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Overige cursusmogelijkheden

Geplande cursussen 2018-2019

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)

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

Hier een paar opmerking van deelnemers die 

reeds hebben deelgenomen aan deze cursus:

-  Ik was verbaasd over het verschil in de 

spuitdoppen en met name de bedekking.

- Het spuitbeeld viel erg tegen.

-  Ná de cursus hebben wij de fluor en  

blacklightlamp zelf aangeschaft, niet voor 

het testen van onze spuitapparatuur maar 

voor het controleren van onze mede-

werkers. Onze medewerkers moeten bij  

ons desinfecteren i.v.m. met bontvirus.  

Met behulp van de fluor en blacklight  

kunnen we controleren of ze dit ook  

daadwerkelijk doen.

EFFECTIEVE BESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN IN DE GEÏNTEGREERDE  
GEWASBESCHERMING (tevens licentieverlenging)
Tijdens deze cursus wordt - per gewas, per ziekte en plaag - aandacht besteedt aan:

 Welke preventieve maatregelen kun je nemen?
 Welke biologische bestrijders kun je het beste inzetten?
  Welk(e) chemisch(e) bestrijdingsmiddel(en) kun je inzetten? 

• Werking? 

• Veiligheidstermijn? 

• Risico’s?  

• Neveneffect? 

• Alternatieven?

VERANTWOORD OMGAAN MET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN  
(tevens licentieverlenging)
Tijdens deze (interactieve) bijeenkomst worden de gevaren van gewas-

beschermings middelen voor mens en milieu uitgelegd en worden duidelijke  

en concrete adviezen over de toepassing van bestrijdingsmiddelen en  

omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen gegeven. Tevens krijgt u  

informatie over residu, toelating van middelen en actuele wetgeving.

CURSUS STARTDATA LOCATIE

Uitvoeren Gewasbescherming (Pools) 5 sept. 2018 Delfgauw

Rijden met de heftruck  1 sept. 2018 ‘t Zand

Rijden met de heftruck (Pools) 1 sept. 2018 ‘t Zand

Licentieverlenging  

2x Veiligheid & Techniek (Pools) 12 sept. 2018 Noordwijk

Nederlands Nog niet bekend Heerhugowaard & 

  Benningbroek

Teeltsturing op plantniveau: Phalaenopsis 2 okt. 2019 Deelnemende bedrijven

Basiscursus Plantenfysiologie 3 okt. 2018 Deelnemende bedrijven

Uitvoeren Gewasbescherming (Pools) 10 okt. 2018 Middenmeer

Uitvoeren Gewasbescherming (Engels) 29 okt. 2019 De Lier

Basiscursus BHV (Pools) 29 okt. 2018 Hoogwoud

Basiscursus Bemesting Glastuinbouw 31 okt. 2018 Deelnemende bedrijven

Herhalingscursus BHV (Pools) 5 nov. 2018 Hoogwoud

Herkennen ziekten en plagen en hun  

biologische bestrijders in de sierteelt 20 nov. 2018 Deelnemende bedrijf

Bemesting Phalaenopsis 4 dec. 2018  Deelnemende bedrijven

Basiscursus Open Teelten 11 jan. 2019 Deelnemende bedrijven

Bemesting in potgrond  

geteelde gewassen 15 jan. 2019 Deelnemende bedrijven

Bodem & Bemesting open teelten 17 jan. 2019 Deelnemende bedrijven

Motiverend en Resultaatgericht  

Leidinggeven 23 jan. 2019 Deelnemende bedrijven

Teelt en broeierij van tulp 6 feb. 2019 Deelnemende bedrijven

Ziekzoeken in tulpen Maart 2019 Dirkshorn

Basiscursus Teelt van Phalaenopsis Mei 2019 Deelnemende bedrijven



Terugblik seizoen 2017 - 2018:
Afgelopen seizoen mochten we 782 cursisten verwelkomen,  

waarvan 319 van Poolse afkomst. Van de 94 cursussen waren er  

32 als in-company training georganiseerd. 

Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende projecten:

-  Aan de nieuwe cursus Veiligheid op bloembollenbedrijven deden  

13 deelnemers van één bedrijf mee. De cursus werd beoordeeld met  

een gemiddeld cijfer 8,5.

-  Herkennen van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders werd  

3 x georganiseerd en beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 7,9.

-  12 deelnemers van vollegrondgroente bedrijven hebben de cursus 

Bodem & bemesting open teelten gevolgd. De cursus werd afgesloten  

met een excursie naar Eurofins in Wageningen en PAGV Lelystad.

- 365 deelnemers hebben hun hef- / reachtruck certificaat behaald.

-  50 Poolse medewerkers hebben hun vakbekwaamheidsbewijs  

Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie 1) behaald.

-  De cursus Motiverend en resultaatgericht leiding geven werd voor  

de 24ste keer georganiseerd en kreeg als eindbeoordeling het cijfer 8,3.

Enkele opmerkingen uit de evaluaties zijn:

 - Hele interessante cursus. Veel geleerd wat toepasbaar is. 

 - Topcursus! 

   -  Ik vond het een hele goeie cursus, daar heb ik veel van opgestoken. 

Mooie uitleg en de groep was erg gezellig met elkaar.

 - Leerzame cursus, bedankt! 

 - Blij verrast over inhoud en toepasbaarheid. 

   -   Alleen al het ontmoeten van andere personen uit de sector en elkaars 

ervaringen delen is al de moeite waard.

 

-  26 deelnemers hebben deelgenomen aan de 2 cursussen over  

Teelt en broeierij van lelies.

Mede namens Maaike wens ik u een leerzaam seizoen toe! 

Paul Bakker

Redactioneel

SCHOLINGSFONDS COLLAND 
(Alléén voor werknemers vallende onder de cao’s Bloembollengroothandel, Bos en 

Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniersbedrijf, Padden- 

  stoelenteelt, 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  

maximumbedrag per werknemer.

TEGEMOETKOMING IN KOSTEN T-RIJBEWIJS UITGEBREID
Normaal wordt er géén vergoeding verstrekt voor wettelijke cursussen, zoals spuit-

licenties en Bedrijfshulpverlening. Een uitzondering op deze regel is het Trekker 

rijbewijs. Medewerkers in de sectoren Open Teelten Bloembollen, - Landbouw, - Tuin- 

 bouw, - Boomkwekerij en Dierhouderij kunnen 50% van de kosten vergoed krijgen.

NIEUWE  
CURSUSSEN 
BASISCURSUS BEMESTING  
GLASTUINBOUW
Het komt steeds vaker voor dat er 

(nieuwe) medewerkers zijn die géén 

agrarische opleiding hebben genoten, 

en meer willen weten over planten-

fysiologie, gewasbescherming en bemesting. 

Vandaar dat we op verzoek deze basiscursus organiseren, waarbij zaken aan  

de orde komen zoals:
 Stukje scheikunde
 De begrippen pH en EC
 Bouw van de wortel 
 Osmose en opname water en voeding 
 Functies hoofd- en spoorelementen incl. gebrek- en overmaatverschijnselen

VEILIGHEID OP BLOEMBOLLENBEDRIJVEN
Op een interactieve manier gaat de cursusleider (preventieadviseur van STIGAS) 

aan de slag met behulp van een PowerPoint presentatie waarin voornamelijk 

plaatjes te zien zullen zijn die op het bedrijf zelf zijn gemaakt. 

Onderwerpen zijn o.a.:
 Machineveiligheid (o.a. afscherming van draaiende delen)
  Veiligheidsaspecten zoals werken met heftruck, trekkers, rooimachines,  

vallen van hoogte etc.
 Lichamelijke belasting (met daarbij ook aandacht voor klimaat en trillingen)
 Stof (organisch en anorganisch) en gevaarlijke stoffen 
 Licht & Geluid

UITVOEREN GEWASBESCHERMING IN DE ENGELSE TAAL
Zoals bekend komen er steeds meer werknemers uit landen anders dan Nederland 

of Polen. Om deze mensen ook de gelegenheid te bieden een spuitlicentie te  

halen, wordt er komend najaar (bij minimaal 7 deelnemers) een Engelstalige cursus  

Uitvoeren Gewasbescherming georganiseerd i.s.m. Lentiz Cursus & Consult.

VEILIG RIJDEN MET DE HEFTRUCK IN DE ENGELSE TAAL
Met ingang van dit seizoen is het mogelijk om de heftruckcursus (bestaande uit 

één dagdeel) in de Engelse taal te organiseren. De Nederlands- en Poolstalige  

heftruckcursussen worden regelmatig georganiseerd.

HACCP & HYGIENE 
(Nederlands- én Poolstalig)
Deze cursus biedt alle basiskennis omtrent hygiënisch  

en voedselveilig werken voor medewerkers.  

Iedere productiemede werker die met voedsel in aan-

raking komt, moet zich bewust zijn van de potentiële 

gevaren, ongeacht de sector. 

Tijdens deze cursus leer je hoe een HACCP-systeem werkt in de praktijk en hoe  

het systeem hygiënisch werken bevordert. Door het volgen van deze cursus wordt 

men zich meer bewust van hygiëne en kwaliteit.

OPTIMAAL BESPUITEN  
(tevens licentieverlenging)
In de glastuinbouw wordt zoveel mogelijk geïntegreerd geteeld, waarbij het  

inzetten van natuurlijke vijanden centraal staat. Soms moet men met chemische 

gewasbeschermingsmiddelen ingrijpen om erger te voorkomen. De essentie  

van een bespuiting is, dat de druppels in de juiste verdeling op de juiste plaats 

komen, dus op de relevante plaatsen in en op het gewas. 

 Hoe kun je dat bereiken? 
 Wat is het effect van verschillende doppen en instellingen?
 Waar blijven de druppels? 

In deze bijeenkomst wordt het resultaat van verschillende technieken en 

instellingen zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van een fluorescerende 

spuitvloeistof in combinatie met ‘blacklight’ waardoor men een goed beeld  

krijgt van de verdeling van de spuitvloeistof.


