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Wat je kunt verwachten

Na het volgen van deze cursus heb je:

Kennis van de basisprincipes van de werking 

van de plant zodat je beter in staat bent een 

koppeling te maken tussen je eigen expertise-

gebied en het laten groeien van planten in een 

gestuurde omgeving.  

De volgende onderwerpen worden behandeld 

in de cursus:  

 

- Basiskennis van fotosynthese

- Basiskennis van waterhuishouding van de   

plant

- Basiskennis van bodem en bemesting

- Basiskennis van huidige tuinbouwtechniek

- Antwoorden op vragen die aan het begin van 

de cursus zijn opgehaald bij de deelnemers. 

In de cursus wisselen verschillende werkvormen 

elkaar af. Van het klassikaal overbrengen van 

theorie, tot het verwerken van leerstof in 

groepsopdrachten, het bezoeken van praktijklo-

catie en het koppelen van het geleerde aan de 

praktijk. 

 

 

 

 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

We geven de cursus op hbo-niveau. Minimaal 

denk- en werkniveau op mbo+ eindniveau is 

dan ook een vereiste.

 

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 13.00 tot 

17.00 uur. 

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locaties 

HAS Hogeschool ‘s-Hertogenboch en/of Venlo

Certificering 

Na afloop ontvang je een certificaat van deze 

cursus uitgegeven door HAS Hogeschool.

Hogeschool Kennistransfer en Bedrijfsopleidin-

gen. 

Scope

Technische innovaties in de tuinbouw gaan 

razendsnel. Met behulp van onderzoek, 

procesanalyse, engineering, prototype bouw 

en/of een eventuele doorontwikkeling blijft 

Nederland vooroplopen in de Tuinbouwsector 

wereldwijd.  

 

Technische innovaties komen meestal tot 

stand met multidisciplinaire teams die een 

achtergrond hebben binnen de mechatro-

nica, werktuigbouwkunde procestechniek en/

of industrieel product ontwerp. Maar ook 

kennis van de werking van de plant is 

essentieel. Basiskennis van de werking van 

de plant vergroot de kans op succes van de 

innovatie doordat de innovatie afgestemd 

wordt op de plant.  

 

Kenmerkend voor deze opleiding

In de cursus staan de basisprincipes van het 

telen van de plant centraal. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn onder andere: 

werking van de plant; welke parameters 

beïnvloeden de groei en ontwikkeling van een 

plant, huidige tuinbouwtechnieken in een 

notendop zoals substraten, klimaatregeling, 

licht, etcetera. 

 

Voor wie?

Technici met bijvoorbeeld een achtergrond in 

de mechatronica, werktuigbouwkunde, 

procestechniek of binnen het industrieel 

product ontwerp die zich bezig houden met de 

ontwikkeling of ontwerp van technologie voor de 

tuinbouwsector.  De technici hebben minimaal 

een hbo- of wo opleiding afgerond. 
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