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Een vak leren op de werkvloer, een stap naar je toekomst!
In het Groen Gilde volg je de (BOL) entree opleiding bij Groentotaal A. de Boer, gevestigd te Assen. De entree opleiding wordt
uitgevoerd in het bedrijf en is een afwisseling tussen de theorie en praktijk. Waarbij de docent en de praktijkbegeleider nauw
samenwerken in dit project, om je op weg te helpen voor het behalen van het entree diploma.
Leren in de praktijk
• Je loopt het gehele jaar stage bij Groentotaal A. de Boer;
• Op de werkvloer word je begeleid door een medewerker van het bedrijf;
• De theorielessen vinden plaats in het leerhome bij het bedrijf en worden
verzorgd door docenten van Terra Next;
• Een docent van Terra Next is elke dag van de week aanwezig in het Groen
Gilde Assen;
• De docent zal, naast het geven van lessen, ook regelmatig bij jou op de
werkvloer komen om jouw leerdoelen en vorderingen te bespreken;
• Praktijk en theorie zijn goed op elkaar afgestemd.
Wat ga je doen?
De volgende assisterende werkzaamheden zijn binnen het bedrijf mogelijk:
• Boomverzorging (snoeiwerk ondersteuning en allerlei assisterende 		
werkzaamheden);
• Bestratingswerkzaamheden als onderdeel van een project;
• Tuin onderhoudswerkzaamheden;
• Particulier aanleg tuinen;

•
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Groen onderhoud rondom bedrijven;
Grootschalig groen onderhoud in 		
buitengebieden;
Begraafplaats beheer (groen beheer);
Groene detailhandel. Ondersteunende
werkzaamheden binnen tuincentrum
GroenRijk te Assen: Planten watergeven,
planten netjes weg zetten, materialen
aanvullen, bloemschikken, ondersteunen 		
bij in- en uitladen van goederen, schoonmaak.

Wat levert het jou op?
• Het officiële entree diploma Plant en
leefomgeving of Groene Detailhandel waarmee
je aan het werk kunt gaan of eventueel door
kan stromen naar een MBO niveau 2 opleiding;
• Veel praktijkervaring waardoor je beter in je
vak wordt.
• Bijbaan/vakantiewerk.
Voor wie?
Ben je 16 jaar, kom je van het vmbo zonder diploma
of van praktijkonderwijs en kun je verder leren?
Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar
heb je daarvoor nog niet het juiste diploma? Dan is
Gilde Nieuwe Stijl iets voor jou.

Groen Gilde Assen
biedt plaats aan 15 studenten
lesmomenten zijn afhankelijk van het seizoen

Duur?
1 opleidingsjaar.
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is mogelijk gemaakt door:
Meer informatie?
Fonger van Veenen, TerraNext
06-83171885,
f.vanveenen@terranext.nl
Groentotaal A. De Boer,
0592-399090
Peter Killestijn, Werkplein Drentse Aa,
06-53454568,
p.killestijn@wpda.nl
Aanmelden voor het Groen Gilde Assen doe je via:
www.terranext.nl

www.gildenieuwestijl.nl

