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Basiscursus Landbouwtechniek
Functies

Ondernemer
Teeltmedewerker
Teeltspecialist
Kwekerij medewerker
Meewerkend voorman Vollegrond

Opleidingsniveau

-

URL

https://www.fruitacademie.nl/opleidingen/opleiding-basiscursus-landbouwtechniek-902.html

Duur

2 dagen

Kosten

€ 625,00 p.p.

Subsidie

Neem contact op met Fruitacademie

Data en locaties

februari 2021 - Wisentweg 13c, Dronten

Opleider

Aeres Training Centre Emmeloord

Contactpersoon

Bart Loman

Adres

Balkan 16

Postcode

8303 GN

Plaats

Emmeloord

Telefoonnummer

088-0205101

E-mailadres

info.atc.emmeloord@aeres.nl

Website

http://www.aerestrainingcentre-emmeloord.nl

Informatie

De cursus bestaat uit 2 dagen met een theorie en praktijkdeel. Trainer Jannes Bron
verzorgt de cursus. Hij heeft brede ervaring in het geven van praktijkcursussen aan de
agrarische sector. Natuurlijk is er tijdens de les ook voldoende ruimte voor eigen inbreng,
specifieke vragen op jouw bedrijfsniveau en leren van elkaar. De cursus gaat in op het
brede aspect van techniek. Natuurlijk komen o.a. vloeistoffen aan bod, denk aan olie,
koelvloeistof en brandstof. Waar dien je rekening mee te houden en hoe zorg je dat de
vloeistoffen altijd op orde zijn. De hedendaagse techniek gaat meer en meer over
elektronica. De trainer gaat in op hoe je hiermee werkt tijdens het dagelijks gebruik en
onderhoud. Je leert vroegtijdig defecten en storingen herkennen en indien mogelijk
oplossen, en je weet wanneer een defect echt gevaarlijk is voor de levensduur van de
machine. Tijdens het praktische deel wordt gebruik gemaakt van de werkplaats en een
aantal werktuigen (o.a. trekkers, werktuigen, vloeistoffen, gereedschappen)

Voor wie?
Deze cursus is geschikt als je dagelijks te maken hebt met landbouwtechniek en het je
ontbreekt aan technische kennis. Of je via omscholing in de agrarische sector terecht bent
gekomen en nu ook je technische kennis op orde wilt brengen. Je wilt efficiënt dagelijks
onderhoud aan machines zelf uitvoeren, beter samenwerken met de technische mensen
en/of mechanisatiebedrijven, en eerder defecten herkennen en eventueel zelf oplossen.
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Onderwerpen

Efficiënt uitvoeren van dagelijks onderhoud
Vloeistoffenbeheer
Bandenspanning
Elektronica
Slangen en koppelingen
Storing zoeken en verhelpen
ARBO en veiligheid
Na het volgen van de tweedaagse cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van
deelname.

Deze cursus is onderdeel van het Winterprogramma Fruitacademie.
Werknemers in de fruitteelt die vallen onder de CAO open teelten
fruitteelt ontvangen 85% subsidie. (u dient dit zelf aan te vragen)

Werknemer in de fruitteelt
€ 625,- p.p.

Bent u NFO lid dan ontvangt u een extra korting omdat de cursus onderdeel is van het
Winterprogramma Fruitacademie. (gelieve uw lidmaatschapsnummer bij de aanmelding te
vermelden.)
€ 525,- p.p.

Ook fruittelers zonder personeel, zijn van harte welkom. Zij betalen 100% van het
cursusbedrag.

€ 625,- p.p.

* stapel korting is uitgesloten
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