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Wat wil je weten?



Leren door te doen: 

Doen

Oefenen

Toepassen

Kennis



Want de agrofoodsector verandert snel en sterk!



Werken in de sector Agro en Food?!
§ Wil jij graag een bijdrage leveren aan een sector die:

v Voorop loopt in de (inter-)nationale voedselvoorziening,

v Bol staat van de technische en technologische innovaties,
v Specialisten zijn in de optimalisatie van natuurlijke, biologische processen,
v Steunt op een hoog kennisniveau en een hoge mechanisatiegraad,

v Investeert in duurzame productiemethoden en productontwikkeling,
v (Handels)relaties in alle delen van de wereld heeft,

v Een relevante bijdrage aan de Nederlandse economie levert?

Dan is de opleiding 
Plant & Business 

van Aeres MBO Emmeloord 
zeker iets voor jou!



Plant & Business
BOL niveau 2, 3 en 4
BBL niveau 2 en 3



Uitstroom Instroom MBO Duur

Vmbo BB Niveau 2 2 jaar

Vmbo KB Niveau 3 (4) 3 jaar

Vmbo GL/TL Niveau (3) 4 3 jaar

Over naar Havo 4
Ander mbo 

Niveau 4
Niveau 2,3,4

3 jaar
2,3 jaar

Instroom vmbo -- mbo



Studeren in Emmeloord

v Blendend learning (1-1-1)

v Eigen praktijkvoorzieningen

v Docenten uit de praktijk

v Doorlopende leerlijn hbo

v Samenwerking bedrijfsleven

v Talentontwikkeling



Studeren in Emmeloord

v Lessen en praktijkoefeningen

v Ook buiten schooltijd 

(studiepunten)

v Ruime praktijkvoorzieningen 

v Lintstage en blokstage

v Opstromen naar hoger niveau



BBL plantenteelt

v Medewerker teelt – niveau 2 
(tweejarig)

v Vakbekwaam medewerker 
teelt – niveau 3 (driejarig)

v Leerwerktraject



BBL plantenteelt

v Drie dagen werken (arbeidscontract 
verplicht)

v Minimaal 960 uur per jaar
v Gebaseerd op 40 weken van 24 uur
v Eén dag naar school
v Eén dag aan school besteden
v Prestatiedossier over hele opleiding
v Theorie koppelen aan praktijk door 

bedrijfsopdrachten



BBL plantenteelt

Let op!

v Exameneisen avo vakken gelijk 
aan BOL opleiding 

v Minder begeleidingstijd (1/2)
v Dus meer zelfstudie
v En meer eigen 

verantwoordelijkheid
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De opleiding  BOL



En een praktische onderwijsvisie;
Leren door te doen



Keuze 
uitstroomrichting

v Doorgronden van verschillende bedrijven in de keten
v Brede oriëntatie op de hele keten
v Marktkennis, óók internationaal
v Verdieping in vakmanschap
v Innovatie – leren & begrijpen

v Leren door te doen;
v SLO, CIV & BPV

Opbouw van netwerk

Bedrijfsleven als inspiratiebron

De opleiding; leerjaar 1 & 2

Ontdekke
n va

n pass
ie



De opleiding leerjaar 3; Fieldlabs
Specialisatie via keuze van een uitstroomrichting 

Kenmerken:
v Meester – gezel constructie
v Leren in de praktijk             
v Begeleiding door leermeester
v Opdrachten van, voor en met een 

bedrijf
v Leren met elkaar ook mbo- en hbo-

studenten, (soepele doorstroom naar 
het hbo)

v Focus op innovatie



Uitstroom “Teelt & ondernemerschap”

v Teelt
(alle aspecten van diverse gewassen)

v Ondernemerschap
v Ketensamenwerking 

(producent/afnemer/consument)

Bedrijven naast de deur:

Akkerbouwbedrijven



Uitstroom “Plantgezondheid & advies”

v Keuring & inspectie

v Voorlichting & advies

v Geo-media & big data 

• Bedrijven naast de deur:



Uitstroom “Kwaliteit & innovatie”
v Kwaliteitszorg
v Voedselveiligheid/ 

traceerbaarheid
v Projectmanagement
v Productontwikkeling

Bedrijven naast de deur:



Uitstroom “Commercie & verwerking”
v Media & communicatie
v Marketing
v Consumentenonderzoek
v Productevaluatie & -

verbetering

Bedrijven naast de deur:



Uitstroom “Techniek & mechanisatie”

v Smart farming

vPrecisielandbouw

v Taakkaarten

vRobotisering

Bedrijven naast de deur:



vInformatieavond:
Ø08 maart
Ø01 juni

vOpen dag:
Ønu

vMeeloopdag:
Ø11 februari

Kennis maken, meld je aan



1 april: uiterste datum aanmelding 
studie mbo. 

Aanmelden via website



Maar vooral: 
brede kennis en ervaring opdoen in reële 
beroepssituaties!

Vragen? 

Meer informatie: 
www.aeresmbo-emmeloord.nl



Nu weet je het?


