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Toegepast onderzoek 
in de plantaardige  sector



Een onderzoek opzetten en uitvoeren, 
waar moet je rekening mee houden?

In de studiegids vind je meer informatie over de 

verschillende cursussen. 

www.haskennistransfer.nl

Voor wie

De opleiding is opgezet voor iedereen die te 

maken heeft met de productie van planten en zich 

wil verdiepen in plantenfysiologie. Bĳ voorbeeld aan 

ondernemers in de tuinbouw, teeltmanagers/

specialisten, vermeerderaars, en docenten. 

Deze fl exibele opleiding is modulair te volgen en 

kan zo worden aangepast aan jouw situatie. 

Wat we van jou verwachten

Wĳ  geven de cursus op hbo-niveau. Minimaal 

denk- en werkniveau op Mbo+ eindniveau  is dan 

ook een vereiste. 

Investering

€ 2.495 (excl. 21% BTW) voor de hele opleiding. 

Een losse cursus volg je vanaf € 399,- 

(excl. 21% BTW). Alle prĳ zen vind je op onze site: 

www.haskennistransfer.nl

Een tegemoetkoming in de studiekosten is 

mogelĳ k tot 50% van de kosten. Zie www.colland.

nl voor de voorwaarden. 

Locatie

HAS Hogeschool locatie Den Bosch.

Start

Actuele startdata vind je op 

www.haskennistransfer.nl

Duur van de opleiding

De gehele opleiding bestaat uit 5 cursussen 

variërend van één dag tot vier dagdelen. 

Inschrĳ ven voor één of meerdere losse 

cursus(sen) behoort tot de mogelĳ kheden. 

Certifi cering

Als je alle cursussen hebt gevolgd, ontvang je het 

certifi caat hbo plantenfysiologie van HAS 

Hogeschool Kennistransfer en bedrĳ fsopleidingen. 

Voorwaarde is dat je 80% van de lessen hebt 

bĳ gewoond en de toetsen met een voldoende 

hebt afgesloten. 

Incompany

Desgewenst kunnen we de opleiding ook gewas 

specifi ek maken of de opleiding bĳ  u op het bedrĳ f 

organiseren. Vraag hiervoor naar de 

mogelĳ kheden. 

Scope

Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in een 

plant en hoe deze wordt gestuurd in zĳ n groei? 

Wil je onderbouwde keuzes kunnen maken in de 

teeltaansturing vanuit de kennis die je hebt over de 

groei van de plant? Dan is deze opleiding iets voor 

jou. 

Het hebben van voldoende kennis van het 

functioneren van de plant en dus van planten-

fysiologie is essentieel voor een optimale 

teeltaansturing. In deze opleiding komen de 

verschillende aspecten van plantenfysiologie aan 

bod. Plantenfysiologie gaat over het functioneren 

van planten en hoe ze reageren op veranderingen 

van omgevingsfactoren als licht, water en bodem. 

Kenmerkend voor deze opleiding

Deze opleiding geeft je kennis en  inzichten in de 

plantenfysiologie die nodig zĳ n om onderbouwde 

keuzes te maken in het optimaliseren van het 

teeltproces. Je krĳ gt de theorie uitgelegd en je gaat 

hiermee vervolgens de praktĳ k verklaren. Dit doe je 

onder andere samen met je mede cursisten in 

groepsdiscussies onder begeleiding van een 

docent. Ook practica zĳ n onderdeel van de 

opleiding.  

Het toetsen van de theorie aan je eigen teelt en 

aan die van je mede cursisten in de les zorgt er 

voor dat we de opleiding zo goed mogelĳ k laten 

aansluiten bĳ  je eigen praktĳ k.  Iedere cursus sluit 

je af met een kennistoets. 

Wat jĳ  kunt verwachten

Tĳ dens deze opleiding, die ook per losse cursus te 

volgen is, gaan we dieper in op:

Fotosynthese         4 dagdelen € 849,-

Waterhuishouding         1 dag  € 399,-

Regulatie         1 dag  € 399,-

Erfelĳ ke Eigenschappen 

(DNA/RNA)        3 dagdelen      € 599,-

Bodem en bemesting     3 dagdelen     € 599,-

Plantenfysiologie

Scope

Innovaties zijn de basis van de succesvolle 

Nederlandse land- en tuinbouw. Ieder nieuw 

idee moet worden uitgeprobeerd en onder-

zocht om te zien in hoeverre het bijdraagt 

aan de verhoging van de opbrengst of de 

kwaliteit van het product. Maar hoe doe je nu 

gedegen onderzoek, waar moet je opletten, 

waar moet je rekening mee houden? In deze 

cursus kijken we naar de waarnemingen 

die je doet tijdens je onderzoek en hoe je 

je proeven moet opzetten zodat je betrouw-

bare resultaten krijgt en de juiste conclusies 

kunt trekken.  De voor- en nadelen van de 

verschillende type metingen die je kunt 

doen komen aan bod  en de belangrijkste 

proefveldschema’s worden behandeld. 

Kenmerkend voor deze cursus

Een cursus waar je niet alleen de theorie 

hoort maar ook zelf aan de slag gaat 

met het doen van waarnemingen en het 

ontwerpen van proeven. 

Voor wie?

Voor iedereen die zich bezig houdt met 

het opzetten en uitvoeren van praktijkonder-

zoek/proeven in de plantaardige sector. 

Je bent bijvoorbeeld werkzaam in de tuin-

bouw, akkerbouw of boomteelt en je hebt 

daar een functie als (assistent) onderzoeker, 

(assistent) veredelaar of (assistent) selecteur.

Wat jij kunt verwachten 

Op dag 1 gaan we aan de slag met 

het doen van waarnemingen aan 

planten om verschillen te ontdekken. 

Welke waarnemingen zijn relevant, hoe 

nauwkeurig moeten ze zijn? Wat zijn de 

voor – en nadelen van de verschillende 

type waarnemingen? Op dag 2 worden 

de resultaten van de eerste dag bekeken 

en gaan we verder met het opzetten 

van proeven. De meest voorkomende 

proefveldschema’s worden behandeld. 

We kijken naar de invloed van proefveld-

variatie op de proeven en hoe je daar 

mee om kunt gaan. Samen kijken we 

kritisch naar proeven die op dat moment 

aanwezig zijn. Uiteindelijk ontwerp je 

zelf een proef.

Wat wij van jou vragen

Er wordt minimaal mbo-4 leer en werkniveau 

verwacht. De lesstof is op hbo-niveau.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten 

van 09.00 - 16.00 uur.

Startdatum

De actuele startdatum kun je vinden 

op onze site: www.haskennistransfer.nl

Investering

Cursusprijs € 695,- excl. 21% BTW.

Een tegemoetkoming in de studiekosten 

is mogelijk tot 50% van de kosten. 

Zie www.colland.nl voor de voorwaarden.

Locatie

HAS Hogeschool locatie Den Bosch

Certificering

Na afronding van deze cursus ontvang je 

een bewijs van deelname. 

Docenten:

Dr.ir. Mark van de Wouw 

& Dr. ir. Emile Clerkx

DOORLOOPTIJD: 2 weken

CONTACTDAGEN: 2 dagen

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS: 20

CONTACTPERSOON: Lamiaa Fareh

l.fareh@has.nl / 088 890 37 74

Deze cursus wordt mede mogelijk 

gemaakt door:


