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De nieuwe BBL-opleiding boomteelt 
niveau 2/3 in Boskoop is afgelopen 
najaar van start gegaan met zeven-
tien deelnemers van 16 tot 22 jaar. Zij 
gaan één dag per week naar school 
en hebben de overige dagen een 
betaalde baan bij een boomkwekerij- 
bedrijf.

Een van de deelnemers is Maarten 
Aantjes uit Langerak. Kweker Paul 
Bremmer uit Waddinxveen wees 
hem op de opleiding. Maarten meld-
de zich aan en werkt nu tot 1 maart 
bij Dick Blom Boomkwekerijen. Daar-
na gaat hij naar een ander bedrijf om 
zo breed mogelijk werkervaring op 
te doen. Maarten is enthousiast en 
spreekt van een mooie opleiding. Net 
als Dick Blom. De ondernemer vindt 
het een goede zaak dat de opleiding 
terug is in Boskoop. „Dat moeten we 
koesteren. Als ik heel eerlijk ben, 
had ik Maarten niet direct nodig en 
als het druk is, kun je ook een Pool 
inhuren. Maar voor de lange termijn 
hebben we mensen met capaciteiten 
nodig. Met deze opleiding investeren 
we in onze toekomst.”

Blom is niet alleen werkgever. Ook 
zijn zoon Thijs neemt deel aan de 
nieuwe BBL-opleiding. Dick Blom is 
er blij mee en noemt het belangrijk 
dat jongeren zich breed oriënteren. 
„Als zestienjarige wil je gewoon gaan 
werken en geld verdienen. Dat had 
ik vroeger ook, maar later ga je pas 
merken hoe belangrijk het is dat je  
je breed oriënteert en ziet hoe het  

op verschillende bedrijven werkt.” 
Hij adviseert Maarten ook een stage 
te lopen in het buitenland. Hij vindt 
het jammer dat hij dat zelf destijds 
niet heeft gedaan. „Je leert een land 
pas goed kennen als je er een tijdje 
werkt. De taal, de mentaliteit, kennis 
van de markt. Dat is allemaal zo be-
langrijk. Daar heb je later profijt van.”

Leuke club
„Een nieuwe opleiding, een prachtige 
nieuwe leslocatie; dat was in het 
begin best wennen”, vertelt docent 
Peet Stolwijk. „Ook de deelnemers 
waren zeer divers qua leeftijd, 
opleidingsniveau en ervaring met de 
boomkwekerijsector. We zijn nu een 
klein halfjaar verder en ik durf te zeg-
gen dat er een balans is gevonden. In 
zijn algemeenheid is het een leuke 
club jonge kwekers in opleiding.”

De jongeren doen veel werker-
varing op en komen op veel ver-
schillende bedrijven. Te spreken is 
Stolwijk over de combinatie met de 
Masterclass Boomkwekerij. „Zowel 
de deelnemers als de bedrijven waar 
zij werken zijn enthousiast.”

Boomkwekers blij met 
nieuwe boomteeltopleiding
In september is bij het 
Wellantcollege in Boskoop 
een nieuwe boomteelt-
opleiding gestart waarbij 
deelnemers een werken- 
leertraject volgen. 
Boomkweker Dick Blom is 
blij met de nieuwe oplei-
ding. „Het is goed dat jon-
geren zich breed oriënteren 
in de boomkwekerij.”

Slechts een enkeling haakte tot nu 
toe af. Twee deelnemers werken bij 
een perk- en kuipplantenteler maar 
vinden dat deze opleiding goed aan-
sluit op hun wensen. Een deel van de 
leerlingen is in dienst bij AB Zuid-
Holland. „AB plaatst de deelnemers 
tegen kostprijs bij de bedrijven. Voor 
het bedrijf betekent dit geen risico, 
geen administratieve rompslomp, 
geen werkkleding beschikbaar stel-
len. De subsidieregeling praktijkleren 
dekt de extra kosten.”   <
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Maarten Aantjes werkt 
een poosje bij Dick 
Blom Boomkwekerijen. 
Daarna gaat hij weer 
bij een ander bedrijf 
ervaring op doen.  
Zo leert hij de sector 
goed kennen.

S e r v i c e

Docent Peet Stolwijk is aan het werven voor de boomteeltoplei-
ding van volgend schoolseizoen waarbij werken en leren worden 
gecombineerd. Die opleiding start in september 2015. Wie meer 
wil weten over de BBL-opleiding boomteelt niveau 2/3 kan beter 
rechtstreeks contact opnemen met Peet Stolwijk: plm.stolwijk@
wellant.nl. Bedrijven die deelnemers een werkplek willen bie-
den, kunnen ook contact opnemen met Stolwijk. Op 4 maart is 
er voor belangstellenden een informatiemiddag op de locatie  
Natuurtuin ’De Veenmol’ in Boskoop, waarbij ook een bedrijf 
wordt bezocht. Daarnaast is het mogelijk om een keer op een 
woensdag mee te lopen.
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