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Opleiding Teelt en techniek
Functies

Ondernemer
Teeltmedewerker
Teeltspecialist

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.fruitacademie.nl/opleidingen/opleiding-opleiding-teelt-en-techniek-906.html

Duur

BOL en BBL

Subsidie

neem contact op met de scholingsconsulent

Opleider

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Adres

De Molen 84

Postcode

3995 AX

Plaats

Houten

Telefoonnummer

0884354295

E-mailadres

levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Website

https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen-aanbod/

Informatie

Steek jij de handen uit de mouwen, wil je werken met de nieuwste duurzame technieken of
het telen van lekker fruit, bomen, planten of bloemen. Ben je niet vies van hard werken, dan
is dit wat voor jou. De teelt en techniek opleiding is op meerdere niveau’s in een BOL en
BBL variant te volgen.
2 varianten: BOL/BBL BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) gaat het om de combinatie
van werken en leren. Je hebt als BBL-student al een baan bij een fruitteeltbedrijf. Je wordt
opgeleid terwijl je werkt bij een bedrijf of organisatie (dit moet een erkend leerbedrijf zijn).
Eén dag per week krijg je les bij Helicon.
BOL (Beroeps Opleidende Leerweg): is de combinatie van leren en stage. Je gaat naar
school en tijdens je opleiding leer je in de praktijk tijdens stage op een of meerdere
bedrijven. Fruitteelt is een specialisatie binnen de opleiding Teelt en techniek. Een deel van
de opleiding volg je samen met studenten die kozen voor de specialisaties Boomkwekerij
en Glastuinbouw.
Fruitteelt: Onze hoogwaardige producten maken de mensheid gezonder. Appels, peren,
kersen: Nederland is een belangrijke speler op de wereldmarkt als het gaat om de import
en export van fruit. Met je Teelt en techniek diploma ga jij daar als jong talent jouw steentje
aan bijdragen! Je leert in een innovatieve bedrijfstak. Je werkt aan onderwerpen die actueel
zijn en seizoensgebonden. Onderwerpen zijn o.a.: bodem en bemesting,
gewasbescherming, plantengroei, productkwaliteit.
Kijk op de website voor alle informatie:
https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/!/90/fruitteelt/
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