
Als medewerker teelt zaai, poot of plant je het teeltmateriaal, begeleid je de groei en  

onderhoud je het gewas. Daarnaast zorg je voor de aan- en afvoer van het uitgangsmateriaal,  

het geoogste product en werk je met de benodigde machines en apparatuur. Dankzij jou  

is het product geoogst en klaar voor de verkoop!  

Deze bedrijfsopleiding 
wordt georganiseerd door:

Bedrijfsopleidingen

Groei zit 
niet alleen 
in jezelf

BBL opleiding niveau 1/2

Teelt



OVER DE OPLEIDING

Na je diploma? 
Na je diploma niveau 1 stroom je naadloos 
door naar niveau 2. Zo behaal je in twee jaar 2 
diploma’s. Na je opleiding op niveau 2 kun je 
als medewerker teelt aan het werk, of kun je 
doorstromen naar een niveau 3-opleiding. In 
onze regio zijn er voldoende mogelijkheden 
voor onze studenten om aan stage en werk te 
komen. Benieuwd wat je kansen zijn op stage en 
werk met deze opleiding? 
Kijk op www.kansopwerk.nl  

Als beginnend medewerker teelt werk je op een 
bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van 
biobased uitgangsmaterialen of een combinatie 
van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook 
nieuwe en alternatieve teelten onder. Je kunt 
ook gaan werken bij een vermeerderingsbedrijf. 
Je werkt onder andere in kassen, hallen of in de 
buitenlucht. 

Kosten?
De schoolkosten worden door je werkgever 
betaald. Check dit altijd zelf met je werkgever.  

Welk niveau is het? 
Je kunt de opleiding volgen op niveau 1 of 
2. Je volgt de opleiding in de BBL (Beroeps 
Begeleidende Leerweg). Dat is een combinatie 
van leren en werken. Naast je werk volg je één 
dag in de week lessen op school/bedrijf. Om 
een BBL-opleiding te doen, moet je een baan 
hebben bij een leerbedrijf dat is erkend door SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven). Door die erkenning weet je zeker 

dat je het vak bij dat bedrijf goed in praktijk kunt 
leren. Wij adviseren een baan voor minimaal 24 
uur per week in de sector van je opleiding

Waar word je voor opgeleid? 
Als je de opleiding op niveau 1 volgt dan wordt 
je opgeleid tot assistent plant. De opleiding op 
niveau 2 leidt je op tot medewerker teelt. 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Wat doe je in de les? 
De lessen verzorgen we bij een van onze partners. 
Dit betekent dat je middenin het proces ziet, 
ruikt en meemaakt wat er in de diverse bedrijven 
gebeurt. Ook lessen Nederlands, rekenen, 
loopbaan en burgerschap zijn onderdeel van de 
opleiding.

Iets voor jou? 
De opleiding is iets voor jou als:  
•  jij graag wilt meehelpen aan het laten groeien, 
  verzorgen en oogsten van gewassen; 
•  je graag de handen uit de mouwen steekt; 
•  je 16 jaar of ouder bent; 
•  je graag in de praktijk wilt werken.

Opleiding Niveau Opleidingcode
Assistent plant, dier of  
groene leefomgeving 1 25657
Medewerker teelt  2 25431

Deze bedrijfsopleiding 
wordt georganiseerd door:

Voor meer informatie, neem contact op met Jaco Speksnijder, teamleider Lentiz | MBO Oostland via 
jspeksnijder@lentiz.nl of via 06 49 63 06 07.


