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Terugblik seizoen ’14-‘15:
Afgelopen seizoen mochten we 700 cursisten verwelkomen, verdeeld over 

70 projecten w.v. 29 als in-company training. Samen vulden zij in totaal 2400 

cursusdagdelen. 

Bij de in-company trainingen waren een 

paar nieuwe en leuke opdrachten, nl.:

•  “Herkennen van ziektebeelden in  

lelies + hygiëneprotocol” voor 50  

medewerkers van leliekwekerijen  

c.q. leliebroeiers  

•  “Bemestingscursus” voor 41 mede-

werkers van een tuinbouwleverancier

•    “Licentieverlenging Veiligheid &  

techniek” voor 75 deelnemers van  

een zaadbedrijf

•  “(Teelt)technische aspecten van de 

bewaring van bloembollen” voor  

19 medewerkers van een bloembollenteler, - exporteur

•  “Klimaatregeling op plantniveau” voor 19 deelnemers  

van een Phalaenopsisbedrijf 

Deelnemers “Klimaatregeling op plantniveau” 
op excursie bij Improvement Centre  

Redactioneel

Schadebeeld door PLAMV in lelie



IN COMPANY TRAININGEN

Wij organiseren steeds vaker in company- c.q. bedrijfstrainingen. 
De voordelen voor het bedrijf zijn:

  Mogelijkheid tot inbrengen van  

specifieke bedrijfsknelpunten
  Bedrijfsvertrouwelijke informatie  

blijft binnen uw bedrijf
 Geen verlies van reistijden
 In vertrouwde omgeving 
 Drempelverlagend

Vorig jaar kon u voor het eerst kennismaken met onze “menukaart”, waarop een 

overzicht staat van alle mogelijke onderwerpen die wij kunnen verzorgen voor 

teelttechnische cursussen. Besloten is om de menukaart nu ook als bijlage in de 

NieuwsVisi te doen, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe mogelijkheden.

Deze keer zijn de mogelijkheden voor gewasbescherming uitgebreid met cursussen 

die tevens als licentieverlenging kunnen meetellen. Denk hierbij aan:

 scouten in glastuinbouwgewassen
 schimmels in glastuinbouwgewassen
 weerbaar telen in glastuinbouwgewassen
  herkennen van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders in glasgroen-

te-, sierteeltgewassen
 gewasafhankelijk spuiten in land- en tuinbouwgewassen
 veiligheid & techniek

Door de z.g. transitieregeling komt het steeds vaker voor dat werknemers van een 

uitzendbureau in vaste dienst komen bij de opdrachtgever. In veel gevallen is het 

dan wenselijk dat de (vnl. Poolse) werknemer de Nederlandse taal beter beheerst.

Wij adviseren steeds vaker een individueel traject, waarbij de deelnemer kan aan-

geven waar zijn / haar behoefte ligt (lezen, schrijven, praten of grammatica).

Mede namens Maaike wens ik u een leerzaam seizoen toe! Paul Bakker.

Deelnemers “Basiscursus Teelt en broeierij van tulpen” 
op excursie bij Pronk Tulpen



Heftruckcursussen

Vervolgcursus Motiverend en 
Resultaatgericht Leidinggeven

Masterclass Economische Vorming 
Toekomstige Ondernemers (EVTO)

Branche-erkenning

De Arbowet verplicht de werkgever zijn medewer-

kers op te leiden voor taken welke hij/zij uitvoert. 

Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken  

zoals het besturen van een heftruck (of gelijk-

waardige voertuigen). AgraVisi heeft al 10-tallen 

heftruckcursussen verzorgd (ook in de Poolse taal), 

waarbij de anti kantel oefening één van de  

praktijkhandelingen is.

Sinds 2004 hebben wij in samenwerking met Motivaxion (Lambertus Vogelzang) de 

drie-daagse basiscursus “Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven” 18 keer ge-

organiseerd. 23 september start -voor de 2e keer- de vervolgcursus waarbij opfrissen, 

verdiepen én aanscherpen van uw leidinggevende vaardigheden centraal staan!

Bij voldoende belangstelling gaat de cursus  “Masterclass Economische Vorming  

Toekomstige Ondernemers” (ook wel EVTO genoemd) vanaf januari  

voor de 3e keer van start. Aan bod komen onder andere:
 Kennismaking met de ondernemer    
 Bedrijfseconomische kengetallen
 Mijn markt       
 Ondernemingsvormen
 Mijn strategie      
 Belastingen bij een bedrijfsovername
 De financiële boekhouding     
 De financiering van mijn bedrijf 

 

De EVTO cursus is ook geschikt voor 

de partner van de ondernemer.

De Horti Bedrijfsschool heet sinds afgelopen  

februari “Kas groeit”. Deze organisatie komt voort 

uit de CAO Glastuinbouw en is hét loket voor leren 

en ontwikkelen van medewerkers en ondernemers 

in de glastuinbouw. Vier van onze cursussen zijn 

branche-erkend, namelijk:

 Motiverend en resultaatgericht leiding geven
  Masterclass Economische Vorming  

Toekomstige Ondernemers 
 Bemesting en emissie
 Teeltsturing op plantniveau

Heftruckcursus

Deelnemers “Basiscursus Teelt en broeierij van tulpen” 
op excursie bij Pronk Tulpen



Zoals w.s. bekend is het vergoedingspercentage per sector en per cursusgroep ver-
schillend, variërend van 0-75% vergoeding van de cursuskosten. Ook geldt er een 
jaarlijks vastgesteld maximumbedrag per werknemer. Wilt u weten hoe het gere-
geld is voor uw bedrijf, kijk dan op de site van Colland óf neem contact op met ons.

(Bloembollen)exporteurs doen zaken met veel verschillende landen en dit aantal 
zal alleen maar toenemen! Wie met andere culturen werkt, wordt vaak verrast: 
gesprekspartners blijken volgens eigen regels te communiceren en onderhande-
len, waardoor gesprekken anders lopen dan verwacht. Deze cursus bestaat uit 3 
dagdelen en is uitstekend geschikt als in company training.

Onze website is totaal vernieuwd.  
De cursussen zijn overzichtelijker 
geplaatst en de site is ook goed te 
bekijken op telefoon of tablet, geheel 
responsive dus klaar voor de toekomst. 
Neem snel eens een kijkje!

In de teelt van bovenstaande gewassen 
zijn de laatste tijd allerlei nieuwe ont-
wikkelingen gaande zoals planttempe-
ratuurmeting, belichting, LED proeven, 
Het Nieuwe Telen, alternatieven voor 
groeiregulatie, het inzetten van plant-
sensoren, etc. In de toekomst zal de 
plant steeds centraler staan bij het stu-
ren van het klimaat. Tevens zijn er mo-
gelijkheden om de energie-efficiëntie 
van een teelt te verbeteren door:

  het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’
   de temperatuur meer te laten variëren met het licht  
en het ontwikkelingsstadium van het gewas.

Bovenstaande thema’s komen allemaal aan bod bij 
deze cursus die in Honselersdijk wordt georganiseerd.

Scholingsfonds Colland

NIEUW: zaken doen in het 
buitenland, het cultuurverschil

NIEUW: Teeltsturing op plantniveau: 
bloeiende-, blad-, en perkplanten
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Vernieuwde site

Een aantal glasgroentetelers willen een Poolstalige cursus “Herkennen 

van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders”. Daarom zijn wij 

op zoek naar een Nederlands sprekende Pool die verstand heeft van deze 

materie. Mocht u iemand weten, verneem ik dat graag. 
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Rietveen 18, 1687 WL  Wognum

T   0229 - 578 927 

M  06 - 53 857 317

 E  info@agravisi.nl

Contactgegevens:

www.agravisi.nl

Overige cursusmogelijkheden

Geplande cursussen 2015-2016

Basiscursus Teelt van Orchidee, lelie, tulp, etc.
Buitenlandse talen o.a. Pools, Frans, Engels, Spaans
Nederlands voor anderstaligen cq Polen
Communicatie & Instructie
Herkennen van ziekten en plagen
Bedrijfs Computer Training (maatwerk Excel etc.)
Rijden met de heftruck (ook in de Poolse taal)
B VCA (ook in de Poolse taal)
VOL VCA
BHV (ook in de Poolse taal)

CURSUS
Uitvoeren Gewasbe scher -
ming in de Poolse taal
Bemesting bloembollenteelt
Vervolgcursus Motiverend en 
Resultaatgericht Leidinggeven
Teeltsturing op plantniveau: 
bladplanten
Topclass Phalaenopsis 

Bemestingscursus belichte si-
erteeltgewassen op substraat
Efficiënt omgaan met energie
Motiverend en resultaat-
gericht leiding geven
Bemesting chrysant 

Masterclass EVTO
Bemesting bloembollenteelt
Bemestingscursus substraat-
teelt siergewassen
Teeltsturing op plantniveau bloei-
ende-, blad- en perkplanten
Bemesting zomerbloemen 
onder glas
Motiverend en resultaat-
gericht leiding geven
Teeltsturing op plantniveau: 
Phalaenopsis

DATA
n.n.b. 

22-09, 29-09 & 6-10-‘15
23-09, 30-09  
en 7-10-‘15
21-10, 28-10  
en 4-11-‘14
22-10, 29-10 en 1 
2-11-‘15
13-10, 20-10, 27-10  
en 10-11-‘15
14-10-‘15
3-11, 10-11 en  
17-11-‘15
17-11, 24-11, 1-12 en 
8-12-‘15
5-01-’16 t/m 15-03-‘16
6-01, 13-01 & 20-01-‘16
12-01, 19-01  
en 26-01-‘16
14-01, 21-01  
en 28-01-‘16
4-02, 11-02  
en 18-02-‘16
10-02, 17-02  
en 24-02-‘16
22-03, 29-03, 5-04  
en 12-04-‘16

LOCATIE
Deelnemende  
bedrijven
Spanbroek
Deelnemend bedrijf 

Honselersdijk 

Deelnemende  
bedrijven
Bleiswijk 

Honselersdijk
Luttelgeest 

Bommelerwaard / 
het Westland
N-H Noord
Anna Pauwlowna
Huissen 

Honselersdijk 

Deelnemende  
bedrijven
Middenmeer 

Deelnemend bedrijf 

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


