschillende aspecten  
die belangrijk zijn binnen de sector. 
Leer alles over het kweken van 
planten. Van export en innovatieve 
ontwikkelingen tot logistieke
processen. Het komt allemaal aan bod.

Inhoud
De volgende onderwerpen kun je in deze  
module verwachten: 

 → Cultuurgroepen;
 → Export en afzet;
 → Ontwikkeling boomkwekerij in Nederland;
 → Verschillen tussen de regio’s;
 → Pijlers van succes in de sector;
 → Kweekmethodes;
 → Maatvoering en verpakkingen;
 → Mechanisatie;
 → Functies in de boomkwekerij;
 → Veiligheid;
 → Systematiek en naamgeving van planten. 

Cursusdata 
De exacte data voor de modules worden nog 
bepaald. Dit gaat in overleg en is afhankelijk  
van de regio en locatie.

Voorkennis 
Om deel te nemen aan deze module wordt 
er vanuit gegaan dat je medewerker en/of 
toekomstig medewerker van een boomkwekerij 
bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of 
opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Duur 
Deze module bestaat uit 4 dagdelen.

Locatie 
De opleiding wordt gegeven in Boskoop, Horst  
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze 
opleiding kies je één van deze locaties. Lessen 
worden verzorgd op de gekozen locatie of op  
een bedrijfslocatie in de regio.

Prijs 
De kosten voor deze module bedragen € 549,00
(0% btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief:

 → Lesmateriaal
 → Koffie/thee

Neem voor vragen of nadere informatie over
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie contact 
op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Groen is leven: aanleg en behoud 
van bossen start bij de teelt

Module Teeltvoorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. In deze module doe je kennis  
op over de teeltvoorbereiding.  
Welke activiteiten zijn er nodig?  
Waar moet je op letten en hoe zorg  
je ervoor dat de teelt een goede  
start krijgt? Daarnaast is er aandacht 
voor zaken die invloed hebben op  
de groei zoals de bodem, water en 
voeding.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze
module aan bod:

 → 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 van elkaar onderscheiden.

Cursusdata
De exacte data voor de modules worden nog
bepaald. Dit gaat in overleg en is afhankelijk  
van de regio en locatie.

Voorkennis
Om deel te nemen aan deze module wordt 
er vanuit gegaan dat je medewerker en/of 
toekomstig medewerker van een boomkwekerij 
bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of 
opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Duur
Deze module bestaat uit 10 dagdelen.

Locatie
De module wordt gegeven in Boskoop, Horst  
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze 
module kies je een van deze locaties. Lessen 
worden verzorgd op de gekozen locatie of op  
een bedrijfslocatie in de regio.

Prijs
De kosten voor deze module bedragen  
€ 1. 099,00 (0% btw) per deelnemer. Dit bedrag  
is inclusief:

 → Lesmateriaal
 → Koffie/thee

Neem voor vragen of nadere informatie over
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie contact
op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Aandacht en verzorging, snoeien, 
groeien en beschermen

Module Gewasverzorging, gewasbescherming,  
stimuleren groei en ontwikkeling

Je wilt natuurlijk dat alles groeit 
en bloeit. Daarvoor is een goede 
verzorging heel belangrijk. In deze 
module doe je kennis op over hoe 
je gewassen op de juiste manier 
onderhoudt. We hebben aandacht 
voor onder andere gewasbescherming, 
uiterlijke verschijningen van gebrek 
en overmaat en de verzorging zoals 
snoeien en water geven.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze
module aan bod:

 → Uitvoeren gewasbescherming (Licentie);
 → Gebrek- en overmaatverschijnselen;
 → Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, 
uitdunnen, opsnoeien e.d.);

 → Water geven (plaatsen en activeren 
beregeningsinstallatie);

 → Snoeien en groeien.

Cursusdata
De exacte data voor de modules worden  
nog bepaald. Dit gaat in overleg en is  
afhankelijk van de regio en locatie.

Voorkennis
Om deel te nemen aan deze module wordt 
er vanuit gegaan dat je medewerker en/of 
toekomstig medewerker van een boomkwekerij 
bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of 
opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Duur
Deze module bestaat uit 12 dagdelen

Locatie
De module wordt gegeven in Boskoop, Horst
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze
module kies je één van deze locaties.  
Lessen worden verzorgd op de gekozen locatie 
of op een bedrijfslocatie in de regio.

Prijs
De kosten voor deze module bedragen € 1.199,00 
(0% btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief:

 → Lesmateriaal
 → Koffie/thee

Neem voor vragen of nadere informatie over 
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie contact 
op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Product en eindresultaat,
het proces van rooien en
verwerken

Module Rooien en verwerken

Aan 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. 

Inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze
module aan bod:

 → 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). 

Cursusdata
De exacte data voor de modules worden nog
bepaald. Dit gaat in overleg en is afhankelijk  
van de regio en locatie.

Voorkennis
Om deel te nemen aan deze module wordt 
er vanuit gegaan dat je medewerker en/of 
toekomstig medewerker van een boomkwekerij 
bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of 
opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Duur
Deze module bestaat uit 6 dagdelen.

Locatie
De module wordt gegeven in Boskoop, Horst  
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze 
module kies je een van deze locaties. Lessen 
worden verzorgd op de gekozen locatie of  
op een bedrijfslocatie in de regio.

Prijs
De kosten voor deze module bedragen
€ 899,00 (0% btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief:

 → Lesmateriaal
 → Koffie/thee

Neem voor vragen of nadere informatie over
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie contact
op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Onderhoud en een verantwoorde
bedrijfsvoering, essentieel
voor een goed resultaat

Module Onderhoud, registratie en verantwoording

Het onderhoud van gereedschappen 
is tevens een belangrijk onderdeel 
van het werk. In deze module leer je 
hoe je het onderhoud uitvoert en 
registreert. Daarnaast leer je hoe 
je middelen en materialen op een 
verantwoorde manier inzet om goede 
resultaten in het bedrijf te behalen. 

Inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze
module aan bod:

 → Dagelijks onderhoud van gereedschappen, 
machines en materialen;

 → Aanleveren van gegevens;
 → Verantwoorden van inzet van middelen, 
materialen en resultaten.

Cursusdata
De exacte data voor de modules worden nog
bepaald. Dit gaat in overleg en is afhankelijk
van de regio en locatie.

Voorkennis
Om deel te nemen aan deze module wordt 
er vanuit gegaan dat je medewerker en/of 
toekomstig medewerker van een boomkwekerij 
bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of 
opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Duur
Deze module bestaat uit 8 dagdelen

Locatie
De module wordt gegeven in Boskoop, Horst 
of Geldermalsen. Bij het inschrijven voor deze 
module kies je één van deze locaties. Lessen 
worden verzorgd op de gekozen locatie of op  
een bedrijfslocatie in de regio.

Prijs
De kosten voor deze module bedragen  
€ 799,00 (0% btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief:

 → Lesmateriaal
 → Koffie/thee

Neem voor vragen of nadere informatie over
bijvoorbeeld de exacte data of de locatie
contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Vergroot je kennis

llo.yuverta.nl


