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Beste relatie,

Onderwijsgroep
Noordwest-Holland

072-5673191
06-37658647

Ook dit cursusjaar organiseren wij weer verschillende cursussen en
opleidingen voor de glastuinbouw, zaadveredelaars en andere
bedrijven binnen de tuinbouw sector. Naast de cursussen waar u zich
via de website voor kunt opgeven, staan wij u graag ter dienst met
verschillende maatwerk trajecten. Door ons groeiende netwerk van
docenten, kunnen we een breed pakket aan trainingen en cursussen
aanbieden.
Op de volgende pagina’s vind u een kort overzicht van de cursussen,
klik svp op de link voor meer informatie of voor het inschrijven van uw
cursist(en).

w.prehn@clusius.nl
www.onderwijsgroepnw
h.nl

Wist u dat er in meerdere subsidiemogelijkheden zijn vanuit de
branche? Via fonds colland arbeidsmarkt is voor
glastuinbouwbedrijven tot wel 63% subsidie op de kosten mogelijk!
Meer informatie? Neemt u gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Wilbert Prehn



Zaadteelt en veredeling 1:
De cursus Zaadteelt 1 geeft de deelnemers een beeld van waar een veredelingsbedrijf zich mee bezig houdt en
leert deelnemers de theoretische basis van zaadproductie, zaadverwerking, zaadveredeling en zaadbehandeling.
15 dagdelen; Hoorn; € 1114,- , start Oktober 2019



Zaadteelt en veredeling 2:
In dit vervolg op zaadteelt en veredeling 1 gaan we dieper in op genetica, zaadkwaliteit, zaadfysiologie,
biotechnologie en resistentieveredeling.
15 dagdelen; Hoorn; €1118,-, start Januari 2020



Plantenfysiologie A ; plant en voeding
In dit deel beginnen we bij de basisopbouw van de plant en de plantencel. Hoe werkt een plant en hoe
transporteert deze bijvoorbeeld water? Hoe werkt osmose en plasmolyse? Deelnemers gaan weg met een prima
begrip van de basisbeginselen van de plantenfysiologie.
4 dagdelen, Hoorn; € 535, start Oktober 2019



Plantenfysiologie B : plant en klimaat
In dit deel gaan we verder in op de werking van de plant en kijken we gericht naar de elementen van de
fotosynthese. Hoe kun je een gewas sturen door gebruikmaking van licht, verdamping, temperatuur etc.
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Weefselkweek Basis
In deze cursus maken we u wegwijs in de basis van de weefselkweek. We combineren praktijk en theorie.
Medium bereiding, steriel werken, plantenhormonen.
2 dagen, Hoorn, € 449, start November 2019



Weefselkweek veredeling
Deze cursus is gericht op medewerkers die de basis van de weefselkweek beheersen. We gaan theoretisch in op
haploïdenproductie, polyploidisatie,
2 dagdelen, Hoorn, €230, Januari 2020



Effectief leidinggeven
Vanaf dit jaar kunnen wij u en uw team ook helpen met effectief leidinggeven. De cursus is bestemd voor
voormannen, afdelings- en teamleiders in de (glas)tuinbouw en vollegrondsgroenteteelt. Doelstelling is dat de
cursisten op een natuurlijke wijze leren hun plaats te pakken als leidinggevende.
3 dagdelen, Hoorn of op locatie, nog te plannen.



Effectief leidinggeven voor Poolse teamleiders:
De cursus is beschikbaar voor Poolse voormannen en aanspreekpunten. Deze komt overeen met de Nederlandse
cursus Effectief leidinggeven voor teamleiders. Aanvullend is opgenomen het verschil tussen de Nederlandse en
Poolse stijl van leidinggeven en andere culturele verschillen.
3 dagdelen, Hoorn of op locatie, nog te plannen.



Gewasbescherming en spuitlicentie (Nederlandstalig en Pools)
In verschillende cursussen en bijeenkomsten helpen we u bij het halen en/of verlengen van uw spuitlicentie. Van
uitvoeren gewasbescherming tot adviseren of distribueren; het kan allemaal. Vanaf dit seizoen is een deel van de
cursussen ook in het Pools te volgen. Bel ons voor de mogelijkheden!
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