
Ben je als PRO- of VSO-school geïnteresseerd om leerlingen d.m.v. een sluitende aanpak duurzaam te plaatsen bij een 
werkgever in de hovenier/groenvoorzieningsector? Dan kan Zone.college hiermee helpen. 

De opleiding 
De leerling in het laatste jaar van een PRO- of VSO-opleiding kan bij ons een vakopleiding tot assistent-hovenier volgen. Dit 
traject duurt een jaar waarin de deelnemer blijft ingeschreven bij de PRO-/VSO-school. In dit jaar gaan de deelnemers een 
dag per week naar de opleiding die wordt gegeven op één van onze locaties (Almelo, Twello en Zwolle).  

De opleiding tot assistent-hovenier behelst 210 lesuren, is erkend door de VHG en vormt de eerste stap in een 
doorlopende leerlijn van brancheopleidingen.  
De kosten voor deze opleiding bedragen  € 2.250,- excl. 21% BTW per deelnemer.  
*Hierbij is de begeleiding naar werk niet inbegrepen.

De deelnemers volgen in een kleine groep van ca. 12 personen praktisch onderwijs gegeven door betrokken vakdocenten 
van Zone.college. De deelnemer volgt minimaal een dag in de week vaklessen bij Zone.college. Hierbij zijn geen lessen 
Nederlands en rekenen inbegrepen. De deelnemer gaat twee of drie dagen per week stage lopen bij een hoveniers-
/groenvoorzieningsbedrijf en volgt een dag de opleiding (AVO) bij de PRO-/VSO-school.  

Bij de VHG Brancheopleiding legt de deelnemer het branche-examen af. Bij succesvol afronden hiervan ontvangt de 
deelnemer een VHG-diploma. 

Mocht de deelnemer in een later stadium alsnog de entree-opleiding willen behalen dan kan hij/zij worden ingeschreven 
als examen-B-deelnemer en aanvullende examens doen in Nederlands, rekenen, LLB. 

Vervolg na het eerste jaar 
In het onderstaande schema is het traject visueel uitgewerkt, waarbij het vervolg na het eerste jaar ook is meegenomen. 
We denken hierbij aan een vervolg in een branche-opleiding aankomend hovenier, een BBL-opleiding Groen niveau 2 of 
het volgen van vakgerichte cursussen. Daarnaast blijven we het tweede en derde jaar de deelnemer coachen naar en op 
het werk.       

De groene ambachtsroute  – 

voor PRO / VSO    



17 jaar 

Laatste jaar     

PRO/VSO= 

1e jaar 

Branche- 
Opleiding 

18 jaar 
Verduurzaming door de deelnemer minimaal twee jaar te blijven begeleiden, bemiddelen en opleiden 

2de jaar 

19 jaar 

De groene Ambachtsroute 

Praktijkgericht opleiden, persoonlijk begeleiden en bemiddelen naar duurzaam 

Dag 1 
 Branche opleiding 
assistent hovenier 

theorie en praktijk bij 
Zone.college 

Dag 2 
Stage/werk bij een  

gerenommeerd bedrijf 
uit het netwerk van 

Zone.college 
 

Dag 3 
Stage/werk bij een 

gerenommeerd bedrijf 
uit het netwerk van 

Zone.college 
 

Dag 5 
PRO-/VSO-school 

-AVO
-……. 
-…….. 

Dag 4 
Stage/werk bij een 

gerenommeerd bedrijf 
uit het netwerk van 

Zone.college 
 

Persoonlijke begeleiding / Bemiddeling naar werk en op het werk* 

Moge-
lijkheid 
tot ver-
volgop-
leiding 

BBL of BOL 
Kwalificatie MBO niv. 2 

Of Brancheopleiding 
Aankomend hovenier 

Persoonlijke begeleiding /Bemiddeling naar werk en op het werk 

En/of Cursussen 

Waardevolle werknemer voor de hoveniers- en groenvoorzieningssector met veel praktisch inzicht 
en voldoende theoretische kennis om duurzaam in de sector werkzaam te zijn en de mindset om een Leven Lang te blijven Leren 
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