IEUWS VIS

UITVOEREN GEWASBESCHERMING
IN DE ENGELSE TAAL
Zoals bekend komen er steeds meer werknemers uit landen
anders dan Nederland of Polen. Om deze mensen ook de gelegen
heid te bieden een spuitlicentie te halen, wordt er komend najaar
(bij minimaal 7 deelnemers) een Engelstalige cursus Uitvoeren
Gewasbescherming georganiseerd i.s.m. Lentiz Cursus & Consult.

Geplande cursussen 2019-2020
CURSUS

STARTDATA

LOCATIE

Rijden met de heftruck (Pools)

7 sept. 2019

Zwaag of omgeving

Uitvoeren Gewasbescherming (Pools)

18 sept. 2019

Naaldwijk

Basiscursus Bedrijfshulpverlening

1 okt. 2019 overdag Hoogwoud

Behalve de Nederlands- en Poolstalige hef
truckcursussen worden er ook regelmatig
Engelstalige heftruckcursussen georganiseerd.

Een blad van AgraVisi met nieuws voor de Agrarische wereld.

Motiverend en

Resultaatgericht Leidinggeven

3 okt. 2019

Bemmel

8 okt. 2019

Naaldwijk

Leidinggeven

9 okt. 2019

Bommelerwaard

Basiscursus Plantenfysiologie

16 okt. 2019

Deelnemende bedrijven

Uitvoeren Gewasbescherming (Engels)

28 okt. 2019

De Lier

Basiscursus Excel

29 okt. 2019

Midwoud

Basiscursus Bedrijfshulpverlening

7 nov. 2019 avond Hoogwoud

Motiverend en Resultaatgericht
Leidinggeven

Motiverend en Resultaatgericht

VEILIG RIJDEN MET DE
HEFTRUCK IN 3 TALEN

NIEUWS VISI

Excel Gevorderden

12 nov. 2019

Midwoud

Basiscursus Bemesting Glastuinbouw

13 nov. 2019

Deelnemende bedrijven

Excel Expert

3 dec. 2019

Midwoud

In dit nummer o.a.:
	
Terugblik seizoen

2018 - 2019

Knaagdierbeheersing op het

De cursus duurt 3,5 uur voor deelnemers
met ervaring, voor onervaren deelnemers
wordt meer tijd gereserveerd. Bij minimaal
8 deelnemers kan de cursus als in company
training worden georganiseerd.

agrarisch bedrijf (KBA)

nnb

Huissen

Rijden met de heftruck (Pools)

nnb

Delfgauw

Rijden met de heftruck

?

Pijnacker

Nederlands voor beginners

1 okt. 2019

Obdam

biologische bestrijders in de sierteelt

4 dec. 2019

Deelnemende bedrijven

Bemesting Glasgroenten

14 jan. 2020

Grubbenvorst

Nieuwe cursussen

Herkennen ziekten en plagen en hun

Antikantel training middels een
speciaal ontwikkelde kantelheftruck

ZIEKZOEKEN IN TULPEN

Één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten bij de teelt van tulpenbollen is het herkennen en
vernietigen van zieke tulpenplanten, het z.g. ziekzoeken of selecteren.

Afgelopen seizoen mochten wij deze cursus voor de 8ste keer organiseren. Dat hier behoefte
aan is, bleek wel uit het feit dat we 30 deelnemers mochten verwelkomen (waarvan 14 van

Poolse afkomst). Het praktijkgedeelte werd weer verzorgd door 2 keurmeesters van de
Bloembollen Keuringsdienst in de monsterkas van de BKD te Dirkshorn.

Bemesting in potgrond geteelde gewassen 23 jan. 2020

Deelnemende bedrijven

Teelt en broeierij van tulp

Deelnemende bedrijven

5 feb. 2020

Ziekzoeken in tulpen

Half maart

Dirkshorn

Basiscursus Teelt van Phalaenopsis

Mei

Deelnemende bedrijven

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

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

Contactgegevens:
Rietveen 18, 1687 WL Wognum
T 0229 - 578 927
M 06 - 53 857 317
Ziekzoeken in bladstadium

Ziekzoeken in bloemstadium

E info@agravisi.nl

www.agravisi.nl
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Cursussen & Advies

SCHOLINGSFONDS COLLAND
(Alléén voor werknemers vallende onder de cao’s Bloembollengroothandel,

Gevorderden Excel

Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniers-

Doelgroep: voor degene die de Basiscursus Excel hebben gevolgd óf zij die nog méér willen

bedrijf, Paddenstoelenteelt, Open Teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw /

weten welke mogelijkheden Excel biedt voor hem / haar.

Boomkwekerij).

Redactioneel
Terugblik seizoen 2018-2019

Expert Excel
Per sector en per cursusgroep verschillen de vergoedingspercentages, variërend van

Doelgroep: Gebruikers die zelf werkbladen met ingewikkeldere formules kunnen maken, de

0-100% vergoeding van de cursuskosten. Ook geldt er een jaarlijks vastgesteld maxi

indeling van een werkblad kunnen aanpassen en met sorteer- en filterfuncties kunnen omgaan.

mumbedrag per werknemer.
Een van de toepassingen van Excel

Afgelopen seizoen mochten we 907 cursisten verwelkomen,

TEGEMOETKOMING IN KOSTEN T-RIJBEWIJS UITGEBREID

waarvan 291 van Poolse afkomst. Van de 100 cursussen waren er

Normaal wordt er géén vergoeding verstrekt voor wettelijke cursussen, zoals spuit

47 als in-company training georganiseerd.

licenties en Bedrijfshulpverlening. Een uitzondering op deze regel is het Trekker
rijbewijs. Medewerkers in de sectoren Open Teelten Bloembollen, - Landbouw, - Tuin

Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende projecten:

bouw, - Boomkwekerij en Dierhouderij kunnen 50% van de kosten vergoed krijgen.

- Voor een telersvereniging mochten we Excelcursussen uitvoeren op
3 verschillende niveaus (Basis, Gevorderden en Expert), in totaal hebben
140 deelnemers meegedaan. De cursussen werd beoordeeld met een
gemiddeld cijfer 7,8.
- Dat er steeds meer verantwoording aan Poolse werknemers wordt

DIVERSE CURSUSSEN
EXCEL OP 3 NIVEAUS

gegeven blijkt wel uit het feit dat 35 deelnemers hun Vakbekwaamheids

Diverse relaties hebben aangegeven dat zij bijgeschoold willen worden in Excel. Logisch omdat

bewijs Uitvoeren Gewasbescherming (spuitlicentie 1) hebben behaald.

dit rekenprogramma heel snel oplossingen biedt voor allerlei vragen, waardoor u uw bedrijf
beter kunt besturen. Hoe uitgebreider de berekeningen en hoe vaker ze voorkomen hoe

- 265 deelnemers hebben hun hef- / reachtruck certificaat behaald,
waarvan 20 Engelssprekende deelnemers (o.a. afkomstig uit Letland,

effectiever het programma is. De belangrijkste voordelen in vergelijking met een reken
machine zijn betrouwbaarheid en snelheid.

Bulgarije en Portugal).
- Aan de cursus Nederlands hebben 75 deelnemers meegedaan.

MOTIVEREND EN RESULTAAT
GERICHT LEIDING GEVEN
Deze cursus is inmiddels al 27 keer georganiseerd o.l.v. Lambertus Vogelzang en mag zich
verheugen op hernieuwde belangstelling. De belangrijkste doelen zijn:

- 34 Deelnemers weten inmiddels meer over Weerbaarheid van planten.

1) Beter inzicht krijgen in motiverend en resultaatgericht leiderschap.
2) Versterken van eigen vaardigheden om goede balans te vinden tussen marktbelangen,

- 57 Deelnemers hebben een verlengingsbijeenkomst spuitlicentie gevolgd.

bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen.
3) Leren in een coöperatieve sfeer om op een attractieve wijze nieuwe inzichten en vaardig

- 87 Deelnemers hebben een BHV cursus gevolgd, waarvan 46 van

heden op te doen en eigen te maken.

Poolse afkomst.

Komend seizoen staat de cursus o.a. gepland op:

Mede namens Maaike wens ik u een goed en leerzaam seizoen toe.

donderdag 3, 10 en 17 oktober in Bemmel
dinsdag 8, 15 en 22 oktober in Naaldwijk

Paul Bakker

woensdag 9, 16 en 23 oktober in

Tijdens de Excelcursussen wordt gebruik gemaakt van gehuurde laptops!

de Bommelerwaard
Één van de opmerkingen uit het evaluatie
formulier was:

Voor degene die méér willen weten welke mogelijkheden Excel biedt hebben wij 3 Excel
cursussen ontwikkeld, nl.:

Basiscursus Excel
Doelgroep: Gebruikers met vaardigheid met het werken met Windows, maar met
(vrijwel) geen ervaring met het werken met Excel of het zelfstandig maken van werkbladen
met formules.

“Praktisch, leerzaam,
informatief, afwisselend
en sfeervol,
echt een toptraining”

