
LEER-WERKTRAJECT: MBO GROEN 

UWV, FID Uitzendbureau en TerraNext bieden gezamenlijk een leerwerk 
traject aan in het groen. Dit is een unieke kans op een baan en opleiding 
in de groene sector. TerraNext verzorgt de opleiding en FID zorgt voor 
een passende baan.  De opleiding die wordt aangeboden is MBO niveau 
2 “Tuin, Park en Landschap”. 
 
Dit traject wordt ondersteund door het UWV en bestaat naast een baan 
van minimaal zes maanden (32 uur per week), uit een periode van   
scholing en stage met behoud van uitkering. 
 
 

OPLEIDINGSPROGRAMMA 
Het lesprogramma van de  BBL opleiding omvat onder andere  
onderstaande onderdelen.   

 

WIE KAN DEELNEMEN? 

Je kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer je: 
 Werkervaring of duidelijke affiniteit met groenvoorziening en/of 

grondverzet hebt. 
 Flexibel bent ten aanzien van werklocatie en werkzaamheden 

(meerder werkgevers van FID is mogelijk).  
 Goede fysieke gesteldheid hebt.  
 Woonachtig in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, 

De Wolden, Midden Drenthe en Hoogeveen bent.  
 Gemotiveerd bent om een opleiding succesvol af te ronden.  
 Tot 1 mei 2015 recht op een uitkering hebt.  
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Aanleggen en onderhouden  
groenvoorzieningen, tuinen en/of 
parken 
 

Aanleggen en onderhouden  
verhardingen 
  

Gebruik en onderhoud van  
gereedschap en machines 
 

Onderhouden (snoeien) van  
beplantingen en bomen 

Sortimentkennis (planten, heester 
en bomen e.d.) 
 

Arbo technische aspecten 

Werken met bosmaaier 
 

Samenwerken / communicatie 

Faciliterende ondersteunende 
werkzaamheden 
  

algemene vormende vakken zoals 
Nederlands, rekenen / wiskunde en 
maatschappelijke vorming 
 



 

HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT 

December 2014:  Werving 
8 januari 2015, 17.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst Werkplein Emmen 
15 januari 2015:  Selectiegesprekken FID Emmen 
22 januari 2015:  Inschrijving FID Emmen 
29 januari 2015:  Introductiedag TerraNext Eelde 
 
Februari / Maart 2015: 3 dagen onderwijs per week bij TerraNext 
April 2015:    4 dagen stage per week, 1 middag / avond  
    onderwijs (periode met behoud van uitkering) 
Mei t/m Oktober 2015: Contract van halfjaar, 32 uur per week 
     Iedere twee weken op maandag opleiding van 
    16.00 – 22.00 uur te Eelde (m.u.v. Juli en Aug.) 
28/29/30 oktober 2015:  Afsluiting opleiding 
 
 
 

INTERESSE? 

Heb je interesse en wil je meer weten, stuur dan voor 5 januari 2015 een mail 
naar:  rianne.kasper@uwv.nl. Onder vermelding van Project  MBO Groen en 
je BSN nummer.  
 
Je krijgt dan een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst van 8 januari 
2015  bij Werkplein Emmen (start 17.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst zal er 
ook tijd zijn om vragen te stellen.  
 
Na de voorlichting krijgt iedere geïnteresseerde een kort kennismakings-
gesprek met FID, TerraNext en/of het UWV.  
 
Op 12 januari 2015 wordt bekend gemaakt wie wordt uitgenodigd voor een 
selectiegesprek bij FID in Emmen. Deze gesprekken worden door  
medewerkers van FID en TerraNext gezamenlijk gevoerd. 
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