Een kijkje in de keuken van opleidingen
Onze medewerkers delen hun specialistische kennis
en expertise graag met de sectoren. Bijvoorbeeld met
onze trainingen en opleidingen. Door corona konden
deze tijdelijk niet doorgaan. Naktuinbouw zocht
én vond nieuwe manieren om cursisten te blijven
ontmoeten.

Naktuinbouw deelt alleen kennis die
in relatie staat met het eigen werkveld.
Alfred Klaver, manager van het team
Communicatie & Opleidingen: “We zien
bijvoorbeeld dat veel reguliere laboratoriumopleidingen gericht zijn op de
humane kant. En dat zij geen of weinig
kennis aanbieden die betrekking heeft
op ons ‘groene’ vak. Wij vullen dit graag
met onze eigen kennis en expertise aan.
Het pakket aan opleidingen bij Naktuinbouw is heel divers. Centraal staan altijd
de vertaling van theorie naar praktijk,
het uitwisselen van ervaringen en de
praktijkgerelateerde opdrachten.”
Klaver gaat verder: “Een aantal weken
konden we geen fysieke opleidingen
geven. Die tijd gebruikten wij om te
kijken welke opleidingen of onderdelen

daarvan we online kunnen aanbieden.
Ook zochten we naar een geschikt online leerplatform. Een aantal trainingen konden we vanaf september deels
of helemaal online aanbieden. We
delen onze kennis ook met studenten.
Dit doen we via stages en excursies.
Ook enkele excursies konden dit najaar
gelukkig in een online versie doorgaan. Collega’s liepen met een webcam door de kas om de kijkers thuis
ons werk te laten zien. Dat werd aan
beide kanten positief ervaren.”

Opleiding zaadanalyse
De opleiding Zaadanalyse staat elk
jaar op de kalender. “Deelnemers kunnen zich voor verschillende modules
inschrijven of voor de hele opleiding”,

licht Alfred Klaver toe. “We waren benieuwd of we de opleiding voldoende
vol konden krijgen in coronatijd. Gelukkig bleek er heel veel animo te zijn.”
Iqbal Areosa Makboul, directeur Alliance
Seeds, en Ans Tuinier, zaadanalist bij
Pieterpikzonen, volgden onlangs de
opleiding in coronatijd. Twijfelden zij
aan deelname aan deze fysieke opleiding? Iqbal Areosa Makboul: “Ik heb
geen moment getwijfeld. De maatregelen en instructies van Naktuinbouw
waren duidelijk en ik had er voldoende
vertrouwen in.”
Ans Tuinier vult aan: “Ook tijdens de
opleiding herinnerende de docent ons
er steeds aan om voldoende afstand te
houden. De groepen waren klein, dus
dat ging ook goed.”
De dames werden in de opleiding vooral verrast door de praktijkopdrachten.
“Er is tijd noch moeite bespaard om
speciaal voor ons machines neer te
zetten”, vertelt Iqbal. Beide dames
vonden het ook heel indrukwekkend
om de meloenenproef in de corridor
van het Variety Center van Naktuinbouw te zien. De meloenen in tal van
kistjes laten het verschil tussen de
rassen zien.

Training e-CertNL
Vanwege de Brexit krijgen veel meer
bedrijven te maken met export naar
een derde land. e-CertNL is een overheidssysteem voor het opmaken van
onder andere fytosanitaire exportcertificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. Laxsjon
Plants handelt veel met het Verenigd
Koninkrijk (VK). “Als het VK geen onderdeel meer is van de EU, krijgen we
te maken met export naar een derde
land”, vertelt Maaike van den Brink
van Laxsjon Plants. “Dit brengt een
hogere documentatiedruk en daar
willen we ons goed op voorbereiden.
Binnen die voorbereiding volgde ik de
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Iqbal Areosa Makboul:
“Er is tijd
noch moeite bespaard
om speciaal voor ons
machines neer te zetten.”
training e-CertNL. Ik las hierover in de
digitale nieuwsbrief van Naktuinbouw.
Door de training weet ik nu beter wat
we kunnen verwachten. Ik maakte me
eerst wel zorgen of we bijvoorbeeld
voor elke soort een document moesten
maken. De training liet mij mogelijkheden zien om dat te vereenvoudigen.
Dat stelt me wel gerust. Ik kan nu ook
beter inschatten hoeveel extra tijd het
papierwerk ons kost.” Vanwege corona
gaf Naktuinbouw de training volledig
online. Op de vraag wat Maaike van
den Brink van deze training van een
halve dag vond reageerde ze enthousiast: “Ik vond het een hele goede
training. Ik kon me zelfs nog beter
online focussen dan in een groep,
omdat ik me maar op één persoon

hoefde te richten. Ook kon ik in de
training al mijn vragen kwijt en kreeg
ik meteen antwoorden.”

Eigenaar Gerard van de Bijl vindt het
belangrijk dat de medewerkers bewust
zijn van de gevaren van bacterievuur.
Ze moeten goed weten hoe zij symptomen kunnen herkennen. “Bacterievuur komt nou eenmaal voor in de
Betuwe. Daar moeten we samen de
schouders onder zetten. De training
geeft praktische handvatten om verdere verspreiding te voorkomen”, zo
vertelt hij.
Deelnemer Kees van de Bijl (foto) is
erg te spreken over de praktische aanpak van de training. “Trainer en keurmeester Riny (uit een andere regio)
liet ons de symptomen van bacterievuur in het beginstadium zien. Door-

Training bacterievuur
Of het nu door corona komt of niet, de
vraag naar opleidingen op het bedrijf
– in company – groeit. Zo was er voor
de medewerkers van Boomkwekerij
J.D. v.d. Bijl in Lienden in september
een training Bacterievuur. Keurmeester Riny van Wanroy is de trainer en
licht toe: “Bacterievuur kan grote
schade aanrichten in de fruit- en laanboomteelt. Het is daarom belangrijk
om bacterievuur in een vroeg stadium
te herkennen. De eendaagse training
richt zich op de bestrijding van bacterievuur als het is geconstateerd.”
dat een keurmeester zelf de training
geeft, deelt hij veel kennis van zijn
praktijkervaring. Dat maakt het voor
ons interessant.” Of deze training online zou kunnen? Kees denkt van niet.
“Naast dat je hier echte praktijkvoorbeelden wil zien, zijn wij geen mensen
om lang achter een scherm te zitten.
Informatie op die manier opdoen is
voor ons lastig.”
l

Actuele data
Actuele data van de opleidingen vindt u
op www.naktuinbouw.nl/opleidingen
Neem voor in company trainingen contact
op met opleidingen@naktuinbouw.nl of
(071) 332 62 70.
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