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Gespecialiseerd snoeiwerk hoveniers 2007 - 2008
Bij de aanleg van tuinen en plantsoenen wordt veel kostbaar jong plantmateriaal aangebracht.
De beplanting bepaalt voor de klant in hoge mate de belevingswaarde van zijn of haar
woonomgeving. Beplanting moet vakbekwaam worden onderhouden. Het snoeien van de
beplanting is hierbij een essentieel onderdeel. Tevens moet de klant kunnen begrijpen waarom
beplanting op een bepaalde wijze onderhouden moet worden. Hierdoor moet een vakbekwame
hovenier/groenvoorziener steeds beter kunnen communiceren over het onderhoud van het
groen. Speciaal voor vakbekwame hoveniers/groenvoorzieners is deze cursus ontwikkeld. In de
cursus worden de nieuwste inzichten en technieken zowel praktisch als theoretisch behandeld.

Cursusprogramma

Toelating en aantal deelnemers

Aandachtsgebieden/onderwerpen:

De deelnemer moet functioneren op het niveau van

•

vak- en singelbeplanting

vakbekwaam hovenier/groenvoorziener.

•

klim- en leiplanten

Het aantal deelnemers is maximaal 14.

•

bodembedekkende heesters

•

sier- en vormbomen en sierheesters

Veiligheid

•

achterstallige snoei

De deelnemer moet zelf beschikken over

•

bijzondere objectbeplanting

veiligheidsschoenen en handschoenen tijdens de

•

lei-, knot- en fruitbomen

praktijklessen.

•

adviseren van klanten

Cursusperiode, -tijd en -plaats

Inleidingen met sheets, dia’s, video en powerpoint-

De duur van de cursus is drie dagen. De cursus start bij

presentatie over:

voldoende deelname op het AOC te Zwolle in de

visie en beleid over het snoeien van tuinen en

periode januari - februari. De lestijden zijn van 08.30

groenvoorzieningen

uur tot 16.00 uur. De cursus kan ook in-company

•

groeiprocessen en eindbeelden

worden gegeven bij u op de werkplek.

•

snoeiprincipes en snoeitechnieken

•

snoeien en de beheersplanning

Kosten

•

verwerkingssystemen en -methodes van snoeiafval

De cursuskosten zijn:

•

kosten

Open inschrijving € 415,-

•

natuurlijke snoeimethoden

In-company cursus (10-14 deelnemers) € 3224,-

•

adviseren van klanten over het snoeien van de

Er is geen BTW verschuldigd.

•

tuinen/ groenvoorzieningen
Verder moet er rekening gehouden worden met de
Praktijkonderdelen:

aanschaf van lesmateriaal van ongeveer € 25,-.

•

praktijk snoeien van diverse beplantingstypen

•

veilig en verantwoord werken

Toetsing en afsluiting

•

veldopname van beplantingen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en

•

maken van een eenvoudig beheersplan

praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist

(objectniveau)

een getuigschrift.

Cursussubsidie
Voor werknemers van sommige CAO’s is voor de
werkgever Colland - subsidie mogelijk.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
telefoonnummer 0900-1656565 of bezoek de
internetsite; http://www.colland.nl

Aanmelding en informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
De Groene Welle, afdeling cursusonderwijs,
telefoonnummer 038-467.11.20, e-mail
info@groenewelle.nl. Of bezoek onze internetsite
www.groenewelle.nl. U kunt zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier.

Zwolle, mei 2007

