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Een blad van AgraVisi met nieuws voor de Agrarische wereld. 

Cursussen & Advies  

In dit nummer o.a.:

  Terugblik seizoen 

2016 - 2017

 TV Uitzending

 Nieuwe cursussenDe bemesting van gewassen welke buiten geteeld worden in de vollegrond 
is één van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering omdat het zo 
“ongrijpbaar” is, terwijl iedere teler weet dat een gezonde bodem en juiste 
bemesting positieve invloed heeft op: bodemgezondheid, structuur van de 
grond, opbrengst, kwaliteit, bewaarresultaten, etc. 

Tevens zijn er de laatste jaren nieuwe inzichten in de calciumbehoefte voor grond 
en gewas, nieuwe adviezen voor organische bemesting én wijzigingen in de 
analyserapporten van Eurofins. De cursusleiders zijn specialisten uit onderzoek, 
teeltbegeleiding en bedrijfsleven zoals Eurofins en NMI. De cursus wordt in 2 
regio’s georganiseerd, nl. Noord-West Nederland en Zuid Oost Nederland. In beide 
gevallen bij één of meerdere deelnemende bedrijven, in combinatie met excursies. 

Deze cursus is bestemd voor medewerkers  
van vollegrondgroenteteelt- en akkerbouw-
bedrijven die meer willen weten over planten-
fysiologie, water- en mineralenopname,  
belang van organische stof, groenbemesters, 
het ontstaan van slemp, etc. De cursus is op 
MBO 4 niveau en wordt georganiseerd bij 
diverse deelnemende bedrijven, waar ook 
excursies worden georganiseerd.

Afgelopen voorjaar zijn er gesprekken geweest met Ulko 
Stoll van VollegrondsgroenteNET en Hans Schilders van 
Talent oogst i.v.m. het opzetten van cursussen voor de 
volle grondgroenteteelt en akkerbouw. Dit heeft als resul-
taat dat er nu 2 cursussen worden georganiseerd, namelijk:

BODEM & BEMESTING OPEN TEELTEN 

BASISCURSUS OPEN TEELTEN
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Overige cursusmogelijkheden

Geplande cursussen 2017-2018

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

CURSUS

Licentieverlenging (Pools)

Uitvoeren Gewasbescherming (Pools)

Herhaling BHV (Pools)

Veilig rijden met de heftruck (Pools)

Veilig rijden met de reach- of heftruck (Pools)

Teeltsturing op plantniveau: Phalaenopsis

Herkennen ziekten en plagen en hun biologische  

bestrijders in de sierteelt

Topcursus Motiverend en resultaatgericht  

leiding geven

Basiscursus Teelt van Phalaenopsis

Innovatieve ontwikkelingen tulpenbroei

Basiscursus Open Teelten

Vervolgcursus Motiverend en Resultaatgericht  

Leidinggeven

Basiscursus Plantenfysiologie

Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven

Teeltsturing op plantniveau: glasgroenten

Bodem & Bemesting open teelten

Teeltsturing op plantniveau: Aardbei

Bemesting in potgrond geteelde gewassen

Bodem & Bemesting open teelten

Teelt en broeierij van tulp

Herkennen ziekten en plagen en hun  

biologische bestrijders in de glasgroententeelt

Ziekzoeken in tulpen

STARTDATA

6 sept 2017

13 sept 2017

15 sept 2017

23 sept 2017

16 sept 2017

10 okt 2017

26 okt 2017 

1 nov 2017 

9 nov 2017

29 nov 2017

5 jan 2018

17 jan 2018 

10 jan 2018

11 jan 2018

11 jan 2018

16 jan 2018

22 jan 2018

1 feb 2018

6 feb 2018

7 feb 2018

27 feb 2018 

1/2 maart 2018

LOCATIE

Maasdijk

Kapelle

Hoogwoud

Beringe

Zwaag

Bedrijven

Bedrijf 

Bedrijven 

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven 

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven

N-W Nederland

Zaltbommel 

Bedrijven

Z-O Nederland

Bedrijven

Bedrijf 

Dirkshorn

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

Calciumtekort bij jonge bladeren bloemkool



HEFTRUCKCURSUSSEN

NIEUW: KENNISBIJEENKOMSTEN 
T.B.V. LICENTIEVERLENGINGEN 

NIEUW: UITVOEREN GEWAS-
BESCHERMING IN DIVERSE TALEN

SCHOLINGSFONDS COLLAND 

Teeltsturing op plantniveau: Phalaenopsis

Zoals bekend organiseren wij regelmatig Nederlands en 

Poolstalige heftruckcursussen. Regelmatig krijgen wij 

de vraag ”hoe lang is het heftruckcertificaat geldig”?

Er zijn aanbieders van heftruckcursussen die een eind-

datum op het pasje zetten van bv 5 jaar. Op onze pasjes 

en certificaten staat deze einddatum niet omdat dit 

nergens in de wet is opgenomen! Wel staat er in de 

Arbo-wet dat de werkgever verantwoordelijk is voor de 

veiligheid en welzijn van zijn werknemers. Via de risico- 

inventarisatielijst heeft de werkgever aangegeven dat 

de heftruck een gevaarlijk apparaat is. De werknemer 

dient hiervoor dus instructie te ontvangen. Het is aan 

de werkgever wanneer hij het nodig vindt dat men 

weer bijgeschoold moet worden. Ons advies is om dit 

regelmatig (b.v eens in de 5 jaar) te doen.

Door toenemende vraag of wij ook “spuitcursus-

sen” organiseren hebben wij besloten om met een 

aantal andere aanbieders te gaan samenwerken. 

Met ingang van dit seizoen bieden wij de cursus 

Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie 1) aan in 

de Nederlandse, Poolse, Engelse en Roemeense taal.

Zoals bekend is een spuitlicentie vijf jaar geldig. Het verlengen van een licentie kan door 

het volgen van kennisbijeenkomsten. In een periode van 5 jaar dient men 4 kennisbij-

eenkomsten te volgen, waarvan minimaal één in het onderdeel Veiligheid & Techniek 

(V & T) en 3 in het onderdeel Teelt. Wanneer u aan chemisch knaagdierbeheersing doet 

op uw eigen bedrijf dient u een extra bijeenkomst te volgen over knaagdierbeheersing 

(KBA). AgraVisi kan onderstaande Nederlandstalige kennisbijeenkomsten verzorgen:
 Verantwoord omgaan met Gewasbeschermingsmiddelen ( V&T)
 Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)
  Herkennen ziekten en plagen en hun biologische  

bestrijders in de glasgroententeelt (Teelt)
 Herkennen ziekten en plagen en hun biologische bestrijders in de sierteelt (Teelt)
  Herkennen ziektebeelden in tulpen  

(op het veld, aan de bol én in de broeierij) (Teelt)
 Ziekzoeken in tulpen (Teelt)

Onderstaande kennisbijeenkomsten kunnen 

ook in de Poolse taal worden verzorgd:
 Bestrijding van ziekten en plagen (Teelt)
 Geïntegreerde gewasbescherming (Teelt)
 Toedieningstechnieken (V & T)
 Veiligheid (V & T)

In oktober wordt voor de 16e keer  

bovenstaande cursus georganiseerd, 

iets waar wij trots op zijn!  

Onderwerpen die aan bod komen zijn 

o.a. morfologische kenmerken, CAM 

mechanisme, wortelmilieu, bruto- netto 

fotosynthese, hormonen, waterhuis-

houding, klimaat en sensoren. 

(alléén voor werknemers vallende onder de cao’s Bloembollengroothandel, Bos en 

Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniersbedrijf, Pad-

denstoelenteelt, Open Teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw / Boomkwekerij).  

Per sector en per cursusgroep verschillen de vergoedingspercentages, variërend van 

0-75% vergoeding van de cursuskosten. Ook geldt er een jaarlijks vastgesteld maxi-

mumbedrag per werknemer.

TEGEMOETKOMING IN KOSTEN T-RIJBEWIJS UITGEBREID
Jongeren die op hun stageplaats met trekkers werken hebben daarvoor sinds  

1 juli 2015 een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd  

te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse  

financiële investering met zich mee. Sinds 1 januari 2017 kunnen leerlingen met  

een stage in de sectoren open teelten, dierhouderij en paddenstoelen bij Colland 

een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. 

De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017

TEGEMOETKOMING VOOR KOSTEN HBO-OPLEIDINGEN IN DE GLASTUINBOUW
Om het aantal hbo-opgeleiden in de sector glastuinbouw te stimuleren, kunnen 

werknemers vanaf 1 september 2017 een subsidie aanvragen voor het volgen van 

een hbo-opleiding. De subsidie bedraagt 50% van het collegegeld met een  

maximum van 1.000 euro per werknemer per jaar. Voorwaarden:

-  Subsidie wordt verstrekt aan de werkgever en alleen voor werknemers die nog 

niet in het bezit zijn van een hbo-diploma.

- Alleen geaccrediteerde hbo-opleidingen komen in aanmerking voor subsidie.

-  De subsidie wordt maximaal vier jaar verstrekt en moet jaarlijks  

worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over bovenstaande regelingen, kijk dan op de site van Colland 

óf neem contact op met ons

LEVENLANGLERENKREDIET
Ben je van plan een voltijd MBO (BOL) opleiding te gaan volgen of voltijd-, deel-

tijd- of duale opleiding aan het HBO of de Universiteit? Ben je ouder dan 30 jaar, 

maar niet ouder dan 55 jaar? Dan is het mogelijk om vanaf studiejaar 2017/2018 

een ‘levenlanglerenkrediet’ aan te vragen bij het ‘Duo’.

De overheid leent jou geld tegen zeer gunstige rentetarieven en voorwaarden, om 

jouw studie te financieren. Uiteraard blijft het een lening. De bedragen die je ont-

vangt van je werkgever of Colland arbeidsmarkt worden in mindering gebracht op 

het te lenen bedrag. Na de studie start de terugbetaling. Kijk voor meer informatie 

en de voorwaarden op duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Terugblik seizoen 2016 - 2017:
Afgelopen seizoen mochten we 745 cursisten verwelkomen,  

waarvan 142 van Poolse afkomst. Van de 80 cursussen waren er  

28 als in-company training georganiseerd. 

Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende projecten:

- Een dagdeel over Groeilicht voor 23 medewerkers van een sierteeltbedrijf

-  Herkennen van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders in  

glasgroenten voor 13 medewerkers van een veredelingsbedrijf.

-   Nederlands voor anderstaligen voor 10 Poolse medewerkers van een  

vollegrondgroentebedrijf.

-  13 deelnemers van een veredelingsbedrijf hebben de Engelstalige cursus 

Bodem & bemesting open teelten gevolgd

-  209 deelnemers hebben hun heftruck-, reachtruck- of hoogwerker  

certificaat behaald

-  21 Poolse medewerkers hebben hun vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren 

Gewasbescherming (spuitlicentie 1) behaald

-  De nieuwe cursus Innovatieve Ontwikkelingen Tulpenbroei werd door   

12 van de 13 deelnemers als goed beoordeeld

-  17 deelnemers van een bloembollenexportbedrijf zijn bijgeschoold tijdens 

de Basistraining Dynamics NAV 2017

-  De Basiscursus Plantenfysiologie werd georganiseerd op 4 verschillende 

(deelnemende) bedrijven, dit werd zeer positief ervaren door de deelnemers 

 

In oktober 2017 heeft AgraVisi zijn medewerking verleend aan het  

televisie programma Ondernemend Nederland, de 2 minuten durende  

uitzending was te zien op 11 en 17 december en staat nu op onze site.

Mede namens Maaike wens ik u een leerzaam seizoen toe! Paul Bakker

Redactioneel

excursie op de algenafdeling van de WUR


