
 

Het project maakt deel uit van de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland 2020–2022. De ondernemersgroep 
Arbeidsmarkt en Onderwijs heeft het project goedgekeurd en voor financiering bij Colland Arbeidsmarkt ingebracht. De 
subsidieaanvraag is toegekend. 

Ontdek je talenten in een tussenjaar in de tuinbouw 
 
Lastige keuze 
Het kiezen van een vervolgstudie na van de middelbare school is lastig. Zeker nu! Corona 
zorgt ervoor dat open dagen niet door gaan en gastlessen alleen digitaal te volgen zijn. 
Ook het plan om tijdens een tussenjaar de wereld rond te trekken is door corona een stuk 
moeilijker geworden; welke landen zijn veilig en wat gebeurt er als je in een lock down 
terecht komt? 
 
Idee uit de praktijk 
Twee jaar geleden wist Daan (17) ook niet wat hij wilde na het behalen van zijn 
havodiploma. Geen keuze kunnen maken voor een vervolgstudie, niet alleen op reis 
willen… Is werken dan een optie? In de vakanties en weekenden werkte hij bij een 
tuinbouwteler. Daar had Daan het naar zijn zin en kreeg hij een prima salaris. Hij raakte in 
gesprek met de directeur en die bood hem aan een jaar in dienst te treden. Daan kreeg 
hierbij het aanbod om in dit jaar op zoek te gaan naar zijn talenten. Er is in zo’n bedrijf 
zoveel meer te doen dan alleen tomatenplukken. Je kunt ervaring opdoen in logistiek, ict, 
techniek, marketing, personeelsbeleid. Daan raakte enthousiast en is bij het bedrijf aan 
het werk gegaan. Hij is betrokken geweest bij verschillende projecten, waarvan het 
vertical farming-experiment de meeste indruk op hem maakte. Samen met een Japanse 
collega voerde Daan testen uit rond de toepassing van kunstmatige intelligentie in de 
tuinbouw. Superinteressant en innovatief. Gedurende die periode is hij gecoacht en heeft 
hij inzicht gekregen in zijn interesses en talenten. Na het jaar heeft hij, met deze 
ervaring, zijn keuze gemaakt voor een vervolgstudie (bedrijfseconomie). 
 
Tuinbouw Tussenjaar 
Het verhaal van Daan is de basis voor Tuinbouw Tussenjaar, een initiatief van de 
Nederlandse tuinbouw om jongeren de mogelijkheid te bieden al werkende te ontdekken 
waar hun interesses en talenten liggen. De opzet: je gaat voor maximaal een jaar werken 
bij een tuinbouwbedrijf en je verdient hierbij een prima salaris. Daarnaast krijg je de kans 
in de praktijk ervaring op te doen op gebieden die jou interesseren: logistiek, ict, 
techniek, marketing, personeel. In dit jaar word je gecoacht en kun je de juiste keuze 
maken voor een vervolgopleiding. Tuinbouw Tussenjaar begint met een intake, waarin 
jouw ideeën en plannen centraal staan. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan waarin ook staat welke gebied jij je wilt ontdekken en hoe de coaching 
is geregeld. 
 
Geld verdienen en je voorbereiden op een vervolgstudie… het kan! 

 … maak kennis met de verschillende kanten van het bedrijfsleven 

 … leer én ervaar in de praktijk 

 … krijg inzicht in jouw talenten en interesses en maak de juiste keuze voor de 
toekomst 

 … en verdien ook nog een prima salaris 
 
Aanmelden of meer weten 
Wil je meer weten? Neem dan contact op. Wij nodigen je graag uit voor een kennismaking. 
E tuinbouwtussenjaar@glastuinbouwnederland.nl 
M 06 225 172 34 
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