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Groen, grond & infra 

“Door precisielandbouw 
kunnen we de bodem  

veel efficiënter bewerken. 
Zo zijn we zuiniger op de 

aarde en vergroten  
we de opbrengst.  

Dat is dubbele winst!”

Zaaien, telen en gewassen oogsten. Zorgen voor 
het onderhoud van bermen, waterkanten en 
sportvelden. Grond verplaatsen voor de aanleg van 
een weg. In een loonbedrijf gebeurt het allemaal. 
En jij werkt daarin als buitendienstmedewerker of 
planner, je geeft teeltadvies en bent onderdeel van 
de bedrijfsleiding. De rode draad in het loonbedrijf 
is het zorgen voor een gezonde bodem. Want 
zonder gezonde bodem geen gewassen. En zonder 
gewassen geen voedsel! In je werk let je dus niet 
alleen op een goede opbrengst en een zuinig 
gebruik van grondstoffen en energie. Je zorgt ook 
dat je klimaat, milieu en natuur zo min mogelijk 
belast. Hierbij maak je optimaal gebruik van de 
technieken die voorhanden zijn. GPS en data helpen 
je de gewassen met meer precisie te bewerken en 
te oogsten.

VAKEXPERT AGRARISCH LOONWERK
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De sector staat volop in de belangstelling. 
Zowel in de media als in de politiek en bij 
belangenorganisaties. Kringlooplandbouw,  
goed bodembeheer, vermindering van uitstoot 
en verontreiniging, veiligheid, het zijn belangrijke 
thema’s in onze maatschappij. Als toekomstig 
vakexpert in groen, grond en infra heeft jouw 
klant te maken met veranderend koopgedrag 
van consumenten, met nieuwe normen vanuit 
de klimaatdoelen en met wijzigingen in wet- en 
regelgeving. In je opleiding besteden we veel 
aandacht aan al deze ontwikkelingen en wat die 
betekenen voor jouw werk. Kortom: we leiden je  
op tot loonwerker van de toekomst.
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“Als loonwerker moet 
je niet alleen goed 

met machines kunnen 
omgaan, maar ook met de 
opdrachtgever en andere 

belanghebbenden. Het 
helpt daarbij als je weet wat 
er bij de klant zoal speelt.”

Gert Jan Poppink, directeur 
van Gebr. Poppink in Reutum

Daan Jansen, oud-student Groen, grond & infra

Certificeringen  
in de opleiding:

• Gewasbescherming
• Heftruck 

• VCA
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LEREN IN DE PRAKTIJK 

Leren doe je vooral door zelf te  
ervaren en je ervaringen met elkaar  
te bespreken. Daarom is de opleiding  
een mix van theorie, praktijk en  
stage (beroepspraktijkvorming).  
Je leert zo veel mogelijk met en in de  
praktijk. Dat betekent dat je elke week  
lessen volgt op praktijkbedrijven, soms  
met een docent, soms met een 
praktijkinstructeur. En dat je op school 
regelmatig lessen krijgt van deskundigen  
uit het bedrijfsleven. Zo maak je kennis  
met de nieuwste technieken en inzichten  
en kom je in aanraking met verschillende 
ideeën over het runnen van een modern  
GGI-bedrijf. 
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OVER DE OPLEIDING
In de opleiding ligt de nadruk op:

Goed vakmanschap 
Je leert kennis en vaardigheden op het gebied van 
bodem, telen van voedergewassen en plantaardige 
voedingsmiddelen, graslandbeheer en techniek. 

Advisering en goed doordachte keuzes
Tijdens je opleiding leer je luisteren naar de vragen 
en wensen van klanten en andere belanghebbenden. 
Je verdiept je in hun uitdagingen en leert je diensten 
aanpassen aan de veranderende vragen van je 
klanten (veehouders, akkerbouwers, gemeenten en 
waterschappen). Je leert informatie te verzamelen 
en op waarde te schatten. Ook maak je kennis met 
ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals data-analyse, 
nieuwe manieren van telen, nieuwe teeltgewassen en 
kringlooplandbouw, en ontwikkel je financieel inzicht. 
Dit alles om uiteindelijk weloverwogen keuzes te kunnen 
maken, je klanten de juiste adviezen te geven en altijd een 
optimaal resultaat te leveren.  

Circulair werken
Veehouders en akkerbouwers gaan steeds meer circulair 
werken. Dat is nodig om voldoende en gezond voedsel te 
kunnen produceren voor de wereldbevolking, zonder de 
aarde uit te putten. 

Techniek en ict
Techniek en ict zijn belangrijke hulpmiddelen voor de 
loonwerkbedrijven van de toekomst. Hiermee kunnen 
zij beter voldoen aan de wensen en eisen van klant en 
overheid. Tijdens de opleiding maak je daarom kennis 
met nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor het preciezer 
behandelen van de bodem en het efficiënter oogsten 
van de teelt. GPS en drones zijn hierbij belangrijke 
hulpmiddelen.

Samenhang
Naast vakmatige expertise leer je verbanden zien 
tussen de verschillende thema’s. Welke invloed heeft de 
gewaskeuze bijvoorbeeld op de kwaliteit van de bodem 
en de voedingswaarde? Hoe kun je met je teeltplan zorgen 
voor duurzaam bodembeheer? Hoe kun je met data-
analyse beter binnen de klimaatnormen blijven?

Aansluiting op hbo
Met een hbo-diploma heb je een nog betere basis voor 
je toekomstige werk. Tijdens je opleiding bereiden we je 
daarop voor, zodat je met je diploma niveau 4 meteen kunt 
doorstromen, als je dat wilt. Je leert hbo-vaardigheden 
zoals plannen en zelfstandig werken, informatie zoeken 
en verwerken, teksten lezen en leren, samenwerken, 
analyseren, ict inzetten, onderzoeken, verslagen maken, 
presenteren en reflecteren. Een voorbeeld van de 
vaardigheid ‘analyseren’: je legt verbanden tussen theorie 
(die je op school volgt) en praktijk (stage), je stelt een 
probleem vast en vergelijkt informatie uit diverse bronnen. 
Je onderzoekt of de informatie volledig en betrouwbaar 
is en gebaseerd op feiten. Tot slot trek je een logische 
conclusie.

Elk jaar komen groepjes studenten naar De Weer.  
Johan Roesink en Arjan Meulenkamp begeleiden  
de studenten bij de lessen.  
De thema’s die behandeld worden zijn: 
- werken met verschillende systemen en machines; 
-  rijden op de openbare weg  

(voor studenten met een trekkerrijbewijs);
- aan- en afkoppelen van machines;
-  leren hoe een GPS-systeem werkt in de praktijk  

en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

“Het is goed voor de studenten 
dat ze niet alleen theorie krijgen, 

maar ook praktijk. Het zijn ook 
echt praktijkmensen. Doordat we 

een groot assortiment hebben, 
kunnen we veel verschillende 

machines en systemen laten zien.” 

Johan Roesink van 
samenwerkingspartner  

De Weer in Bornerbroek
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MAÏSCHALLENGE 

Beginnende loonwerkers moeten  
van heel wat markten thuis zijn om  
een succesvol bedrijf te runnen.  
Heel belangrijk is kennis van ruwvoer-
teelt. Want het winnen van veel, 
hoogwaardig ruwvoer is belangrijker 
dan ooit. In de MaïsChallenge tillen 
deelnemers hun teelt naar een hoger 
plan. Ze doen kennis op, wisselen 
ervaringen uit met collega’s en krijgen 
tips & trics van een toonaangevende 
maïsveredelaar. In de competitie wordt de 
gehele snijmaïsteelt gevolgd, beoordeeld 
en geëvalueerd. Van de zaaibedbereiding 
tot het inkuilen.
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IETS VOOR JOU? 
Veehouders en akkerbouwers staan voor de 
uitdaging om een rendabel bedrijf te runnen.  
Een bedrijf waarin de boer gewassen teelt met oog 
voor de natuur (insecten en weidevogels), dierlijke 
producten produceert rekening houdend met 
dierenwelzijn en zorgt voor duurzaam bodembeheer. 
Als toekomstig medewerker van een bedrijf in groen, 
grond en infra lever jij met je eigen gedegen 
vakmanschap een bijdrage aan deze uitdaging.  
Dat vereist een open, leergierige en klantgerichte 
houding. Herken jij jezelf daarin?

NA JE DIPLOMA 
Met je diploma kun je direct aan de slag in een 
bedrijf in groen, grond en infra. Daar kun je intern 
doorgroeien naar een functie als bedrijfsleider, 
teeltadviseur, buitendienstmedewerker of planner. 
Ook kun je doorstromen naar een andere  
mbo-opleiding op niveau 4 of naar het hbo.

OPBOUW  
Leerjaar 1

In het eerste jaar doe je basiskennis op in je 
vakgebied en oriënteer je je op ontwikkelingen  
in de agrofoodsector. 
Thema’s die hier aan de orde komen zijn:
• Oriëntatie op het werken binnen de sector
•  Telen van gewas (zowel voedermiddelen als 

plantaardige voedingsmiddelen) 
• Graslandbeheer 
• Gewasbescherming
• Onderhoud van machines
• Cultuurtechniek en grondverzet

Bij elk thema in leerjaar 1 en 2 besteden  
we aandacht aan:
• Bijbehorende techniek & technologie 
• Kwaliteitszorg
• Communicatie
• Sturen van eigen werkzaamheden
• Financieel management & kostenbewustzijn 
• Keten, kringloop en omgeving 

Leerjaar 2

Het tweede leerjaar draait om het sturen van het 
productieproces in het bedrijf van de veehouder  
of akkerbouwer. Je leert hoe jij aan dat proces kunt 
bijdragen en hoe je het proces kunt beïnvloeden of 
veranderen. Maar ook wat je kan doen om nog beter 
te voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers en 
aan de wetten en regelgeving van de overheid.  
Je krijgt inzicht in de samenhang tussen de 
onderwerpen die in leerjaar 1 aan bod zijn gekomen. 
Ook leer je hoe je in je bedrijf aan de knoppen kunt 
draaien om de gewenste uitkomsten te krijgen. 

Voorbeelden van verbanden:
• Teelt <-> kwaliteit en hoeveelheid voer
• Teelt <-> techniek
• Data <-> teelt
• Bodembeheer <-> rendement

Leerjaar 3

In het derde jaar ga je met een praktijkopdracht aan 
de slag. Bedrijven in groen, grond en infra moeten 
voldoen aan regelgeving op het gebied van klimaat 
en veiligheid en inspelen op wensen van consument 
en burger. Voor een bestaand bedrijf maak jij een 
teeltadviesplan en/of optimaliseer jij een werk- of 
productieproces. Je kijkt welke verbetering kan 
worden aangebracht en gaat na wat die verbetering 
betekent voor de bedrijfsprocessen, investeringen 
enzovoort. Ook reken je door welk effect dit heeft 
op de opbrengsten van dit bedrijf.  
Deze praktijkopdracht is meteen de voorbereiding 
op de eindproeve van de opleiding.
In dit leerjaar zoek je ook zelf veel bronnen en 
informatie, in de vakbladen, op het internet,  
in je netwerken. Net als in je toekomstige werk  
als vakexpert!

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, 
rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt in 
leerjaar 2 en 3 meerdere keuzedelen. Met die 
keuzedelen sluit je opleiding nog beter aan op je 
toekomstige werk of op een vervolgopleiding.
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Duur: 3 jaar
Variant: BOL  
Crebonummer: 25556
Locatie: Almelo, Doetinchem en Hardenberg

MEER WETEN?
Op mbozone.nl vind je meer informatie over 
de opbouw van de opleiding, ervaringen 
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, kosten  
en de mogelijkheden van stage en werk.

Nieuwsgierig geworden? Op www.zone.college/agro 
vind je een uitgebreide beschrijving van het 
lesprogramma en voorbeelden van opdrachten.  
Ook vind je er beschrijvingen van samenwerking  
met bedrijven en externe specialisten.

“Online tekeningen die real-time  
aangepast worden, digitale 

orderverwerking, precisielandbouw,  
drones, plaats-specifieke 

gewasbescherming; de ontwikkelingen 
in groen, grond en infra gaan razendsnel. 

Dat vraagt veel van medewerkers.  
Het gaat dan niet alleen om praktische 

vaardigheden, maar vooral ook om 
eigenschappen als kennis en inzicht  

hebben, projectmatig werken en  
innovatief zijn. Eigenschappen die je  

vooral in het hoger onderwijs aanleert.”

Dick Klop, Cumela
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“Ik breng mijn ervaring graag 
over op studenten. Als we naast 

de machines staan, kan ik  
precies laten zien hoe het in  
elkaar zit en hoe het werkt.  

En dan kunnen ze ook oefenen. 
Uit een boek is dat niet te doen. 
We moeten het met elkaar doen.  

Onderwijs en bedrijfsleven.”
Gerard Tuin van samenwerkingspartner  

Loonbedrijf Tuin in Balkbrug



haalt je beste binnenste buiten!

038 - 4671120 
www.zone.college


