
Vakbekwaam hovenier
Brancheopleiding (avondopleiding) 
(Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners)



Meer informatie op llo.yuverta.nl

Wil je je laten omscholen of  
ben je al in de sector werkzaam?

Brancheopleiding (avondopleiding)

De opleiding wordt in de avonduren 
gegeven en is goed te combineren met 
een baan. Je leert van vakdocenten 
hoe een hovenier werkt en denkt. 

Duur 
De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar  
volg je de opleiding ‘Aankomend hovenier’.  
Het tweede jaar volg je de opleiding tot 
‘Hovenier’. In het derde jaar specialiseer je  
je in één van de volgende richtingen: 

 → Tuintekenen/tuinontwerpen; 
 → Techniek van de aanleg.

Opbouw van de opleiding
Jaar 1: Aankomend hovenier 
Gedurende dit jaar werk je aan de basisvaardig-
heden van het hoveniersvak. Je doet algemene 
kennis over het vak op. Verder krijg je planten-
kennis, onderhoud siertuinen, grondbewerking, 
bodemkunde en bemestingsleer. Ook leer je veel 
over het uitzetten en toepassen van planten. 

Jaar 2: Hovenier 
In het tweede jaar leer je de basisvaardigheden 
van het tuinontwerpen en doe je uitgebreidere 
vakkennis op. Naast plantenkennis volg je vakken 
op het gebied van toegepaste beplantingsleer, 
landmeten en de basistechniek van tuinaanleg. 

Jaar 3: Vakbekwaam hovenier 
Met het derde en laatste jaar rond je de opleiding 
tot vakbekwaam hovenier af. Dit doe je door te 
kiezen voor een specialisatie. Je maakt de keuze 
uit de specialisatie ‘Tuintekenen/ tuinontwerpen’ 
of ‘Techniek van de aanleg’. 

Specialisatie: Tuintekenen/ tuinontwerpen 
De onderdelen die aan bod komen zijn: waterpas-
sen, complexe tuinontwerpen, begroten en werk-
plannen. In de laatste periode van de opleiding pas 
je het geleerde toe in het maken van een compleet 
tuinontwerp met beplantingsplan, werkplanning en 
kostencalculatie. In een mondeling examen presen-
teer je jouw resultaat. 

Specialisatie: Techniek van de aanleg
De onderdelen die aan bod komen zijn: waterpas-
sen, begroten, werkplannen en de complexe tech-
niek van de aanleg. Ook behaal je het certificaat 
‘Veilig werken met de bosmaaier en motorketting-
zaag’. In het praktijkexamen leg je vanaf tekening 
een tuin aan. Je voert technische handelingen uit 
zoals bestraten en het horizontaal en verticaal 
verwerken van tuinmaterialen. 

Diplomering 
Het diploma wordt erkend door de VHG.  
De examinering staat onder auspiciën van de VHG. 

Startdata en kosten 
Voor de meest actuele informatie over opleidings-
data en kosten ga je naar onze website.

Subsidie of fiscale aftrek  
voor bedrijven 
Een opleiding t.b.v. het op peil houden en/ of 
aanvullen van reeds verworven kennis in verband 
met beroep of vakgebied, is soms aftrekbaar 
voor een ondernemer als ondernemingskosten. 
De uitgaven voor deze opleiding, zoals lesgeld en 
de kosten voor boeken, mag je wellicht aftrekken 
als persoonsgebonden aftrek. Meer informatie 
hierover kan je vinden op www.belastingdienst.
nl. Daarnaast kun je in veel situaties gebruik 
maken van subsidies van Colland. Ga voor meer 
informatie naar www.colland.nl. 

Meer informatie of direct inschrijven? 
Ga naar onze website of neem contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl. Bij voldoende 
aanmeldingen kan de Topopleiding ook elders in  
het land georganiseerd worden.
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Vergroot je kennis

llo.yuverta.nl


