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Terugblik seizoen 2015 - 2016:
Afgelopen seizoen mochten we 585 cursisten verwelkomen, verdeeld over 

70 projecten waarvan 27 als in-company training. Samen vulden zij in totaal 

2443 cursusdagdelen. 

Bij de in-company trainingen waren weer leuke opdrachten, zoals:

•  “Veilig rijden met de heftruck en bovenloopkraan” voor 9 medewerkers 

van Veekro Bedrijfswagens.    

•  “Veilig rijden met de heftruck” voor 15 Pools- en 7 Nederlandssprekende 

medewerkers van een rozenkwekerij.

•  “Nederlands voor anderstaligen” voor 15 Poolse medewerkers van een 

fruitteeltbedrijf.

•  “Bodem & bemesting open teelten Nederland” voor 17 deelnemers van 

een veredelingsbedrijf.

•  “BHV in de Poolse taal” voor 10 deelnemers van een logistiek centrum.

•  “Plantenfysiologie & bemesting” voor 15 medewerkers van een leverancier 

van houdbaarheidsmiddelen.

•  “Teeltsturing op plantniveau: asperge en aardbei” voor 18 deelnemers van 

een veredelingsbedrijf.

•  12 deelnemers van een glasgroentebedrijf hebben 4 licentiebijeenkomsten 

gevolgd, de onderwerpen gingen over scouten, schimmels,  

gewasafhankelijk spuiten en weerbaar telen.

Onze “menukaart”, waarop een overzicht staat van alle mogelijke onder-

werpen die wij kunnen verzorgen voor teelttechnische cursussen, slaat aan: 

diverse bedrijven hebben zelf aangegeven welke onderwerpen men in een 

cursus wilde hebben. De menukaart is nu wederom als bijlage bijgesloten.

  

Redactioneel



Branche-erkenning
“Kas groeit” onderneemt verschillende  

activiteiten om de ontwikkeling van medewerkers  

en ondernemers te stimuleren en faciliteren. 

Een onderdeel hiervan is het advies bij de selectie van opleidingen en cursussen.  

Als instrument wordt hiervoor de Ontwikkelscan gebruikt. Een groot aantal van de 

opleidingen en cursussen uit de ontwikkelscan zijn branche-erkend gecertificeerd. 

“Kas groeit” heeft hiervoor een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Deze biedt onder-

nemers en werknemers de garantie dat de opleiding of cursus van goede kwaliteit is.

Drie van onze cursussen zijn branche-erkend, namelijk:
 Motiverend en resultaatgericht leiding geven.
 Bemesting en emissie.
 Teeltsturing op plantniveau.

Sommige onderwerpen kunnen tevens als licentieverlenging meetellen. 

Denk hierbij aan:

- scouten in glastuinbouwgewassen

- schimmels in glastuinbouwgewassen

- weerbaar telen in glastuinbouwgewassen

-  herkennen van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders in  

glasgroente-, sierteeltgewassen

Mede namens Maaike wens ik u een leerzaam seizoen toe! 

Paul Bakker

ziekzoeken in tulpen o.l.v. een keurmeester van de BKD



Trekkerrijbewijs (T-rijbewijs)

Poolstalige cursussen

Met ingang van 1 juli 2015 is het trekkerrijbewijs verplicht. Elke bestuurder van 

een trekker of landbouwvoertuig, vanaf 16 jaar, is dan verplicht om het trekker-

rijbewijs (T-rijbewijs) in bezit te hebben. 

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van 

de verkeersveiligheid. Ook sluit het T-rijbewijs beter aan bij bijvoorbeeld het  

autorijbewijs. Vanaf 15,5 jaar kan men het theorie examen doen, vanaf 16 jaar  

mag je praktijkexamen doen.

TEGEMOETKOMING VOOR  
KOSTEN T-RIJBEWIJS
Werknemers in onder meer de open 

teelten kunnen vanaf 1 september 

2016 een tegemoetkoming aanvra-

gen in de kosten voor het behalen 

van het T-rijbewijs. De vergoedings-

percentages verschillen per sector: 

Open Teelten Bloembollen vergoedt 

25%, Open Teelten Landbouw / Tuin-

bouw / Dierhouderij vergoeden 50%.  

De subsidieregeling loopt door tot  

en met 1 september 2017.

Ons aanbod van Poolstalige cursussen wordt steeds groter. Op dit moment bieden 

wij de volgende Poolstalige cursussen aan:

 Veilig rijden met de heftruck
 Ziekzoeken in tulpen
 Basiscursus Veiligheid Checklist Aannemerij (B VCA) 

 Bedrijfshulpverlening (BHV)
 Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie 1)

Cursisten van de cursus “Topclass Phalaenopsis” in kleurrijke jassen  
tijdens een bedrijfsbezoek



(alléén voor werknemers vallende onder de cao’s Bloembollengroothandel, Bos 
en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniersbe-
drijf, Paddenstoelenteelt, Open Teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw / 
Boomkwekerij ). Het enorme aanbod aan cursussen is enige jaren geleden aanlei-
ding geweest om deze in te delen in cursusgroepen, gebaseerd op de inhoud van 
de cursus. Per sector en per cursusgroep verschillen de vergoedingspercentages, 
variërend van 0-75% vergoeding van de cursuskosten. Ook geldt er een jaarlijks 
vastgesteld maximumbedrag per werknemer. Wilt u weten hoe het geregeld is 
voor uw bedrijf, kijk dan op de site van Colland óf neem contact op met ons.

Sinds 2004 worden assimilatielampen voor plantengroei gespecificeerd in  
micromol (µmol). Onderzoeken van universiteiten en proefstations tonen aan 
dat de groeisnelheid van planten vooral wordt bepaald door het aantal licht-
deeltjes tussen 400 en 700 nm dat zij absorberen. Dit groeilicht wordt aangeduid 
met de afkorting PAR en is de enige betrouwbare maat om aan te duiden hoe 
geschikt een lamp is voor fotosynthese. 

Sinds 2007 zijn de eerste LED lampen toegepast in de glastuinbouw, op dit  
moment wordt hier veel onderzoek naar gedaan, omdat de lichtkleur ook  
invloed heeft op andere processen in de plant.

Om meer inzicht te krijgen in bovenstaande materie organiseren wij deze korte 
cursus, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  het assimilatieproces   verschil groeilicht / stuurlicht 
  wat is licht?     het begrip lichtsom 
  diffuus licht     zin en onzin over LED
  verschil plantgevoeligheid / ooggevoeligheid

In de broeierij van tulpen gaan de 
ontwikkelingen de laatste jaren 
snel, denk hierbij aan meerlagen-
teelt, recirculatie c.q. ontsmetten 
retourwater, klimaatregeling m.b.v. 
Vapour Pressure Deficit, toepassing 
van LED verlichting als stuurlicht.

Om de moderne tulpenbroeier op 
de hoogte te houden van deze in-
novatieve ontwikkelingen wordt 
komend najaar een korte cursus ge-
organiseerd. Nieuwsgierig? Kijk op 
onze website voor meer informatie.

www.agravisi.nl

Scholingsfonds Colland
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Rietveen 18, 1687 WL  Wognum

T   0229 - 578 927 

M  06 - 53 857 317

 E  info@agravisi.nl

Contactgegevens:

www.agravisi.nl

Overige cursusmogelijkheden

Geplande cursussen 2016-2017

Basiscursus Teelt van Orchidee, Lelie, Tulp, etc.
Buitenlandse talen o.a. Pools, Frans, Engels, Spaans
Nederlands voor anderstaligen 
Communicatie & Instructie
Herkennen van ziekten en plagen
Bedrijfs Computer Training (maatwerk Excel etc.)
Rijden met de heftruck (ook in de Poolse taal)
B VCA (ook in de Poolse taal)
VOL VCA
BHV (ook in de Poolse taal)

CURSUS
Uitvoeren Gewasbescherming 
Uitvoeren Gewasbescherming 
in de Poolse taal
Veilig rijden met de heftruck
Veilig rijden met de heftruck 
(Poolstalig)
BHV (Poolstalig)
Bemesting en emissie  
bij Phalaenopsis
Bemestingscursus  
substraatteelt snijbloemen
Vervolgcursus Motiverend en 
Resultaatgericht Leidinggeven
Innovatieve ontwikkelingen 
tulpenbroei
Teeltsturing op plantniveau: 
glasgroenten
Motiverend en resultaatgericht 
leiding geven
Bemestingscursus in potgrond 
geteelde gewassen
Bemestingscursus in potgrond 
geteelde gewassen
Bemesting glasgroenten
Basiscursus bemesting
Bemesting in kasgrond  
geteelde gewassen
Teeltsturing op plantniveau: 
Phalaenopsis

STARTDATUM
6 september 2016
7 september 2016 

8 september 2016
10 september 2016 

16 september 2016
4 oktober 2016 

8 november 2016 

9 november 2016 

29 november 2016 

5 januari 2017 

12 januari 2017 

10 januari 2017 

31 januari 2017 

1 februari 2017
9 februari 2017
21 februari 2017 

Voorjaar 2017 

LOCATIE
Sexbierum
Middenmeer 

Heerhugowaard
Zwaag 

Rotterdam
Deelnemende  
bedrijven
Honselersdijk 

Deelnemend bedrijf 

Deelnemend bedrijf 

Deelnemend bedrijf 

Deelnemend bedrijf 

Huissen 

Honselersdijk 

Deelnemend bedrijf
Sappemeer
Deelnemend bedrijf 

Deelnemend bedrijf 

Voor uitgebreide informatie over bovenstaande cursussen, 
zie www.agravisi.nl


