Brancheopleiding Glastuinbouw

Bedrijfsvoering

Beschik je over een aantal jaar werkervaring en wil je jezelf verder ontwikkelen als
leidinggevende binnen de glastuinbouw? Heb je behoefte om meer mee te denken in
de bedrijfsvoering? Wil je jouw kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen, je invloed
vergroten en jouw resultaten verbeteren? Dan is de brancheopleiding geschikt voor jou.

 

Tijdens de opleiding werk je aan eigen bedrijfsvraagstukken op het gebied van leidinggeven, optimalisatie van
bedrijfsprocessen en het introduceren van innovaties. Op deze manier krijg je snel en effectief inzicht en leer je op
een bedrijfsmatige manier denken en werken. Binnen de brancheopleiding Glastuinbouw kun je ook de richting
Teelt volgen.






 
  

 
 

Resultaat
Na het volgen van de brancheopleiding Glastuinbouw
richting Bedrijfsvoering:
9 Is je vakkennis aanzienlijk verbreed;
9 Zijn je leidinggevende vaardigheden verder
ontwikkeld;
9 Kun je goed plannen en organiseren;
9 Analyseer je problemen en werk je gericht aan
oplossingen;
9 Kun je werkomgeving optimaliseren;
9 Weet je hoe je innovaties kunt introduceren binnen
het bedrijf;
9 Weet je hoe je theorie praktisch kunt toepassen;
9 Ben je in staat om proactief te handelen en kansen
te benutten;
9 Is jouw netwerk in de glastuinbouwbranche flink
vergroot;
9 Beschik je over 21st. Century Skills zoals kritisch
denken, probleem oplossen, communicatie,
samenwerken en creatief denken.

Studiewijze
De brancheopleiding Glastuinbouw is een individueel
ontwikkeltraject. Je neemt zelf de regie in je eigen

 
  

   
  

ontwikkeling en het actualiseren van je kennis.
De opleiding wordt verzorgd door Inholland Academy
en is op HBO niveau.
Werkplek: De opleiding is sterk gericht op de eigen
werkplek. Je gaat aan de slag met problemen en
situaties die zich in jouw dagelijkse praktijk voordoen.
Leren en werken gaan hierdoor vloeiend in elkaar over.
Assessment: De opleiding start met een Talent
Development Assessment. Bij dit assessment wordt
je persoonlijkheid en competenties in kaart gebracht.
Hiermee kun je gericht aan de slag met werken aan je
persoonlijke competenties.
Intake: Op basis van de intake worden de leerdoelen
en opdrachten bepaald waarmee je aan de slag gaat.
Leercoach: Een leercoach begeleidt je tijdens de
opleiding en het uitvoeren van de opdrachten. Zo
ontstaat de meest efficiënte en effectieve manier om
jezelf te ontwikkelen.

Bijeenkomsten: Een ervaren trainer begeleidt de
Masterclasses waarbij de leerbehoefte van de groep
centraal staat. De Masterclasses vinden plaats bij de
deelnemers op de bedrijven.

medewerkers stimuleert en coach om aan de slag te
gaan met de eigen duurzame inzetbaarheid en
ontwikkeling. Daarnaast leer je problemen te analyse
ren en oplossingsgericht te werken.

Duur: De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit
4 blokken. In elk blok bouw je een portfolio op van
uitgevoerde opdrachten. Elk blok wordt afgerond met
een competentiegericht interview. Bij de afronding van
de 4 blokken met een positief resultaat volgt de diplo
mering het branche-erkend diploma Glastuinbouw.

Blok 4. Innoveren
In dit blok ga je aan de slag met een innovatie. Hierbij
zoek je de samenwerking met interne en externe
partijen. Je presenteert een voorstel van een innovatie
op jouw expertise gebied. Maakt een projectplan met
onderbouwing, analyseert de risico’s, berekend het
rendement en maakt een implementatieplan voor
introductie binnen de bedrijfsvoering. Als afsluiting
presenteer je de innovatie op een inspirerende
informatieve manier aan het management.

Doelgroep
De opleiding is geschikt voor kandidaten die zich op
bedrijfsvoering gebied verder wil ontwikkelen en naar
een hoger leidinggevend niveau in zijn of haar werk wil
doorgroeien. Werkzaam is in de glastuinbouw, al
enkele jaren werkervaring heeft en beschikt over
minimaal een MBO-3 werk- en denkniveau.

Programma
Blok 1. Agrarisch vakmanschap
In dit blok wordt de kennis van de teelt en het bedrijf
verdiept. Je brengt de teelt, het bedrijf en de meest
voorkomende werkzaamheden in kaart. Je weet hoe je
veilig kunt werken. Gaat aan de slag met je communi
catievaardigheden en leert hoe je op de meest
effectieve wijze feedback kunt geven. Daarnaast kun je
reflecteren op je eigen werk, breng je eigen verbeter
punten in kaart en gaat hiermee aan de slag.
Blok 2. Leidinggeven aan medewerkers
In dit blok staat het aansturen en leidinggeven aan
medewerkers centraal. Je leert effectief instructie
geven, medewerkers motiveren en voert gesprekken
over functioneren. Door middel van 360 graden
feedback onderzoek je waar de verbeterpunten liggen
bij je leidinggevende vaardigheden en gaat hiermee
aan de slag. Je weet hoe je medewerkers meeneemt bij
veranderingen en hoe je het beste een werkoverleg
kunt leiden. Je maakt planning voor de werkzaamhe
den. Daarnaast zorg je ervoor dat je vakkennis actueel
is en bouw je aan een netwerk van relevante partijen.
Blok 3. Plannen en organiseren
In dit blok breng je de bedrijfsprocessen in kaart, je
maakt een planning voor de lange termijn. Je kunt KPI’s
opstellen en beoordelen. Onderzoekt waar en hoe je
de processen kunt optimaliseren en welke invloed dit
heeft op het complete plaatje. Je brengt risico’s in kaart
en hoe je deze kunt ondervangen. Je leert hoe je

Investering
De kosten voor de opleiding bedragen € 2.500 per
blok in totaal voor de 4 blokken € 10.000,-. Vanuit
Colland is een subsidie beschikbaar van 60% van
de cursuskosten.
Kosten Brancheopleiding

€ 10.000

Subsidie 60% Colland*

€ 6.000

Netto kosten

€ 4.000

Deze subsidie geldt voor de eerste 20 deelnemers.
* Aan de subsidie van Colland zijn de volgende
voorwaarden verbonden:
• het bedrijf moet bijdragen aan het Colland-
arbeidsmarktfonds;
• de medewerker moet in dienst zijn van een
glastuinbouwbedrijf.

Start
De opleiding start vrijdag 2 oktober om 13.00 uur
in het World Horti Centrum (WHC) in Naaldwijk.

Inschrijving
Je kunt je inschrijven via deze link:
www.inholland.nl/academy/opleidingen/
agri-en-voeding/brancheopleiding-glastuinbouw/

Brancheopleiding Glastuinbouw Teelt

Proces
FASE 1

FASE 2

FASE 3

• Gesprek medewerker en de Leidinggevende en/of
HR uitleg inhoud traject.

• Talentdevelopment Assessment
• Intake kandidaat, Adviseur opleiding en
Ontwikkeling Kasgroeit, Leercoach InHolland
• Leerdoelen bepalen
• Opdrachten bepalen
• Aan de slag met de leerdoelen en opdrachten
• Begeleiding leercoach
• Masterclasses

FASE 4

• Competentie gericht interview en beoordeling per blok
• Bij een positief resultaat Certificering

FASE 5

• 4 blokken behaald, diplomering brancheopleiding
Glastuinbouw richting Bedrijfsvoering

