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Studiegids  
Vakbekwaam hovenier (niveau 3) 

Heb je altijd al van een hobby je werk willen maken? Of ben je al jaren werkzaam als hovenier, maar 

heb je eigenlijk nooit je papiertje gehaald? Dit is je kans: een kort en bondige opleiding hovenier 

speciaal gericht op volwassenen.  

In dit unieke onderwijsprogramma is er veel aandacht besteed aan de balans tussen onderwijs, werk 

en een eventueel gezinsleven. Niet jarenlang de schoolbanken in, maar een praktische opleiding met 

als doel: hovenier worden!  

 

De opleiding hovenier 

Onze opleiding hovenier is erkend als mbo-

opleiding op niveau 3. Formeel heet de 

opleiding ‘Vakbekwaam hovenier’ en staat 

deze geregistreerd onder het Crebo-

nummer 25455. Deze erkenning is 

belangrijk zodat je na het succesvol 

afronden van de opleiding ook een officieel 

mbo-diploma ontvangt. 

De standaard duur van een mbo-opleiding 

op niveau 3 is drie jaar. Dit is goed te doen 

als jongvolwassene, maar als volwassenen 

vaak lastig te combineren met werk en 

wellicht een gezin. Om hier in onze 

opleiding rekening mee te houden richten 

we ons in de lessen op de essentie van het 

hovenier zijn. Simpel gezegd: ‘wat heb je 

nodig om als hovenier werkzaam te gaan’.  

Algemene vaardigheden (zoals Nederlands, 

rekenen, etc.) van de opleiding doorloop je 

via een zelfstudie. Hierbij is de kans groot 

dat je als volwassene al de benodigde werk- 

en levenservaring hebt opgedaan en deze 

onderdelen met minimale inspanning kan 

behalen.   

Om onze aandacht vooral op de vaktechnische 

vaardigheden te leggen die je als hovenier 

nodig hebt, kunnen we de driejarige opleiding 

terug te brengen naar slechts 1 jaar.  

In dit studiejaar verzorgen we alle lessen en ga 

je zelfstandig aan de slag met de 

(praktijk)opdrachten. De ervaringen van deze 

praktijkopdrachten kan je dan bespreken 

tijdens de lessen waarbij we ons richten op 

praktische oplossingen en tips. 

Lukt het onverhoopt niet om alle opdrachten 

in te leveren óf kun je pas na de theorie aan 

de praktijk beginnen? Geen probleem, je krijgt 

standaard de mogelijkheid om het 2de jaar te 

gebruiken als uitloop om opdrachten in te 

leveren. Dit geeft rust in de balans tussen 

privé, werk en school. 

Wist je dat? 
Gemiddeld 80% van de deelnemers geen 

lessen Nederlands of rekenen volgt, 

maar alleen examen doet! 



Opleidingsvarianten 

De volledige opleiding hovenier bestaat uit grofweg 3 onderdelen: vaktechnische lessen, generieke 

vakken (Nederlands, rekenen, etc.) en specialisaties (Duurzaamheid en De Levende Tuin). Weet je 

van tevoren al dat je beperkte tijd hebt om alle opdrachten te maken dan is het mogelijk om de 

opleiding verkort te volgen. Hiermee richt je je alleen op de vaktechnische lessen en kan (wanneer je 

dit wil) in een later stadium de overige onderdelen doorlopen. 

 

 Volledige opleiding Verkorte opleiding 

Onderwijs   

Vakvaardigheden   

Nederlands, rekenen, etc.   

Specialisatie(s)   

   

Diploma   

Erkend diploma (ministerie)   

Praktijkverklaring + 

instellingsdiploma 
  

   

Stage/werkplek   

Praktijkopdrachten   

Erkend leerbedrijf   

Minimaal 600 uur p/j   

   

Kosten   

Opleiding € 3450,-  € 2695,- 

Lesmateriaal  € 275,-  € 195,- 

 

Wat is een praktijkverklaring? 

De praktijkverklaring is in 2018 als nieuwe term in het onderwijs geïntroduceerd. In het kort is het een 

verklaring vanuit een erkend opleidingsinstituut dat een deel (in dit geval alle vaktechnische 

vaardigheden) van een opleiding behaald zijn door de deelnemer.  

>> Lees hier meer over 

https://www.terratrainingen.nl/kennisbank/overzicht/zoeken/de-waarde-van-een-praktijkverklaring#topic


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur van de opleiding 

De opleiding hovenier is binnen één jaar af te ronden. Je hebt dan voldoende kennis in huis om aan 

de slag te gaan als zelfstandig hovenier. Toch kan het voorkomen dat door de thuissituatie, drukte op 

het 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 je het tweede jaar gebruikt om 

alles af te ronden. Heb je alle on derdelen in het eerste jaar afgekregen dan kun je uiteraard gewoon 

volgens planning alles afronden. 

Uniek in de volledige opleiding is dat je 

twee specialisaties doorloopt rondom 

Duurzaamheid en De Levende Tuin. Het 

werk van hovenier is de afgelopen jaren 

namelijk sterk veranderd. Geen tuinen meer 

met alleen maar tegels, maar groen. En het 

liefst groen dat bijdraagt aan de 

biodiversiteit. 

De volledige opleiding hovenier bestaat 

hiermee uit 23 lessen waarin we 10 

onderwerpen uitvoerig bespreken. We 

starten de opleiding ieder jaar half 

september zodat je voldoende tijd hebt om 

je aan te melden. Wil je de exacte lesdagen 

weten? Vul dan het vrijblijvende 

aanmeldformulier (zie website of laatste 

pagina) in en we sturen je 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-Rijndijk 



Martijn Verboom 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Waarom het vakmanschap hovenier? 

Je moet in Nederland op vroege leeftijd een 

keuze maken wat je later wil worden óf in 

ieder geval welke kant je op wilt gaan wat 

betreft leren. Ik heb voor een economische 

studie en beroep gekozen, maar merkte dat 

ik steeds meer met tegenzin aan het werk 

ging. Er komt dan een punt waarop je jezelf 

gaat afvragen wat je dan wel plezier zou 

geven. 

Voor mij zat dit plezier in het hebben van 

een eigen bedrijf en het maken van iets 

tastbaars wat anderen waarderen. 

Combineer dit met mijn interesse voor 

binnen- en buitenplanten en het kan bijna 

niet anders dan dat je op het beroep van 

hovenier uitkomt. Het werk wat ik nu doe, 

vind ik superleuk. Ik heb veel vrijheid, 

bepaal zelf welke projecten ik doe, werk 

buiten en maak klanten blij met het werk 

wat ik oplever.  

Je bent werkzaam geweest als accountant, 

een goed verdienend beroep. Hoe heb je het 

ervaren om dit los te laten? 

Spannend! De kosten thuis moeten namelijk 

wel doorbetaald worden. Ik heb me wel goed  

voorbereid en had al wat contact met 

hoveniers in de regio. Met hen heb ik de 

afspraak gemaakt om daar tegen een lager 

uurtarief te werken zodat ik ervaring op kon 

doen. Naarmate ik meer ervaring kreeg, is dit 

stapsgewijs omhooggegaan. 

Ik verdien nu meer dan in mijn oude functie, 

maar maak ook veel meer uren. Iets wat ik 

ook helemaal niet erg vind. Er is gelukkig 

genoeg werk als hovenier en ik kan volop mijn 

creativiteit kwijt. 

Het was daarnaast voor mij ook geen optie om 

als accountant te blijven werken. Het plezier 

was er niet en ik werd niet gelukkig van mijn 

werk. Ik denk dat, waar een wil is, er altijd wel 

iets mogelijk is. Als je weet wat je leuk vindt 

dan is het gewoon een kwestie van doen. Voor 

mij was dit het hoveniersvak en dit is gelukt. 

Lukt het niet dan kan je altijd nog terug naar je 

oude functie. Ook al is dit bij een ander 

bedrijf. 

 

Interview met 

   Deelnemer opleiding hovenier 2019-2020 



Wat vond je van de opleiding hovenier? 

Het enthousiasme van de docent is gewoon 

aanstekelijk en dit maakt het erg leerzaam. Er 

wordt heel veel praktijkkennis gedeeld en je 

medestudenten willen ook echt leren. Er zit 

niemand in de groep die de opleiding moet doen. 

Iedereen heeft er zelf voor gekozen. Dit maakt de 

groep supergemotiveerd en je haalt daardoor zelf 

ook het maximale eruit. Ik zat in een kleine groep 

met 13 medecursisten, wat zorgde voor veel 

persoonlijke aandacht. Dit maakt ook dat je extra 

je best gaat doen om bij te blijven. 

 

Ik vind het altijd erg leuk om nieuwe dingen te 

leren in het gebied waar mijn interesses liggen. Dit 

kan voor mijn werk zijn, maar ook hobby-

gerelateerd. De kennis van de opleiding heeft er 

bij mij voor gezorgd dat ik een goede basis heb om 

als hovenier aan de slag te gaan. Het is tijdens, 

maar zeker ook daarna, belangrijk om veel 

ervaring op te doen. Ik heb nu de mazzel dat het 

gelukt is om van mijn hobby m’n werk te maken 

en dat gun ik veel meer mensen. 

Je hebt nu je eigen bedrijf ‘Verboom gardens’. Hoe 

gaat het? 

Ja goed. Direct na de opleiding heb ik mijn eigen 

bedrijf opgericht en ben ik gestart. Tijdens het 

eerste jaar heb ik voornamelijk voor hoveniers in 

de regio gewerkt. Ik heb toen heel goed 

meegekeken met de hoveniers waarvoor ik 

werkte. Af en toe nam ik een eigen klusje aan bij 

particulieren om zelf mijn netwerk op te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Doelstelling 

“Ik heb heldere doelen die ik wil 

behalen. Het leukste daarvan is dat 

ik heel graag voor een BN-er de tuin 

wil aanleggen.” 

Ik haal nu 3 jaar na de start steeds meer eigen 

opdrachten binnen via bijvoorbeeld Werkspot. 

Er zijn toch veel klanten die geen hovenier 

kennen en op deze manier in contact willen 

komen. Belangrijk is dat je betrouwbaar bent 

en afspraken nakomt. Op deze manier wordt 

je netwerk steeds groter en komen klanten 

met vervolgvragen weer bij je terug. 

Hoe gaat het nu met je bedrijf en waar wil je 

de komende jaren aan werken? 

Het gaat boven verwachting goed en ik heb 

heldere doelstellingen geformuleerd.  Zo wil ik 

graag een keer de tuin van een 

kinderdagverblijf doen en werken voor een 

bekend persoon. Dit eerste is al gelukt en nu 

op naar de echte BN-er      

Ik ben daarnaast in gesprek met een BBL-

leerling om hem een stageplek aan te bieden. 

Iets wat ik echt pas over een paar jaar had 

verwacht, maar erg leuk om mijn kennis straks 

aan iemand over te kunnen dragen. 



Financieel 

De opleiding hovenier die wij aanbieden wordt niet bekostigd door de overheid en hierdoor zal de 

deelnemer zelf de kosten van de opleiding moeten betalen. Gelukkig zijn er tal van subsidiepotjes 

waar je wellicht aanspraak op kan maken      

STAP-Budget 

Wij zijn als opleider erkend voor het STAP-Budget. De subsidie bestaat uit € 

1000,- budget (per jaar) wat besteed kan worden aan scholingsactiviteiten en 

direct vanuit het UWV betaald wordt aan de opleider. Je dient hiervoor alleen 

de subsidie aan te vragen in één van de 6 aanvraagperiodes. Kijk op onze 

website wat je nog meer nodig hebt en welke voorwaarden er gelden. 

>> Lees meer op onze website  

 

Colland arbeidsmarkt 

In de hoveniersbranche kunnen werknemers subsidie aanvragen (via de 

werkgever) voor scholingsactiviteiten. De subsidie vergoedt 50% tot 75% van 

de subsidiekosten per jaar met een maximum van € 1000,- per werknemer. 

Belangrijk hiervoor is wel dat er een dienstverband is met een hoveniersbedrijf 

en er volgens de CAO gewerkt wordt.  

>> Lees meer op onze website 

 

SLIM-regeling 

Het is mogelijk dat een erkend stagebedrijf via de SLIM-subsidie een 

tegemoetkoming krijgt voor het aanbieden van een stageplaats. Deze 

vergoeding is € 2700,- per deelnemer voor 40 weken begeleiding. Let op! Deze 

subsidie is erg populair waardoor er vaak geloot moet worden wie de subsidie 

toegekend krijgt. Dit maakt het onzeker maar absoluut de moeite waard om te 

proberen.  

>> Lees meer op onze website 

 

Scholingsvoucher 

Ben je momenteel werkzoekend en helpt het UWV je naar een baan? Grote 

kans dat het UWV-scholingsbudget beschikbaar heeft om je opleiding te 

betalen. Je contactpersoon bij het UWV weet of je dit budget mag gebruiken 

voor de opleiding hovenier en wat welke voorwaarden hieraan zitten. Neem 

snel contact op! 

 

Betalen in termijnen 

Het kan soms lastig zijn om in één keer de volledige kosten van de opleiding te 

betalen. Ook wij als opleider willen graag meedenken naar een oplossing. We 

factureren de kosten van de opleiding hierom in drie termijnen verspreid over 

het schooljaar.   

https://www.terratrainingen.nl/kennisbank/overzicht/zoeken/stap-budget:-%E2%82%AC-1000-subsidie-voor-scholing#topic
https://www.terratrainingen.nl/kennisbank/overzicht/zoeken/colland-subsidie-aanvragen#topic
https://www.terratrainingen.nl/kennisbank/overzicht/zoeken/slim(e)-regeling#topic


Van start tot diploma 

Wil je graag starten met de opleiding hovenier dan is het belangrijk om je eerst vrijblijvend aan te 

melden. Deze aanmelding is gratis en geeft ons de gelegenheid je extra informatie te sturen. Je 

ontvangt dan namelijk een Persoonlijk Opleidingsplan hoe de opleiding eruit komt te zien. Hierin vind 

je meer informatie over de lessen die je gaat volgen, op welke data en tijden de lessen worden 

gegeven, wat we van je verwachten en wat jij van ons mag verwachten. 

 

Er geldt voor de opleiding geen 

toelatingseisen. Wel dienen alle deelnemers 

bij de start van de opleiding minimaal 21 jaar 

oud te zijn (i.v.m. leerplicht). Het is daarnaast 

belangrijk dat je zelf beschikt over de 

benodigde zelfdiscipline. Laat je opdrachten 

te lang liggen of wacht je op het laatste 

moment dan zal je de opleiding zeker niet 

binnen het eerste jaar kunnen afronden.  

Vrijstellingen 
We werken volgens het principe: weet je 

het dan kun je ook examen doen.  

Dit betekent dat de opleiding strenge eisen 

kent voor vrijstellingen. In de regel worden 

er voornamelijk vrijstelling gegeven voor 

algemene vakken (Nederlands, rekenen, 

etc). Dit gebeurt vaak wanneer je al eerder 

een mbo-diploma hebt gehaald. 

Wil je gebruik maken van vrijstellingen? 

Belangrijk is dat je een onderbouwing 

meestuurt met je aanmeldformulier, 

waarom de vrijstellingen gerechtvaardigd 

zijn. Dit kan een diploma, cijferlijst of 

andere verklaring van een 

onderwijsinstelling. Je aanvraag wordt dan 

beoordeeld door de vrijstellingscommissie 

of voor de betreffende onderdelen 

vrijstelling verleend kan worden. 

  

Diploma  

Afhankelijk van de opleidingsvariant die je 

doorloopt, wordt er via een instellingsdiploma 

een mbo-diploma uitgegeven. Het 

instellingsdiploma wordt uitgegeven door ons 

als opleider en toont aan welke 

vakvaardigheden je 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 

ontvang je een cijferlijst met de behaalde 

resultaten van de examens. 

Wist je dat? 
Gemiddeld 85% de opleiding als erkende 

mbo-opleiding volgt en de oudste deelnemer 

aan de opleiding 63 jaar was! 



 

Vrijblijvend aanmeldingsformulier (Opleiding hovenier) 

Heb je interesse om bij ons de opleiding hovenier te volgen dan kan je je via dit formulier aanmelden. Deze 

aanmelding is vrijblijvend en geeft ons de gelegenheid om je extra informatie toe te sturen. 

Vul hieronder je gegevens in. 

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

Naam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Adres:  

Postcode/plaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

Hoe wil je de opleiding graag doorlopen? 

0    Ik wil de volledige mbo-opleiding volgen 

0  Ik wil de verkorte opleiding volgen  

 
Zodra je bovenstaande gegevens hebt ingevuld dan kan je deze per mail toesturen naar 
info@terratrainingen.nl of via de post naar onderstaand adres: 

Terra trainingen 

Rijndijk 304c 

2394 CH Hazerswoude-Rijndijk 

Mocht je vragen hebben dan kan je altijd contact met ons opnemen via 085-7440505. 

Met vriendelijke groet, 

 

 


