Vakgerichte
hoveniers
opleidingen
ASSISTENT HOVENIER • VAKBEKWAAM HOVENIER • AANKOMEND PROJECTLEIDER

VAKOPLEIDINGEN IN DE GROENSECTOR
Lentiz | cursus & consult biedt vakgerichte hoveniersopleidingen aan in de avonduren zodat
een combinatie met uw werk en/of gezin goed mogelĳk is. De avondopleidingen zĳn goed te
combineren met een fulltime baan.

ASSISTENT HOVENIER
Wĳ bieden de éénjarige opleiding Assistent Hovenier
aan. Deze praktische assistentenopleiding is speciaal

voor instromende doelgroepen vanuit bĳvoorbeeld de
Wajong, SW, etc. De opleiding geeft voldoende kennis

en vaardigheden mee om een start te maken als assistent
medewerker in de groene sector.
INHOUD VAN DE OPLEIDING
Werknemersvaardigheden:
• Werkhouding

• Veilig en milieubewust werken

• Teamwork

• Eigen verantwoordelĳkheid

• Gazononderhoud

• Onkruid bestrĳding

• Planten verplanten

• Sortimentskennis

Vakvaardigheden:
• Borderonderhoud

• Bestrating en onderhoud

AFSLUITING

Indien de opleiding met goed gevolg wordt afgesloten
ontvangt u het getuigschrift Assistent Hovenier. Het ge-

tuigschrift wordt erkend door de Branchevereniging van

Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). De examinering staat
onder toezicht van de VHG.

Opleidingsduur:
Groepsgrootte:
Kosten:

30 dagdelen

8-12 deelnemers

op aanvraag, in-company maatwerk-

traject

VOORDELEN

• U behaalt een erkend vakdiploma

• De opleiding is vaktechnisch en praktĳkgericht

• Indien u werkzaam bent in de sector werkt u mee aan de
kwaliteit van het bedrĳf

• Alle VHG branche opleidingen kunnen ook in-company,
als maatwerk, worden uitgevoerd

VAKBEKWAAM HOVENIER
Deze driejarige praktĳkgerichte opleiding is bedoeld

VAKBEKWAAM HOVENIER/TUINONTWERPER

toekomst in deze sector willen gaan werken als hovenier

behandeld en komen de volgende punten aan bod:

voor werkenden in de groensector of mensen die in de
en/of tuinontwerper. U leert wat u nodig heeft om het

hoveniersvak uit te oefenen. Vaktechniek staat centraal,
u zult geen algemene vakken hoeven te volgen zoals

Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast bezit u na
3 jaar een aantal relevante veiligheidscertiﬁcaten/

-diploma’s zoals VCA, veilig werken met de bosmaaier
en motorkettingzaag.

De opleiding tot vakbekwaam hovenier/tuinontwerper
duurt drie jaar en is onderverdeeld in drie niveaus:
AANKOMEND HOVENIER

In het eerste jaar leert u de basisvaardigheden van het
vak, dit zĳn o.a.:

• Plantenkennis
• Bodemkunde

• Bemestingsleer

• Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden, zoals

planten, snoeien, gazonaanleg en -onderhoud en
bestratingen.

HOVENIER

Tĳdens het tweede jaar leert u de basisvaardigheden
van het tuinontwerpen en de tuintechniek.
Op het programma staat daarnaast o.a.:
• Landmeten en waterpassen

• Begroten en werkplanning maken
• Plantenkennis

• Toegepaste beplantingsleer
• Algemene vakkennis

• Basishandelingen tuintekenen

• Basishandelingen techniek van de aanleg

In het derde en laatste jaar wordt de lesstof uitgebreider
• Toegepaste beplantingsleer
• Materialenkennis

• Begrotingen en planningen maken
• Algemene vakkennis

• Veilig werken met de motorkettingzaag en bosmaaier
• Basis of VOL VCA diploma

Daarnaast gaat u zich specialiseren in één of beide afstudeerrichtingen:

• Tuintekenen: het maken van tuinontwerpen, beplantingsplannen en presentatietechnieken. Het eindexamen

bestaat uit het maken van een tuinontwerp, inclusief

beplantingsplan en begroting. Dit project ligt u in een
presentatie toe tĳdens het mondeling examen.

• Aanleg & Onderhoud: het uitvoeren van complexe aan-

legwerkzaamheden en het veilig werken met motorket-

tingzaag en bosmaaier. Tĳdens het praktĳkexamen legt u
een kleine tuin aan.
AFSLUITING

De examens voor de schriftelĳke onderdelen vinden het
hele jaar door plaats. De praktische onderdelen worden
aan het eind van ieder opleidingsjaar getoetst. Een exa-

mencommissie beoordeelt alle examens, dit gebeurt onder
toezicht van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoor-

zieners (VHG) en de Stichting Onderwĳs Groenvoorziening
(SOG). Met het branche diploma kunt u zich zelfstandig

vestigen. Ook bent u als vakbekwaam hovenier een graag
geziene kracht als werknemer in deze sector.

Opleidingsduur:

50 lessen per schooljaar, 1 avond

per week en 1 zaterdag per maand
(sept-juni)

Groepsgrootte:

14-16 deelnemers

Kosten:

zie het overzicht op onze website

Startdatum:

medio september

www.cursusconsult.lentiz.nl

AANKOMEND PROJECTLEIDER
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor de vakbe-

Projectuitvoering

branche, de groenvoorziening, bos- of natuurbeheer,

• Leidinggeven en communicatietechnieken (Social media)

kwaam hoveniers die enige tĳd werken in de hovenierscultuurtechniek, waterschap, recreatiebedrĳf, groenaf-

delingen van gemeenten of groen adviesbureau. In deze

opleiding begeleiden wĳ u in een traject van uitvoerende
naar leidinggevende. Ook is de opleiding zeer geschikt
voor degene die al werkzaam zĳn als projectleider en

• Planning en uitvoering

• Acquisitie en verkoopgesprekken
• Rapporteren en nacalculatie
• Nieuwe trends

• Maatschappelĳke ontwikkelingen; Arbo en veiligheid

graag het bĳbehorende diploma willen behalen.

AFSLUITING

De tweejarige-opleiding start in oktober. Gedurende

hele jaar door plaats. Project en portfolio worden aan het

de wintermaanden volgt u de theorielessen, daarnaast

volgt u praktĳkdagen verspreid over het jaar. De volgende
onderdelen komen aan bod in deze opleiding:
Projectvoorbereiding

• Bestekken en aanbestedingen

• Plantenkennis en toepassingen

• Inrichtings- en beplantingsplannen
• Calculeren en offertes

• Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
• Bodemleer

De examens voor de schriftelĳke onderdelen vinden het

einde van het opleidingsjaar getoetst. Een examencommis-

sie beoordeelt alle examens, dit gebeurt onder toezicht van
de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
en de Stichting Onderwĳs Groenvoorziening (SOG).

Opleidingsduur:

Groepsgrootte:
Kosten:

Startdatum:

Toelatingseisen:

28 dagdelen les per schooljaar

(okt-maart) en 8 praktĳkdagen tĳdens
de opleiding

13-18 deelnemers

zie het overzicht op onze website
www.cursusconsult.lentiz.nl

medio oktober

zie website

MAATWERK/IN COMPANY

SUBSIDIE

Alle VHG branche opleidingen zĳn voor bedrĳven, instel-

Kĳk voor meer informatie over subsidiemogelĳkheden of

inhoud wordt dan optimaal afgestemd op de deelnemers

nemers uit de hoveniers- en groenvoorzieningssector is

lingen en organisaties ook incompany uitvoerbaar. De

en hun werksituatie. Voor meer informatie zĳn wĳ telefo-

nisch bereikbaar op 0187-48 05 61 of stuur een mail naar:
cursus-consult@lentiz.nl.

ﬁscale aftrek op www.cursusconsult.lentiz.nl. Voor werker de Colland Arbeidsmarkt. Kĳk op www.colland-

arbeidsmarkt.nl/scholing-cursus-en-opleiding voor
de actuele subsidieregelingen.

* Wanneer het aantal inschrĳvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, kan Lentiz | cursus & consult besluiten een cursus
te annuleren. U ontvangt hierover uiterlĳk twee weken voor de geplande startdatum een bericht.

Stopt u tussentĳds met de opleiding, maar bent u geslaagd voor het examen van dat jaar? Dan ontvangt u het getuigschrift
(aankomend) hovenier. Ook dit getuigschrift is erkend door branchevereniging VHG.

Contact

Wil je persoonlĳk advies of heb je een vraag? We helpen je graag. Neem contact met ons op via:

