
U werkt bij een groenbedrijf, maar heeft nog geen vakdiploma? Of wilt u zich laten omscholen 
tot hovenier? Dan is de avondopleiding Vakbekwaam Hovenier een uitkomst. In drie jaar 
tijd leert u het vak: het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en plantsoenen. 
Vaktechniek staat centraal in deze praktijkgerichte opleiding. U kunt een diploma behalen dat 
erkend is door Branchevereniging VHG.

de vaktechnische bedrijfsopleiding 
voor het erkende hoveniersdiploma

Brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier Brancheopleiding Vakbekwaam Hovenier 

Voor wie?

De opleiding is speciaal bedoeld 
voor wie werkt bij een hoveniers- of 
groenvoorzieningsbedrijf of daar wil 
gaan werken en niet beschikt over een 
vakdiploma. Met een diploma VMBO of 
LBO of aantoonbare eerder verworven 
competenties (EVC) kunt u starten met het 
volgen van de opleiding.

Wat leert u?

U leert wat u nodig heeft om het vak 
uit te oefenen. Geen algemene vakken 
zoals Nederlands of maatschappijleer 
maar wel: plantenkennis, bodemkunde, 
Arbo en veiligheid en aanleg- en 
onderhoudsvaardigheden. 
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De totale opleiding duurt drie jaar en is 
opgebouwd uit drie niveaus:

Waarom kiezen voor deze opleiding?

 • u volgt de opleiding in de avonduren, het is dus goed te combineren met een baan
 • u behaalt een door de branche erkend vakdiploma
 • u volgt een volwaardige, vaktechnische en praktijkgerichte opleiding
 • u kunt de opleiding ook volgen wanneer u nog geen baan hebt in de groensector
 • de opleiding is zeer geschikt voor wie zich wil om- of bijscholen

Aankomend Hovenier

Tijdens het eerste jaar leert u de 
basisvaardigheden van het hoveniersvak, o.a.:

 • plantenkennis
 • bodemkunde
 • bemestingsleer
 • aanleg- en onderhoudswerkzaamheden  
  zoals planten, snoeien en gazon maaien

Dit eerste jaar wordt afgesloten met een examen 
waarvoor een getuigschrift te behalen is.

Hovenier

Tijdens het tweede jaar leert u de 
basisvaardigheden van het tuinontwerpen en de 
tuintechniek. Op het programma staan o.a.:

 • landmeten en waterpassen (theorie en praktijk)
 • begroten en werkplanningen maken
 • plantenkennis
 • toegepaste beplantingsleer
 • gewasbescherming (spuitlicentie 1) 
 • algemene vakkennis
 • basishandelingen tuintekenen 
 • basishandelingen techniek van de aanleg

Het tweede jaar wordt afgesloten met een examen 
waarvoor een getuigschrift te behalen is.
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Vakbekwaam Hovenier

In het derde en laatste jaar wordt de 
materialenkennis belangrijk uitgebreid. 
Verder komen aan bod:

 • toegepaste beplantingsleer 
 • begroten en werkplanning 
 • algemene vakkennis

Daarnaast gaat u zich specialiseren in één of beide 
afstudeerrichtingen:

 • Aanleg en Onderhoud
 • Tuinontwerpen

Aanleg en Onderhoud

Deze specialisatie omvat onder andere:

 •  techniek van de aanleg (uitvoeren van 
complexe aanlegwerkzaamheden)

 •  veilig werken met de bosmaaier en 
motorkettingzaag

Tijdens het praktijkexamen legt u een kleine tuin aan.

Tuinontwerpen

Voor deze specialisatie staan de volgende 
onderwerpen op het programma:

 • ontwerpen tuinen
 • beplantingsplannen
 • begrotingen 
 • presentatietechnieken

In de laatste periode van de opleiding maakt u 
zelfstandig een tuinontwerp, beplantingsplan, 
technische tekeningen en een begroting met offerte. 
Dit project licht u toe in een presentatie tijdens het 
mondeling examen.

“Het is een heel goede opleiding. Het kost relatief 
weinig tijd en je krijgt een offi cieel diploma. Voor mij 
en mijn collega-cursisten was het een uitkomst.” 
Jos van de Zande, vakbekwaam hovenier
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Assistentenopleiding

Speciaal voor instromende doelgroepen (Wajong, SW etc.) is de assistentenopleiding in het 
leven geroepen. Deze opleiding geeft u voldoende kennis en vaardigheden mee om een start te 
maken als (assistent-) medewerker in de sector. Aan de orde komen onder meer:

 • aanleg en onderhoudswerkzaamheden, op het assistentenniveau
 • sortimentskennis
 • werknemersvaardigheden

Inschrijven voor de opleiding kan via 
de onderwijsinstelling van uw keuze:

Kosten en subsidies

Informatie over de kosten wordt verstrekt door de AOC’s die de opleiding verzorgen.
Informatie over aftrek van de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren 
kunt u inwinnen bij de belastingdienst: www.belastingdienst.nl of de Belastingtelefoon: 
0800 – 0543.

Mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding van de scholingskosten door het UWV, 
kijk daarvoor op www.uwv.nl of informeer bij uw contactpersoon. 

“Deze opleiding maakt het voor mensen zonder 
vakdiploma, die bijvoorbeeld door een reorganisatie tussen 
wal en schip zijn gevallen, mogelijk om hovenier te worden.”
Jan Abrahams, Jan Abrahams Hovenier BV

Locaties

De opleiding vindt plaats op verschillende locaties in het land 
en wordt verzorgd door de volgende AOC’s:

Alkmaar, Onderwijsgroep Noordwest-Holland
Almelo, Groeipunt AOC Oost
Barendracht, Edudelta Contract
Eelde, Terra Next
Eindhoven, Helicon Opleidingen
Houten, Wellant 
Leeuwarden, Nordwin College Cursus & Contract
Roermond, CITAVERDE Bedrijfsopleidingen

www.onderwijsgroepnwh.nl
www.groeipunt.nl
www.edudelta.nl
www.terranext.nl
www.helicon.nl
www.wellant.nl
www.nordwincollege.nl
www.citaverde.nl
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