
Interessant opleidingsaanbod door Naktuinbouw 

Naktuinbouw heeft veel expertise in huis en wil die kennis graag delen met haar achterban.  

Voor elke sector, dus ook voor de boomkwekerij, heeft men een standaard trainings- en 

opleidingsaanbod samengesteld. Er is ook maatwerk mogelijk! 

 

Naktuinbouw biedt een breed scala aan van vaktechnische trainingen binnen de tuinbouwsector. 

De trainingen zijn praktijk- en ervaringsgericht en worden gegeven door deskundige trainers,  experts 

in het werkveld. Naktuinbouw voert de trainingen uit zonder winstoogmerk met als doel om kennis 

binnen de tuinbouwsector te delen, te verbreden en te optimaliseren. Zó blijft Nederland mondiaal 

gezien toonaangevend op land- en tuinbouwgebied! 

Een compleet opleidingsoverzicht vindt u op https://www.naktuinbouw.nl/boom/opleidingen. 

Het ‘open inschrijf’ aanbod volgt men vaak samen met geïnteresseerden uit andere sectoren. 

Daarnaast zijn een aantal opleidingen sectorspecifiek. Op de website van Naktuinbouw staat iedere 

doelgroep vermeld. 

Uitgelicht trainingsaanbod voor de boomkwekerij en vaste plantenteelt: 

Opleidingskalender: Data 
Uiterste 

inschrijfdatum 
Kosten 

Spoor van het zaad  18 september 2019 1 augustus 2019 €395,- 

Wegwijs in Kwekersrecht- en 

Toelatingsonderzoek  

28 mei 2019 15 april 2019 €450,- 
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Bacterievuur  

29 augustus 2019, locatie 

regio Nijmegen 
18 juli 2019 €195,- 

Training Bedrijfshygiëne  12 september 2019 2 augustus 2019 €395,- 

Kwekersrecht en andere intellectuele 

eigendomsrechten 
7 & 8 oktober 2019  26 augustus 2019 €795,- 

Kwaliteit van boomkwekerijproducten 
19 september 2019, 

Fruitpark Ochten 
15 augustus 2019 €199,- 

Sortimentskennis Op aanvraag   

Insecten in de boomkwekerijsector Op aanvraag   

Beheers Xylella met bedrijfshygiëne Op aanvraag   

 

Wilt een opleiding of training op maat? 

Informeer bij team opleidingen van Naktuinbouw wat de mogelijkheden zijn om een training samen 

te stellen naar uw eigen leerbehoefte. Dat kan telefonisch via 071-3326165, of stuur een mail aan 

opleidingen@naktuinbouw.nl.   

Wilt u advies over deze of andere opleidingsmogelijkheden neem dan contact op met 

scholingsconsulent Mariëlle Mulder (m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458) of Piet Verhoeven 

(p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049).  
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