
 

 

 

  Studiegids 

Het alternatief voor werkenden! 

Terra trainingen 

Opleiding hovenier 
 



Studiegids  
Vakbekwaam medewerker hovenier (niveau 3) 

Werkt u al jaren in de groenvoorziening? En heeft u in die jaren veel ervaring opgedaan, 

maar eigenlijk nooit uw papiertje gehaald? Of heeft u altijd al in de buitenruimte willen 

werken? 

Dit is uw kans, een opleiding hovenier speciaal gericht op werkenden. Er wordt niet gewerkt 

via een standaard programma, maar de volledige opleiding wordt gebaseerd op de kennis 

die u al heeft als hovenier. Uw werk- en levenservaring bepalen de opbouw van uw opleiding 

en dat kan u verrassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt de opleiding in? 

Tijdens de opleiding hovenier leert u de 

uitvoerende, organisatorische en 

vaktechnische rol als hovenier. De opleiding 

staat qua inhoud gelijk aan de opleidingen 

die door AOC’s worden aangeboden met het 

verschil dat u alleen de onderdelen doorloopt 

waar u kennis/vaardigheden mist.   Dit zorgt 

voor een aanzienlijke tijdwinst. 

Welke onderdelen u van de opleiding moet 

doorlopen, bepalen we aan de hand van een 

gratis intake-examen. Dit geeft ons een 

beeld welke lessen nodig zijn om van u een 

vakspecialist te maken. Bij het starten van 

de opleiding hoeft u dan ook alleen deze 

onderdelen te doorlopen. Heeft u geen 

ervaring in de groenvoorziening 

(bijvoorbeeld: zij-instromers) dan mag u er 

ook voor kiezen de intake over te slaan. De 

uitkomst zal naar verwachting zijn dat u 

toch alle onderdelen moet doorlopen en hier 

gaan wij dan ook vanuit. 

Kosten en duur 

De opleiding is op verschillende manieren te 

volgen. Welke voor- en nadelen er aan de 

varianten zitten, vindt u verderop in de 

studiegids.  

De opleiding is al te volgen vanaf € 1995,- 

per persoon (excl. Lesmateriaal). Aangezien 

het een vaktechnische opleiding betreft, kan 

deze door het Colland opleidingsfonds in veel 

sectoren voor max. 75% gesubsidieerd 

worden! Of dit ook voor uw sector geldt, 

kunt u opzoeken op de website 

www.collandarbeidsmarkt.nl. 

 

Met 12 jaar ervaring en        
9 lessen mijn diploma 

behaald 
 

 

 

 

Uiteraard houden we rekening met drukte 

in het seizoen. De studiebelasting zal 

hierdoor in de winterperiode hoger zijn.  

De duur van de opleiding kan verschillen 

tussen de 12 en 24 maanden. Dit alles 

heeft te maken met het aantal lessen dat 

u moet volgen. U houdt zich tenslotte 

alleen bezig met de onderdelen die u niet 

weet! 

Startdata 

Neem contact op met ons hoofdkantoor 

via 085-7440505 of 

info@terratrainingen.nl voor startdata. 



Het programma 

Het programma dat u moet doorlopen is geheel afhankelijk van de ervaring en kennis die u 

tijdens uw werk al heeft opgedaan. Hierbij een indruk van het volledige programma: 

6 lessen  Plantenkennis   Plantenkennis 

        Toegepaste plantenkennis 

1 les  Bodemkunde   Bodemgesteldheid 

        Grondsoort 

        Drainage 

1 les  Bemestingsleer   Opname van voedingsstoffen 

        Fotosynthese 

        Habitat van de plant 

4 lessen  Aanleg/onderhoud tuinen Snoeien (wanneer en hoe) 

        Snoeibeeld 

         Aanleg beplanting 

        Grassoorten 

        Ondergrond/grondbewerking 

         Constructies (hout, lijm, etc.) 

         Vijveraanleg 

2 lessen  Werken met machines  Bosmaaier, heggenschaar 

         Klein gereedschap 

1 les  Landmeten/waterpassen Landmeten (waterpassen) 

         Ondergrond en fundatie 

        Materialenkennis 

2 lessen  Begroten/ plannen  Begroten, offerte en plannen 

         Nacalculatie 

2 lessen  Tuinontwerp   Ruimte schalen en oriëntatie 

        Beplantingsplan 

2 lessen  Materiaalkennis   Waterleidingen, elektra 

         Waterafvoer 

2 lessen   Communicatie   Communicatie     

  

Zelfstudie Nederlands    Spreken, gesprekken, luisteren en lezen 

Zelfstudie Rekenen    Getallen, verhoudingen, meetkunde en  

         verbanden 

Zelfstudie Loopbaan en burgerschap Algemene loopbaan, dimensies economisch,  

         politiek-juridisch, sociaal maatschappelijk,  

         vitaal en kritische denkvaardigheden 

Zelfstudie Keuzedelen   Arbo en kwaliteitszorg 

         Ondernemerschap mbo 

 

Bij alle onderdelen die via zelfstudie worden doorlopen, heeft u de mogelijkheid om naar 

begeleidingsuren te komen. Ervaren docenten kunnen u bij problemen verder op weg 

helpen. 

  



Opleidingsvarianten 

De opleiding hovenier wordt aangeboden in drie varianten. Welke variant voor u het meest 

geschikt is, is afhankelijk van uw wensen. In het onderstaande overzicht zijn de verschillen 

duidelijk weergegeven. 

 Volledige 
opleiding 

Verkorte  
opleiding 

Vaktechnische 
opleiding 

Onderwijs    

Vakvaardigheden    

Nederlands    

Rekenen    

Loopbaan & Burgerschap    

Keuzedelen    

    

Intake (verplicht)    

    

Diploma    

Erkend diploma (ministerie)    

Instellingsdiploma    

    

Stage/werkplek    

Praktijkopdrachten    

Erkend leerbedrijf    

Minimaal 200 uur p/j    

    

Kosten    

Opleiding € 3450,-  € 1995,- € 1995,- 

Lesmateriaal  € 350,-  € 350,-  € 195,- 

Herkansingen Indien nodig Indien nodig Indien nodig 

    

Opmerking 

 

 

 

Alleen mogelijk bij 

voldoende resultaat 

intake, zie toelating 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Om te kunnen starten met de opleiding is het 

belangrijk dat u werkzaam bent bij een  

erkend hoveniersbedrijf. Dit zorgt ervoor dat u 

de opdrachten goed in de praktijk kan 

uitvoeren. Volgt u de vaktechnische opleiding 

dan is het belangrijk dat u de praktijk-

opdrachten kan uitvoeren. Dit hoeft dan niet 

bij een erkend leerbedrijf. 

Het praktijkbedrijf is een belangrijk onderdeel 

van de opleiding. U krijgt vanuit het bedrijf 

een begeleider aangewezen waar u terecht 

kunt met vragen over de lesstof waarmee u 

bezig bent. U dient minimaal 300 uur per 

opleiding bij dit leerbedrijf werkzaam te zijn. 

Examens 

Aan het eind van uw opleiding worden de 

examens afgenomen. Er worden voor de 

opleiding hovenier theorie- en 

praktijkexamens afgenomen. 

U doorloopt in de regel altijd alle examens, 

ook als u de lessen niet heeft gevolgd. Deze 

lesstof beheerst u tenslotte al en dit geeft 

ons zekerheid dat dit bij het behalen van het 

diploma ook zo is. 

Diploma 

Heeft u alle examens met voldoende 

resultaat behaald dan is het tijd voor het 

belangrijkste onderdeel van de opleiding… 

 

Diplomering 

 

Deelnemers van de erkende opleiding 

ontvangen een mbo niveau 3 diploma. Deze 

is landelijk erkend. Het diploma staat 

hiermee gelijk aan leerlingen die jarenlang 

een opleiding hebben gevolgd bij een AOC. 

Heeft u gekozen voor de vaktechnische 

opleiding dan ontvangt u een instellings-

diploma. Hiermee toont u aan alle 

vakvaardigheden te beheersen. 

Interesse, wat dan? 

Heeft u interesse in de opleiding dan is de 

eerste stap het vrijblijvende 

aanmeldingsformulier in te vullen (zie 

volgende pagina). Stuur deze naar ons toe 

en dan informeren wij u hoe de opleiding er 

voor u uit komt te zien. 

Belangrijk is om in de tussentijd met uw 

werkgever of een leerbedrijf te overleggen of 

u uw praktijkopdrachten daar kan uitvoeren. 

Wij verwachten namelijk dat u tijdens de 

opleiding ook goede begeleiding krijgt vanuit 

uw werkgever en dat kost tijd. 

Toelatingseisen 

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding 

dient u, bij de start, minimaal 18 jaar oud te 

zijn. Wilt u de opleiding verkort doorlopen 

dan is een intake verplicht. U dient op basis 

van de intake dat maximaal 40% van de 

lessen te volgen die vallen onder de 

vaktechniek. Moet u meer lessen doorlopen 

is de verkorte opleiding niet mogelijk. 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 

dit informatieblad dan kunt u direct contact 

opnemen met de verantwoordelijke binnen 

deze opleiding: 

Mark Houtkamp (085-7440505) of 

info@terratrainingen.nl. 



Vrijblijvend aanmeldingsformulier 

Heeft u interesse om bij ons een opleiding te volgen dan kunt u zich via dit formulier 

aanmelden. Deze aanmelding is vrijblijvend en geeft ons de gelegenheid om u extra 

informatie toe te sturen of uit te nodigen voor een intake-examen. Vul hieronder uw 

gegevens in. 

Geslacht: Man / Vrouw        (doorhalen indien niet van toepassing) 

Naam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Adres:  

Postcode/plaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

Ik heb interesse in de opleiding: 

0 Opleiding Hovenier (niveau 3) 

0 Opleiding Teelt (niveau 3) 

0 Opleiding Teelt (niveau 4) 
 

Wilt u een intake-examen afnemen? 

0   Ja, ik heb al wat vaktechnische ervaring en kan wellicht sneller door de opleiding 

0   Nee, ik heb nog geen ervaring en wil graag alle vaktechnische lessen doorlopen 

Hoe wilt u de opleiding graag doorlopen? 

0   Ik wil de volledige mbo-opleiding volgen. 

0   Ik wil de verkorte mbo-opleiding volgen (intake verplicht!). 

0   Ik wil de vaktechnische opleiding volgen en volg alleen de vaktechnische vakken (geen   

     Nederlands, rekenen, etc.). Ik ontvang een instellingsdiploma. 

Zodra u bovenstaande gegevens heeft ingevuld dan kunt u deze per mail toesturen naar 

info@terratrainingen.nl of via de post naar onderstaand adres: 

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394 CH Hazerswoude-Rijndijk 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 085-7440505. 


