
 

 

 

  Brochure 

Het alternatief voor werkenden! 

Terra trainingen 

Opleiding hovenier 
 



Brochure  
Vakbekwaam medewerker hovenier (niveau 3) 

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

maar heeft u 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opleiding hovenier 

Onze opleiding hovenier is erkend als mbo-

opleiding op niveau 3. Voluit heet de 

opleiding eigenlijk ‘Vakbekwaam 

medewerker hovenier’ en staat geregistreerd 

onder het Crebo-nummer 25455. Deze 

erkenning is belangrijk, zodat u na het 

afronden van de opleiding ook een officieel 

mbo-diploma ontvangt. 

Wij doen het anders… 

De standaard mbo-opleiding op niveau 3 

neemt minimaal 3 jaar in beslag. Dit is goed 

te doen als jongvolwassene, maar als 

volwassene lastig te combineren met werk 

en gezin. Ons uitgangspunt is daarom om u 

alleen onderwijs aan te bieden wat u nodig 

heeft. Iets leren wat u al weet heeft 

tenslotte weinig toegevoegde waarde. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat de standaard 

3-jarige opleiding teruggebracht is naar 

slechts 1 jaar. In deze periode volgt u alle 

vaktechnische lessen om uiteindelijk als 

zelfstandig hovenier aan de slag te gaan. 

 

Lukt het u niet het eerste jaar alle 

opdrachten in te leveren óf kunt u pas na 

de theorie aan de praktijk voldoen? Geen 

probleem, we behandelen het 1ste jaar alle 

lessen en het 2de jaar wordt standaard 

opgenomen voor een eventueel uitloop. 

Wilt u hier geen gebruik van maken? Dan 

rondt u gewoon na 1 jaar de opleiding 

helemaal af. 

Geen open dag,  

             maar wel gratis intake 

Wij geloven niet in open dagen met een 

algemeen verhaal. Uw huidige kennis en 

vaardigheden bepalen tenslotte hoe uw 

opleiding eruit komt te zien. We hechten 

daarom veel waarde aan de intake die 

wordt afgenomen. 

Onze intake is eigenlijk al het eerste 

examen dat u doorloopt. Niet om te 

beoordelen, maar om te bepalen welke 

kennis u al in huis heeft. Het intake-

examen is de basis waarop we uw 

opleidingsprogramma baseren. Uiteraard 

zult u voor het intake-examen voldoende 

gelegenheid hebben om vragen over de 

opleiding te stellen. Is uw persoonlijke 

situatie zodanig dat u dit persoonlijk wil 

bespreken dan wordt er een aparte 

afspraak met u gemaakt. 

 

Wist u dat? 
Gemiddeld 80% van de deelnemers geen 

lessen Nederlands of rekenen volgt, maar 

alleen examen doet! 



 

 
 

 

Duur van de opleiding 

De opleiding hovenier is binnen één jaar af te ronden en daarna kunt u aan de slag als 

zelfstandig hovenier. Toch kan het voorkomen dat door de thuissituatie, drukte op werk 

of te laat starten met de opdrachten, het niet lukt om alles op tijd in te leveren. Om 

hier geen gedoe van te maken houden we er standaard rekening mee dat u het tweede 

jaar gebruikt om alles af te ronden. Heeft u alles in het eerste jaar afgerond dan kunt u 

uiteraard gewoon volgens planning alles afronden. 

  Vaktechnische lessen 

Het vaktechnische gedeelte van de 

opleiding bestaat uit 21 lessen waarin 9 

onderwerpen uitvoerig worden besproken. 

Het nieuwe opleidingsjaar start op 3 

oktober 2022. Wilt u alle lesdagen 

weten? Vul dan het vrijblijvende 

aanmeldformulier (zie laatste pagina) in en 

we sturen u dit toe via een persoonlijk 

opleidingsplan. 

De lessen worden in de avonduren (19.00-

22.00 uur) verzorgd op ons hoofdkantoor: 

 

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394CH Hazerswoude-RD 

 

Bekijk onze animatie 

Excursie plantenkennis 

Naast de vaktechnische lessen wordt er 

voor het onderdeel plantenkennis een 

excursie georganiseerd. Deze excursie 

vindt op een zaterdag plaats en wordt in 

het voorjaar ingepland. 

Zelfstudie 

Een vast onderdeel van een mbo-

opleiding zijn de generieke vakken (o.a. 

Nederlands, rekenen, etc.). Alle 

deelnemers doorlopen dit via zelfstudie en 

kunnen gebruik maken van 

begeleidingsuren. Tijdens deze 

begeleidingsuren is een docent aanwezig 

die kan ondersteunen bij de lesstof 

wanneer u vastloopt. 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5YZjKvdVc


 

 

 

 

 

 

Verschillende instromers 

Er is altijd een grote diversiteit aan deelnemers die besluit om aan de opleiding 

hovenier mee te doen. Deze verschillende inzichten maken de lessen vaak interessant 

en leuk om bij te wonen. Laten we even een korte omschrijving geven hoe de opleiding 

er in veel gevallen uitziet voor een deelnemer. 

  
Zij-instromers 

Werkt u momenteel niet als hovenier, maar 

in een andere sector dan is een overstap 

best spannend. Tijdens de opleiding zal 

veel aandacht gaan naar de vaktechnische 

lessen. De algemene vakken (Nederlands, 

rekenen, etc.) zijn veelal in een eerdere 

opleiding ook al eens gevolgd. De 

informatie moet even opgefrist worden, 

maar dit pakt u vrij snel weer op. 

Wel is het voor de opleiding belangrijk dat 

u praktijkervaring gaat opdoen bij een 

erkend leerbedrijf. Dit is soms lastig te 

combineren met uw huidige werk. Deze 

praktijkervaring kunt u daarom zonder 

problemen doen na de vaktechnische 

lessen.  

De vakman 

Ook de hovenier zien we vaak terug in de 

opleiding. U bent vaak in het vak hovenier 

gerold en heeft door het te doen al 

behoorlijk wat ervaring. Deze ervaring 

helpt u sneller door de vaktechnische  

lessen, maar houd er rekening mee dat u 

ook sommige lessen moet volgen. De 

gewoonte om iets op een bepaalde manier 

te doen, kan u namelijk ook beperken in 

andere methodes. En waarom doet u dit 

eigenlijk op deze manier? 

De algemene vakken kunnen soms een 

uitdaging zijn. U bent tenslotte een 

praktijkman en het is voor u wellicht lang 

geleden dat u in deze vakken les hebt 

gehad. Toch zult u voor het mbo-diploma 

ook deze onderdelen voldoende moeten 

afronden. 

De student 

Vanuit school wilt u als hovenier aan de 

slag, maar wilt geen 3-jarige opleiding 

volgen. Begrijpelijk, maar weet wel dat we 

uitgaan van wat levenservaring. U zult op 

alle onderdelen inspanning moeten leveren 

en we gaan hierbij wel uit van zelfdiscipline.  

Lukt u dit? Dan bent u vanaf uw 18e  

levensjaar van harte welkom. Twijfelt u, 

dan is de 3-jarige opleiding bij het AOC 

wellicht toch de beste keuze voor u. 



Programma opleiding 

Als hovenier kunt u zich op verschillende manieren specialiseren, maar alles begint met 

een gedegen basis van wat uw vak nu precies inhoudt. Aan de basiselementen wordt 

tijdens de opleiding veel aandacht besteed. We richten ons niet alleen op wat er in het 

boek staat, maar voornamelijk hoe dit moet worden toegepast in de praktijk. Kennis is 

belangrijk, maar hoe u daarmee om moet gaan, is misschien nog wel belangrijker.  

Als specialisatie binnen de opleiding gaan alle deelnemers bezig met het onderdeel 

ondernemerschap. Veel deelnemers hebben behoefte aan deze vrijheid en wanneer u 

toch onder een werkgever wilt werken, is het goed alles van A t/m Z een keer 

doorgelopen te hebben. Het leert u tenslotte de keuzes van uw werkgever te begrijpen. 

 

Wat kunt u verwachten 

 Vaktechnische lessen en excursies 

De opleiding zal voornamelijk bestaan uit vaktechnische 

lessen van een praktijkdocent. Tijdens uw opleiding zal voor 

het onderdeel ‘plantenkennis’ ook een excursie georganiseerd 

worden naar de botanische tuinen. Deze excursie wordt in het 

voorjaar op een zaterdag ingepland. 

 

 

Ondernemerschap 

Ons doel is u als zelfstandig hovenier uit de opleiding te laten 

stromen. U kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren voor 

een werkgever of als ondernemer. In de specialisatie 

ondernemerschap leert u wat erbij komt kijken om als 

ondernemer te werken.  

 

 

Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Een vast onderdeel van de opleiding is de 

beroepspraktijkvorming. Ervaring met de werkzaamheden is 

een must en dit kunnen we niet alleen met theorie bereiken. 

De BPV verricht u bij een erkend leerbedrijf. We hebben 

hiervoor vaste samenwerkingspartners waar u terecht kunt. 

 

Maatwerk staat voorop! 

Niet alle deelnemers zullen met dezelfde  

kennis en ervaringen starten aan de  

opleiding. Sommigen werken al als hovenier  

en anderen willen graag de overstap maken.  

Via ons gratis intake-examen beoordelen  

we welke onderdelen u van de opleiding  

moet doorlopen om straks als zelfstandig  

hovenier aan het werk te kunnen gaan.  

  

Wist u dat? 
Gemiddeld 90% de opleiding als erkende 

mbo-opleiding volgt en de oudste deelnemer 

63 jaar is! 



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 

Vaktechnische 
opleiding 

Onderwijs   

Vakvaardigheden   

Nederlands   

Rekenen   

Loopbaan & Burgerschap   

Specialisatie   

   

Intake (verplicht)   

   

Diploma   

Erkend diploma (ministerie)   

Instellingsdiploma   

   

Stage/werkplek   

Praktijkopdrachten   

Erkend leerbedrijf   

Minimaal 200 uur p/j   

   

Kosten   

Opleiding € 3450,-  € 2295,- 

Lesmateriaal  € 350,-  € 195,- 

Herkansingen Indien nodig Indien nodig 

   

Opmerking 

 

 

  



Kosten opleiding 

De kosten voor de opleiding hovenier bedragen € 2295,- tot € 3450,- per persoon. 

Afhankelijk van de opleidingsvariant die u kiest, wordt het exacte bedrag bepaald. Bij 

alle opleidingsvarianten gaat het om éénmalige kosten en niet om jaarlijks collegegeld 

zoals bij veel andere opleiders. Twijfelt u welke opleidingsvariant goed bij uw wensen 

aansluit? Wij geven u graag advies. 

Waar moet u nog rekening mee houden? 

Lesmateriaal  Het lesmateriaal dat tijdens de opleiding wordt gebruikt wordt veelal  

    bij externe leveranciers besteld. Deze kosten worden tegen kostprijs  

    aan u doorberekend. Deze kosten bedragen € 195,- tot € 350,- p.p. 

Herkansingen We hopen het uiteraard niet, maar het kan gebeuren dat u een  

    examen moet herkansen. Alle examens kunnen éénmaal kosteloos  

    gevolgd worden, maar voor herkansingen worden kosten in rekening  

    gebracht. Het herkansen kan al vanaf € 45,- per examen. 

 

Subsidies* 

Om het blijven leren te stimuleren, zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Welke 

subsidie u kunt gebruiken is afhankelijk van uw situatie, opleidingsvariant en uw 

leerbedrijf. Wij geven u graag advies! 

 

 

Colland Arbeidsmarkt 

Als opleidingsfonds binnen de hoveniers worden de kosten voor 

cursussen en opleidingen tot 75% gesubsidieerd. Om gebruik te 

kunnen maken van deze subsidie, is het belangrijk dat de 

aanmelding via een hoveniersbedrijf gaat. U bent vaak bij deze 

werkgever in dienst. 

 

 

SLIM- regeling 

Uw leerbedrijf kan voor het begeleiden op de werkplek een 

tegemoetkoming (€ 2700,-) aanvragen. De SLIM-regeling kan 

hiervoor gebruikt worden. De subsidie kan gecombineerd 

worden met andere subsidies, maar hier zitten wel voorwaarden 

aan. Toekenning gaat op basis van loting. 

 

 

Scholingsvoucher 

De overheid heeft aangekondigd dat er een scholingsvoucher 

geïntroduceerd gaat worden. De voorwaarden zijn hiervan nog 

onbekend. Tot de introductie van de scholingsvoucher kunnen 

opleidingskosten via de belastingaangifte opgegeven worden. 

 

 

 
* Let op! Subsidieregelingen kunnen wijzigen. Informeer altijd naar de meest actuele situatie. 



Examens & diplomering 

De opleiding hovenier wordt zoals gebruikelijk afgesloten met examens. We gaan ervan 

uit dat u alle examens zult afleggen, óók wanneer u bepaalde lessen niet hebt hoeven 

volgen. De lessen en examens zijn twee gescheiden onderdelen en als u de kennis in 

huis heeft, waarom zou u dan geen examen kunnen doen? 

Tijdens de opleiding wordt uiteraard uw kennis getoetst met verschillende theorie-

examens. Dit is een belangrijk onderdeel, maar we hechten vooral veel waarde aan de 

praktijk. Een hovenier werkt tenslotte buiten en niet achter het bureau. Vanaf het begin 

van uw opleiding start u daarom al met een portfolio. Hierin documenteert u goed 

welke werkzaamheden u heeft gedaan en waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt. 

 

 

 

 

  

Wist u dat? 
Het theorie-examen plantenkennis een van 

de zwaarste examens is wanneer u de 

opleiding hovenier volgt. 

Toelatingseisen 

Er gelden voor de opleiding geen specifieke 

toelatingseisen. Wel dienen alle 

deelnemers bij de start van de opleiding 

minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben 

i.v.m. de leerplicht. 

Het is daarnaast belangrijk dat u wel wat 

zelfdiscipline heeft. Laat u opdrachten te 

lang liggen of wacht u op het laatste 

moment dan zult u de opleiding zeker niet 

binnen het eerste jaar kunnen afronden en 

dit zou wel het doel moeten zijn. 

Vrijstellingen 

We werken volgens het principe: weet u 

het, dan kunt u ook examen doen. Dit 

betekent dat de opleiding strenge eisen 

kent voor vrijstellingen. Voor de algemene 

vakken zijn hier richtlijnen voor, maar 

vaktechnische vakken worden over het 

algemeen allemaal geëxamineerd.  

Wilt u gebruik maken van vrijstellingen? 

Belangrijk is dat u een onderbouwing 

meestuurt met uw aanmeldformulier, 

waarom de vrijstellingen gerechtvaardigd 

zijn.  

Diploma 

Afhankelijk van de opleidingsvariant die u 

doorloopt, wordt er via een 

instellingsdiploma en mbo-diploma 

uitgegeven.  

 

Het instellingsdiploma wordt uitgegeven 

door ons als opleider en toont aan welke 

vakvaardigheden u beheerst. Het mbo-

diploma geeft de resultaten van de 

vakvaardigheden, algemene vakken en 

specialisaties. Deze gegevens worden 

allemaal geregistreerd in het 

diplomaregister van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). Werkgevers kunnen de 

echtheid van het diploma op deze manier 

altijd controleren. 

Naast het diploma ontvangt u een cijferlijst 

met de behaalde resultaten van de 

examens.  



 

Vrijblijvend aanmeldingsformulier (Opleiding hovenier) 

Heeft u interesse om bij ons de opleiding hovenier 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:  

 

Hoe wilt u de opleiding graag doorlopen? 

0   Ik wil de volledige mbo-opleiding volgen. 

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

(geen Nederlands, rekenen, etc.). 

 

Wilt u een intake-examen afnemen? 

Ja meldt u eenvoudig aan via deze link. Het vrijblijvende aanmeldformulier kunt u 

tijdens het intake-examen meenemen. Staat er geen geschikte datum bij, neem 

van contact met ons op. 

Nee vul dit formulier in en stuur dit naar ons op. We gaan ervan uit dat u nog geen  

vaktechnische kennis beheerst en de volledige opleiding doorloopt. 

 

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. 

https://www.terratrainingen.nl/cursussen/overzicht/intake-examen-opleidingen

