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Opleiding:
Assistent-hovenier
Speciaal voor de instromende doelgroepen (Wajong, SW,
Praktijkscholen, etc.) is de assistentenopleiding in het leven
geroepen. Deze opleiding geeft de deelnemer voldoende kennis
en vaardigheden mee om een start te maken als (assistent-)
medewerker in de sector. Deze opleiding kan ook als in-
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Het zit in onze natuur. Klimaat, energie,
natuur, voeding en leefbaarheid.
Belangrijke maatschappelijke
vraagstukken, die vragen om goed
opgeleide mensen, nieuwe technologie
en nieuwe kennis. Als grootste groene
opleider van Oost-Nederland draagt
Zone.college bij aan een gezonde,
duurzame toekomst van mens en wereld.
Met onze opleidingen willen we
ontwikkeling faciliteren. Een leven
lang ontwikkelen. Het gaat daarbij niet
alleen om goed vakmanschap, maar
ook om persoonlijke ontwikkeling.
Ontwikkeling binnen uw eigen vak of juist
in een heel nieuw vakgebied. Bijscholing
of omscholing. Zone.college biedt een
ruim aanbod aan beroepsopleidingen,
vakgerichte branche-opleidingen en
cursussen.

company-opleiding worden verzorgd.
Aan de orde komen onder meer:
1. Werknemersvaardigheden
Zoals: werkhouding, samenwerken, motivatie, instructie op het
werk, eigen verantwoording, veilig en milieubewust werken,
omgaan met kritiek, opkomen voor jezelf, ziek en wat nu?,
formulieren invullen, je sterke kanten benutten en omgaan met
collega’s en leidinggevende.
2. Vakvaardigheid
Zoals: gazononderhoud, borderonder houd,
bestratingsonderhoud, struiken en boomvegetatie snoeien,
bestrating (reparatie), gereedschaponderhoud, veilig werken,
afrasteren, planten en verplanten, onkruidbeheersing.
3. Sortimentskennis
200 planten* van alle rubrieken uit kolom A van het SOG boek
‘Planten en hun naam’. Welke planten dit exact moeten zijn kan
in overleg worden afgesproken. *Latijnse naam voor degene die
door willen stromen naar Aankomend hovenier.
Vooropleiding
Deze opleiding is met name geschikt voor leerlingen
van het Praktijkonderwijs.
Uitvoering
Studieduur: 35 bijeenkomsten (totaal 210 uur).
Zelfstudie: gemiddeld 5 uur per week.
Dit jaar wordt afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt
ontvangt u een erkend VHG branche diploma.
Locatie
Bij uw bedrijf, onderwijsorganisatie of een locatie van Zone.college.
Kosten
Kosten: €2.250,- lesgeld per jaar, excl. 21%BTW inclusief
boekengeld, materialen en examenkosten.
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Opleiding:
Aankomend hovenier

Opleiding:
Hovenier

Opleiding:
Vakbekwaam hovenier

Werkt u al in de sector van de hoveniers en

Opleiding in beeld

Opleiding in beeld

groenvoorzieners en wilt u een branchediploma

De aankomend hovenier gaat een tuin onderhouden

De hovenier gaat een tuin ontwerpen en aanleggen.

met specialisaties Aanleg en
onderhoud en/of Tuinontwerpen

halen? Of wilt u zich laten omscholen tot hovenier?

en aanleggen. Het onderhouden van borders en

Bij het aanleggen van een tuin gaat het om het

Opleiding in beeld

Dan is de VHG Branche-opleiding echt iets voor u!

gazon en het snoeien van houtige gewassen zijn de

bestraten en plaatsen van bouwkundige elementen.

De vakbekwaam hovenier gaat zich verder specialiseren

werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Bij het

In de theorie zal aandacht besteed worden aan

in het aanleggen en onderhouden van een tuin. Of kiest

De opleiding is een vakopleiding die in de avonduren

aanleggen van een tuin gaat het om het uitzetten

materialenkennis, toegepaste beplantingsleer,

ervoor zich verder te bekwamen in het maken van een

gegeven wordt en zich speciaal richt op werkenden

van plantvakken en/of gazon, het uitvoeren van

wetgeving en veiligheid op de werkplek. Het onderdeel

ontwerp of beplantingsplan, met daarbij een technische

in de sector of mensen die in de toekomst in de

verschillende grondbewerkingen en het planten

begroten en werkplanning bestaat uit het maken van

tekening, presentatie en een projectbegroting/-

sector willen gaan werken. Omdat de opleiding in de

van bomen, heesters, hagen, vaste planten en/of

een begroting, het offreren en het plannen van de uit

planning. Bij het aanleggen van een tuin gaat het om het

avonduren en op zaterdagen wordt gegeven is deze

perkplanten. In de theorie zal aandacht besteed worden

te voeren werkzaamheden. Het tweede jaar wordt

volgens tekening bestraten en plaatsen bouwkundige

opleiding uitstekend te combineren met eenfulltime

aan materialenkennis, bodemkunde en bemestingsleer

afgesloten met een examen. Als u hiervoor slaagt

elementen. Specialisatie tuintekenen bestaat uit de

baan ook buiten de groensector.

en de vakkennis ten aanzien van aanleg- en

ontvangt u een erkend VHG branche certificaat.

volgende onderdelen: ontwerp, beplantingsplan,
tekenvaardigheid en presentatie, technisch tekenen,

onderhoudswerkzaamheden, Arbo-wetgeving en veilig
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De opleiding bestaat uit vaktheorie en praktijk.

werken op de werkplek. Dit eerste jaar wordt afgesloten

Vooropleiding

projectbegroting/-planning en presentaties.

De totale opleiding duurt drie jaar.

met een examen. Als u hiervoor slaagt ontvangt u een

Het getuigschrift Aankomend Hovenier is behaald

In de theorie zal aandacht besteed worden aan

Is opgebouwd uit drie niveaus:

erkend VHG branche certificaat.

of de deelnemer beschikt bewijsbaar over

materialenkennis, toegepaste beplantingsleer,

gelijkwaardige kennis.

veiligheid op de werkplek, gezondheid en welzijn,

1. Aankomend hovenier
2. Hovenier

Vooropleiding

3. Vakbekwaam hovenier

Minimaal 18 jaar.

milieu, flora- en faunawet. Het onderdeel begroten en
Uitvoering

werkplanning bestaat uit het maken van een begroting,

Studieduur: 30 bijeenkomsten (totaal 180 uur).

het offreren en het plannen van de uit te voeren

Opleidingslocatie: Zone.college Almelo,

Uitvoering

Eén middag/avond van 16.00 - 22.00 uur per week.

werkzaamheden. Het jaar wordt afgesloten met

Bornerbroeksestraat 348

Studieduur: 27 bijeenkomsten totaal 160 uur).

Er zal ook een aantal zaterdagen worden gepland.

een examen. Als u hiervoor slaagt ontvangt u een

Eén middag/avond van 16.00 - 22.00 uur per week.

Zelfstudie: afhankelijk van vooropleiding,

erkend VHG branche certificaat. De drie certificaten

Er zal ook een aantal zaterdagen worden gepland.

max. 20 uur per week.

van aankomend hovenier, hovenier en vakbekwaam
hovenier leveren samen een erkend VHG branche

Zelfstudie: afhankelijk van vooropleiding
max. 20 uur per week.

Kosten

diploma op.

€ 2.295,- lesgeld per jaar, excl. 21% BTW. Incl. lunch met
Kosten

soep, boekengeld –, materialen en examenkosten.

Vooropleiding

€ 1.995,- lesgeld per jaar, excl. 21% BTW. Incl. lunch met

Het getuigschrift Hovenier is behaald of de deelnemer

soep, boekengeld –, materialen en examenkosten.

beschikt bewijsbaar over gelijkwaardige kennis.
Uitvoering

‘‘Als huisarts werk ik
veel met mijn hoofd.
Als hovenier ben je
fysiek bezig. Veel
meer ontspannen’’

Zone.college

Avondvakopleiding
hovenier

Studieduur: 27 bijeenkomsten (160 uur).
Eén middag/avond van 16.00 - 22.00 uur per week.
Er zal ook een aantal zaterdagen worden gepland.
Zelfstudieduur: afhankelijk van vooropleiding,
max. 20 uur per week.
Kosten
€ 1.995- lesgeld per jaar, excl. 21% BTW. Incl. lunch met
soep, boekengeld –, materialen en examenkosten.
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Opleiding:
Aankomend Projectleider
Beroepsperspectieven
Werkvoorbereider, bos- en natuurbeheer, uitvoerder,
opzichter, calculator, ontwerper, beheerder bij een
groenvoorzieningsbedrijf of een Gemeente.
Eigen hoveniersbedrijf starten.
Inhoud van de opleiding
Project voorbereiden
• Planvorming, denk aan beheerplannen en ontwerpen.
• Bestekken, calculeren, werkvoorbereiden.
Project uivoeren

‘‘Ik ben de hele
dag met mijn
hobby bezig’’

• Projectorganisatie en projectuitvoering.
• Kwaliteitszorg, personeelsbeleid.
• Bodem en beplantingsleer.
Bovenstaande onderdelen komen aan de orde
in projecten die aansluiten op de praktijk.
Vooropleiding
Diploma vakbekwaam hovenier (MBO 3 of VHG Branche6
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opleiding) of aantoonbare werkervaring.
De mogelijkheid om de opdrachten binnen een bedrijf

Maatwerk/in-company

uit te voeren.

Deze opleidingen kunnen ook in-company
uitgevoerd worden als maatwerk voor bedrijven,

Uitvoering

instellingen en organisaties. De inhoud wordt

Studieduur: de opleiding duurt twee jaar.

dan afgestemd op de deelnemers en hun

En wordt voornamelijk aangeboden in de periode

werksituatie.

november tot maart.
Eindexamen: de opleiding wordt afgesloten met een

Subsidie en fiscale aftrek
voor bedrijven/particulieren

eindexamenopdracht.
De opdracht bevat alle onderdelen van de opleiding.

• Bedrijven

Diplomering: het diploma wordt uitgegeven door de

De VHG Branche-opleiding komt in

VHG Branche-opleiding.
Locatie
De opleiding vindt plaats bij op een centrale locatie.
Er wordt gekeken waar de meeste deelnemers vandaan
komen. Naast een “vaste” locatie maken we ook gebruik
van de bedrijven waar de deelnemers vandaan komen.
Kosten
€ 2.250,- per jaar (excl. 21% BTW). Daarnaast maakt u kosten

‘‘Als ecologisch
hovenier vind ik
het belangrijk om
in gesprek te
gaan met mensen’’

aanmerking voor Collandsubsidie,
zie www.colland.nl. Informatie over aftrek

Aanmelding

van de kosten als ondernemerskosten,

Aanmelden voor

zie www.belastingdienst.nl.
• Particulieren
Voor werknemers die de VHG Brancheopleiding
willen volgen maar waar de werkgever niet bijdraagt
in de kosten bestaat de employabilityregeling,
zie www.colland.nl.

opleidingen en cursussen
kan via www.zone.college.

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie over ons
opleidingsaanbod? Kijk dan op
www.zone.college of stuur een

voor boeken en andere studiematerialen. In volgende

mail naar contact@zone.college

leerjaren kunnen prijsaanpassingen noodzakelijk zijn.

of bel 088 - 26 20 703.

088 - 26 20 703
www.zone.college

haalt je beste binnenste buiten!

