BBL Assistent bedrijfsleider glastuinbouw bij Lentiz
De bbl-opleiding Assistent bedrijfsleider Plantenteelt is een mbo-opleiding op niveau 3 voor
medewerkers van bedrijven in de glastuinbouw, broeierij, veredeling en vermeerdering.
De opleiding is een traject waarbij de niveau 3 opleiding gecombineerd wordt met onderwerpen die
door het bedrijfsleven worden aangedragen. De deelnemers krijgen gedurende twee jaar tijdens
wekelijkse bijeenkomsten en trainingen op de werkplek kennis van de teelt, klimaat, techniek , arbeid,
handel etc. De bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats bij de deelnemende bedrijven.
Een dag per week volgen cursisten daadwerkelijk onderwijs dat zoveel mogelijk in een
praktijkomgeving plaats vindt, zoals bij Demokwekerij Westland of op de bedrijven van de deelnemers.
Voor specifieke onderwerpen kan het ook op een van de locaties van Lentiz of het Clusius College
zijn. De praktijktraining vindt plaats op het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is.
De deelnemer wordt bij de praktijktraining begeleid door zowel de docent als door een
praktijkbegeleider vanuit het bedrijf. Tijdens de opleiding wordt met name voor de aanvullende
modules gebruik gemaakt van gastsprekers en excursies.

Cursist aan het woord
Rick van der Burg (25) neemt deel aan de tweejarige
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ‘Assistent
bedrijfsleider glastuinbouw’ van Lentiz.
In het dagelijks leven werkt Rick als bedrijfsleider bij de
divisie ‘Improvement Centre’ van GreenQ in Bleiswijk.
Hij is daar vier jaar terug begonnen als
gewasmedewerker. Na een fusie m met DLV worden de
krachten van beide organisaties gebundeld. Voor Rick
betekent het dat hij er 200 collega’s bij krijgt, naast de
ongeveer 35 medewerkers van GreenQ.
“De functie die ik nu heb is schitterend,” zegt Rick,
”zeker met de huidige ontwikkelingen. Er is veel
creativiteit nodig in de huidige markt. We werken met
steeds meer diverse partners samen en ik krijg veel
vrijheid en ruimte om mijn ideeën in te brengen.”
Rick vertelt dat hij in deze opleiding de basis van de teelt
leert. Hij heeft wel praktijkervaring, maar de mboopleiding die hij volgde was geen groene opleiding. Hij
wil een diploma op teeltgebied halen als aanvulling op
zijn werkervaring.
“Wat ik vandaag in de opleiding leer, kan ik morgen op het bedrijf toepassen,” zegt Rick. “Ik kon alle
handelingen al wel doen en volgen, maar nu begrijp ik het grotere verband, zoals het klimaatverhaal
van de kas of de werkprocessen. Ik vind mezelf nu al een betere gesprekspartner voor de tuinders die
bij ons komen. Daarmee kan ik mijn rol als bedrijfsleider nog beter uitvoeren.“

Doordat Rick met zijn vragen binnen de opleiding terecht kan, hoeft hij ziin collega’s binnen het
Improvement Centre niet te belasten. “Ik merk nu al dat ik beter in staat ben om onze jongere
medewerkers uitleg te geven, zodat zij beter snappen wat ze aan het doen zijn.”
“Zorg dat je altijd blijft doorontwikkelen,” zegt Rick. “Het is wel even wennen weer om onderwijs te
volgen, maar ik vind het heel verfrissend.”
De opleiding is nu het derde jaar in gegaan en wordt vanuit het hele land bezocht.
Voor meer informatie:
Lourens van Herk, directeur Lentiz cursus & consult: cursus-consult@lentiz.nl

