Land- en Tuinbouw
Heb jij groene vingers?
Samen werken aan jouw toekomst!

Heb jij groene vingers?
Ben jij het liefste iedere dag buiten en vind je het fijn om in de natuur te
werken? Dan past de sector Land- en Tuinbouw goed bij je. In de natuur is
er altijd wel iets te doen. Jij leert alles over plantsoenen, tuinen en machines.
Van de grasmaaier tot de kettingzaag; jij draait je hand er niet voor om.
Wat kun je worden?
Kies je voor de sector Land- en Tuinbouw dan ga je later werken in de natuur.
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een tuincentrum, waar je de planten
verzorgt. Of je onderhoudt plantsoenen van de gemeente. Houd je meer van
het stevige werk, dan kun je bijvoorbeeld boomstammen zagen om er
haardhout van te maken.

Wat ga je leren?

➊

In Fase
leer je in de klas tijdens de biologielessen alles over planten,
bomen en plantsoenen.

➋

In Fase
volg je praktische lessen in de schooltuin, maar ook heb je in een
groepje met andere leerlingen een Begeleide Externe Stage buiten school.

➌

Heb je in Fase
gekozen voor Land- en Tuinbouw? Dan ben je daar een hele
dag per week aan het werk. Daarnaast heb je een Zelfstandige Externe Stage,
waarschijnlijk ook in die sector. Tijdens een Zelfstandige Externe Stage help jij
fanatiek mee met harken, maaien, spitten en zagen. Je kunt zelfs
je certificaat halen voor een kettingzaag of bosmaaier.

Wat ga je doen?
Je kunt kiezen voor verschillende onderdelen.

Houtverwerking
Jij gaat aan de slag met het snoeien, zagen en kloven van hout.

Plantsoenonderhoud
Jij steekt de handen uit de mouwen tijdens het schoffelen en wieden.
Je maakt de tuin of het plantsoen netjes.

Plantenverzorging
Je gaat aan de slag in de tuin of in de kas. Hier verzorg jij de planten.
Je weet alles van zaaien, stekken, potten, verpotten, oogsten en opbinden.

Machinevaardigheid
Ben jij gek op machines? Dan is dit net wat voor jou. Je leert hoe je moet
werken met de grasmaaier, zitmaaier, kettingzaag en de kloofmachine.

Wat voor begeleiding krijg je?
Het is fijn om te weten wat je moet doen. Daarom beginnen we iedere sectordag
met een uitleg. De leraar laat zien wat jij gaat doen en hoe dat moet. Daarna ga
je zelf aan de slag. En heb je een vraag, dan kun je die natuurlijk altijd stellen.

Werkkleding
Om goed te kunnen werken krijg je van ons een overall en laarzen. In Fase 3
moet je zelf voor werkschoenen zorgen. Daarnaast moet je altijd een zaagbroek
aan als je aan de slag gaat met snoeien of de bosmaaier. Zo werk je veiliger
en worden je eigen kleren niet vies.

Welke bewijzen haal je?
Volg jij ZML- of Structuur-onderwijs? Dan kun je tijdens je opleiding
modulebewijzen en/of branchegerichte certificaten halen. Daarmee laat je zien
dat je weet wat je doet. En je kunt daarmee in de toekomst ook aan andere
mensen laten zien wat jij allemaal in je mars hebt.
Modulebewijzen
• Plantenverzorging
• Houtverwerking
• Plantsoenonderhoud
• Machinevaardigheid
Branchegerichte certificaten
• Werken in het Groen
• Werken met de bosmaaier
• Werken met de kettingzaag
Veiligheid
Je kunt ook een extra modulebewijs halen voor het onderdeel veiligheid.
Je weet hoe je om moet gaan met machines en herkent gevaarlijke situaties.
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