Aanmelden kan nog!

VHG Brancheopleiding weer van start

Leren denken en werken als
een hovenier

Teunis Jan: “Ik kan nu veel planten
benoemen en weet het nodige van
bodemkunde en bemestingsleer.”

Deze maand begint op acht scholen in Nederland de VHG Brancheopleiding weer. Tientallen
cursisten nemen deel aan deze driejarige avondopleiding. Teunis Jan Roza (25) is één van hen.
Hij voltooide voor de zomer het eerste jaar – Aankomend Hovenier – en gaat nu verder met het
volgende niveau: Hovenier. “Het sluit precies aan bij mijn dagelijkse werk.”
Door Annemieke Bos

Zelfvertrouwen
De combinatie van een vakgerichte
avondopleiding en het werken in de
dagelijkse praktijk van het groenbedrijf
bleek voor de jonge hovenier een schot
in de roos. “Het is best pittig, maar als je
goed oplet in de les, aantekeningen
maakt en thuis ook het nodige doet, dan
is het zeker te doen. De leerstof sluit
echt goed aan op de praktijk. Ik kan nu
veel planten benoemen en weet het
nodige van bodemkunde en bemestingsleer.” Inmiddels is Teunis Jan meewerkend
voorman. De meest vragen weet hij
direct te beantwoorden. Daarnaast is
zijn zelfvertrouwen zo gegroeid dat hij
jongere collega’s aanstuurt die de
reguliere opleiding volgen.

zonder taal- en rekenfouten. Die kennis
en vaardigheid komt in de branche
opleiding aan de orde, maar altijd vakgerelateerd. Ook het communiceren met
klanten komt in de lessen naar voren.
We leren de deelnemers om opdrachten
aan te pakken zoals een hovenier dat
doet. Ze moeten denken als een hovenier.
Uiteindelijk is het immers de bedoeling
dat ze in het bedrijfsleven aan de bak
komen. Daar is deze opleiding op gericht.
Niet op hovenierswerk in de hobbysfeer.”

Stage- en werkplekken
Hoog niveau

Van links naar rechts: Nicole Slagmolen,
Jan van de Burgt en Teunis Jan Roza.
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Teunis Jan werkt sinds vier jaar bij Den
Bogert Hoveniers in Hedel, een allround
hoveniersbedrijf dat onder andere tuinaanleg, - renovatie en -onderhoud doet
bij particulieren en bedrijven. Hij kwam
er terecht nadat hij had ontdekt dat de
elektrotechniek en de wereld van ICT
het voor hem niet waren. “Ik zat veel te
veel binnen, achter de pc. In mijn vrije
tijd werkte ik al bij een plantenkwekerij.
Dat beviel goed. Toen ben ik in de groene
branche werk gaan zoeken. Bij Den
Bogert leer ik veel, maar ik wil de fijne
kneepjes van het vak onder de knie
krijgen. Als klanten mij iets vragen over
planten, dan wil ik het zelf weten en het
niet steeds hoeven vragen.”

VHG-bestuurslid en hovenier Nicole
Slagmolen was examinator tijdens de
examens in juni. Ze is zeer te spreken
over het hoge niveau dat de deelnemers
laten zien. “Veel kandidaten beginnen
zonder enige ervaring en kennis van het
vak met de opleiding. Ik stond versteld
van de kennis die ze in korte tijd hebben
opgedaan en de manier waarop ze die
weten toe te passen.” Volgens docent
Jan van de Burgt van het Wellantcollege
in Houten is de brancheopleiding een
passend antwoord op de steeds hogere
eisen aan algemeen vormende vakken in
het reguliere onderwijs. “Veel onderwijstijd gaat op aan Nederlandse taal en
rekenen, ten koste van het vakonderwijs.
Daar is het groene bedrijfsleven maar
beperkt gelukkig mee. Natuurlijk moet je
als hovenier een offerte kunnen maken

De doorstroom naar een werkplek in de
praktijk is nog wel een punt van zorg,
vindt Nicole. “Een goede brancheopleiding
is alleen maar mogelijk in samenwerking
met het bedrijfsleven. Ik zou mijn collegahoveniers willen oproepen om stage- en
werkplekken voor deze gemotiveerde
mensen te bieden. Branchevereniging
VHG kan dit ook stimuleren door er
aandachtvoor te vragen tijdens bijeenkomsten in de regio.”

Aandacht voor de klant
Voor Teunis Jan staat het vast dat zijn
toekomst ligt in het hoveniersvak. Hij wil
na het tweede jaar het laatste jaar (Vakbekwaam Hovenier) volgen en zich waarschijnlijk specialiseren in aanleg en
onderhoud. “Misschien begin ik voor
mezelf, hoewel het me bij deze werk
gever ook heel goed bevalt. Vooral het

Aanmelden voor de VHG Brancheopleiding die deze maand
(september) begint, is nog mogelijk! Neem contact op met één van
de licentiescholen:
•	Onderwijsgroep NWH in Alkmaar, contactpersoon
dhr. P. Vlaming, tel. (072) 567 31 91
• Groeipunt in Almelo, contactpersoon dhr. H. de Witte,
tel. 06 53 98 46 69
•	Edudelta Contract in Barendrecht, contactpersoon
mw. C. de Vries, tel. (0187) 480 561
•	TerraNext in Eelde, contactpersoon dhr. S. Westendorp,
tel. (050) 368 23 90
•	Helicon Opleidingen in Eindhoven, contactpersoon dhr. W. Peters,
tel. (040) 259 57 57
•	Wellantcollege in Houten, contactpersoon dhr. J. van de Burgt,
tel. (030) 637 70 24
•	Nordwin College in Leeuwarden, contactpersoon
dhr. J. Helmers, tel. (058) 253 40 00
•	Citaverde Bedrijfsopleidingen in Roermond, contactpersoon
dhr. T. van Hoof, tel. (0475) 389 190

contact met de klanten vind ik leuk.
We zijn daar heel bewust mee bezig
en merken dat het werkt: door hard en
netjes te werken en persoonlijke aan-

dacht te geven, hebben we dubbel
zoveel klanten!”

Nieuw: middenkaderopleiding
Vanaf november 2014 wordt er op twee of drie locaties een middenkaderopleiding georganiseerd met dezelfde kenmerken als de VHG
Brancheopleiding: praktijkgericht, geen algemene vakken, lessen in
de avonduren enz. Deze nieuwe opleiding wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met TRI groei in groen. De behoefte aan zo’n opleiding
groeit nu ook niveau 4 van de BBL-opleiding steeds algemener wordt.
Meer informatie volgt via www.vhg.org.

VHG Brancheopleiding:
de voordelen voor werkgevers
•	De opleiding is praktijkgericht, geen algemeen vormende vakken
maar wel: plantenkennis, bodemkunde en veel praktische
instructie.
•	Uw medewerker volgt de lessen in de avonduren.
•	Uw medewerker ontvangt een erkend diploma.
•	De opleiding is gericht op alle niveaus: van assistent en vak
bekwaam hovenier tot opzichter/uitvoerder.
•	U kunt Collandsubsidie aanvragen.
Kijk op http://www.vhg.org/hoveniers-opleidingen voor meer
informatieen een korte introductieclip van VHG Brancheopleiding.
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