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Groene ruimte
Vakbekwaam hovenier
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Hoe ziet je beroep eruit?
De beginnend vakbekwaam hovenier is gericht op het aanleggen en onderhouden van groen in particuliere
tuinen, maar ook in tuinen van instellingen en stadsgroen. Omdat het groen een maatschappelijke of sociale
functie heeft, is aandacht voor functionaliteit en enig gevoel voor esthetiek van belang.
De beginnend vakbekwaam hovenier heeft oog voor detail wat tot uiting komt in het afwerkingsniveau, in de
uitvoering van de werkzaamheden en ook in het klantencontact. Bij interactie met de klant is het belangrijk
dat hij over gedegen vakkennis beschikt. De beginnend vakbekwaam hovenier denkt vooruit en blijft het
grote geheel overzien.
De beginnend vakbekwaam hovenier heeft aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om
materiaalkeuze, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van
machines en het bewust omgaan met (drink)water. Bij groot groen zoals parken en bermbeheer heeft hij in
het bijzonder aandacht voor ecologisch groenbeheer.
Hij dient te beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de eigen werkzaamheden en die
van zijn medewerkers. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor de medewerkers.
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Beroepsspecifieke onderdelen (basis- en profieldeel)
Kerntaken en Werkprocessen
B1-K1 Uitvoeren
werkzaamheden ten behoeve
van aanleg/inrichting en
onderhoud/beheer natuur,
grond en water

B1-K1-W1 Draagt zorg voor natuur, grond en water
B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen ten behoeve van
aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
B1-K1-W3 Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of
derden
B1-K1-W4 Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden
rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit

P4-K1 Uitvoeren en
begeleiden aanleg en
onderhoud tuinen en/of
parken

P4-K1-W1 Legt tuinen en/of parken aan
P4-K1-W2 Voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken
P4-K1-W3 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
P4-K1-W4 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau: 2F
•
Lezen
•
Luisteren
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Rekenen

Referentieniveau: 2F/2ER
•
Getallen
•
Verhoudingen
•
Meten en meetkunde
•
Verbanden

Loopbaan en burgerschap
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Keuzedelen
Voor deze opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 SBU. Vanaf het 2e leerjaar worden keuzedelen
aangeboden waaruit de student kan kiezen. Hieronder wordt het huidige aanbod getoond, waarbij
Zone.college zich het recht voorbehoudt om hierin wijzigingen aan te brengen.
SBU
K0262

Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

240

K0887

Beheer Groen Erfgoed

240

K0958

Boomtechnisch onderzoek

240

K0281

Cultuurtechniek

240

K0257

Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 3

240

K0311

De levende tuin

240

K0022

Digitale vaardigheden basis

240

k0959

Duits in het beroepsonderwijs A1/A2

240

K0960

Duits in het beroepsonderwijs A2/B1 (niveau 3 en 4)

240

K0030

Duurzaamheid in beroep C

240

K0984

Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs

240

K0802

Engels A2/B1

240

K0225

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3

240

K0871

Onderhoud van sportvelden en golfbanen

240

K0080

Oriëntatie op ondernemerschap

240

K0353

240

K0517

Specialisatie technische werken in het groen
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en
4)

K0313

Werken op de internationale arbeidsmarkt

240

240

Studiebelasting
Per leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de
onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk.
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de verdeling van de uren begeleide onderwijstijd en
beroepspraktijkvorming (BPV) die minimaal worden ingepland per leerjaar (*)

Begeleide onderwijstijd (theorie, coaching, praktijk, e.d.)

Beroepspraktijkvorming

(*)

Leerjaar

BOL

BBL

1

735

210

2

578

210

3

577

210

1

315

683

2

472

683

3

473

683

Voorafgaand aan ieder leerjaar wordt een jaarrooster gepubliceerd. Hierin wordt weergegeven
welke onderwijsactiviteiten in welke perioden van het jaar en op welke dagen van de week gepland
staan.
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