VHG Branche-opleiding stelt vakkennis en -techniek centraal

“250 planten herkennen,
dat is pittig”

Op zeven locaties in Nederland is het mogelijk om de VHG
Branche-opleiding te volgen. Deze driejarige avondopleiding
is gericht op medewerkers die naast hun werk het vak willen
leren. Vaktechniek staat dan ook centraal. Hovenier Jeffrey
Derek heeft het eerste jaar erop zitten. Hij beschikt nu over het
certificaat Aankomend Hovenier. Samen met zijn docenten van
het Edudelta College in Barendrecht blikt hij terug en vooruit.
Door Annemieke Bos

Jeffrey (27) werkt al ruim tien jaar als
hovenier, maar het ontbrak hem aan de
juiste diploma’s. De avondopleiding
Aankomend Hovenier bleek voor hem
een uitkomst: “Overdag werk ik als zzp’er,
zowel voor andere hoveniersbedrijven als
voor eigen klanten. Ik wil uitgroeien tot
een volwaardig vakbekwaam hovenier,
met alle papieren die daarbij horen én
een VHG-lidmaatschap. Ik heb veel
geleerd in de praktijk, maar miste toch
op een aantal gebieden de basiskennis.
Plantenkennis bijvoorbeeld, die wilde ik
echt bijspijkeren. Daarvoor blijkt deze
brancheopleiding een heel goede keus.”
Zijn docenten kunnen dat alleen maar
beamen. “Zo’n 50 procent van de leerstof is plantenkennis”, legt Jan Hartkoorn
uit. “De overige uren komen andere vaktechnische zaken aan de orde zoals
bodemkunde en bemestingsleer, begroten en werkplannen en landmeten. In het
eerste jaar moeten de deelnemers 250
planten leren kennen en herkennen. Dat
is pittig. In de volgende leerjaren komen
daar nog eens minstens 500 planten bij.
Dan krijgen ze ook les in toegepaste

beplantingsleer, dus over hoe je de
planten toepast.”

Gemotiveerd
Zijn inspanningen hebben Jeffrey het certificaat Aankomend Hovenier opgeleverd.
Hij kijkt tevreden terug op het cursusjaar.
“Ik ben blij dat ik het heb gehaald. Het
tempo lag best hoog. Eén avond per week
hadden we theorieles en één keer per
maand op zaterdag een praktijkdag. Tussendoor moet je thuis aan de slag met de leerstof.” Het is een zeer gemêleerde groep,
geven de docenten aan. “Ongeveer de
helft komt uit de groenbranche, zoals
Jeffrey”, vertelt Kees Mijdam. “Een kwart
heeft een baan in een andere sector en wil
in de groenbranche komen werken. En
dan is er nog een kwart dat hobbymatig
bezig is met planten en tuinieren.” “Wat de
deelnemers gemeen hebben, is dat ze
allemaal zeer gemotiveerd zijn”, zegt Hartkoorn. “Er groeit al snel een band in de
groep. Binnen een paar weken ontstaan er
contacten en ook samenwerkingsverbanden van zzp’ers die samen opdrachten
aannemen.”

Verschil met dagopleiding
Het is Jeffrey opgevallen dat het programma van de opleiding sterk verschilt met dat
van de dagopleiding. “Ik heb twee broers
die de BBL-opleiding volgen. Ik durf te
zeggen dat ik in één jaar meer planten
kennis heb opgedaan dan zij in drie jaar.”
De docenten kunnen dit gevoel verklaren:
“In de BBL-opleiding wordt meer tijd
besteed aan algemene vakken, zoals
Nederlands en rekenen. Dat is één van
de redenen geweest voor het ontwikkelen
van deze vakgerichte brancheopleiding.”
Volgens de docenten sluit de VHG Branche-opleiding goed aan bij de praktijk van
het hoveniersbedrijf. Ze juichen toe dat
bedrijven hun medewerkers stimuleren om
de brancheopleiding te gaan volgen. “Veel
bedrijven hebben medewerkers die nog
niet beschikken over alle vakdiploma’s”,
weet Kees Mijdam. “De klant weet dat
niet, maar verwacht wel kwaliteit, zeker
van een VHG-bedrijf. De leden hebben
trouwens via de branchevereniging ook
invloed op de opleiding. En er is subsidie
beschikbaar.”

Specialiseren
Deze maand begint Jeffrey aan het tweede
deel van de Brancheopleiding: de opleiding
voor Hovenier. Daarna wil hij doorstromen
naar het niveau ‘Vakbekwaam Hovenier’.
In dat jaar specialiseert de deelnemer zich
in Aanleg & Onderhoud of Tuinontwerpen.
Kiezen voor beide specialisaties kan ook.
Jeffrey is van plan dat te doen. “Ik wil me
vooral richten op aanlegwerkzaamheden,
dat past bij mij. In het bijzonder de aanleg
van vijvers. Een klein bedrijf, niet meer dan
twee busjes met elk een team. Dat lijkt me
ideaal.”

De VHG Branche-opleiding gaat deze maand weer van start op zeven
locaties in Nederland. Aanmelden kan bij deze leslocaties:
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsgroep NWH, contactpersoon mevrouw E. Mgina - Van Vugt, tel. 072-5673191
Groeipunt in Almelo, contactpersoon de heer H. de Witte, tel. 06-53984669
Edudelta College in Barendrecht, contactpersoon mevrouw. C. de Vries, tel. 0187-480561
TerraNext in Eelde, contactpersoon de heer J. Pakes, tel. 050-3682390
Helicon Opleidingen in Eindhoven, contactpersoon de heer T. Bouwens, tel. 040-2595757
Wellantcollege in Houten, contactpersoon de heer J. van de Burgt, tel. 030-6377024
Nordwin College in Leeuwarden, contactpersoon de heer J. Helmers, tel. 058-253 40 00

www.vhg.org/hoveniers-opleidingen
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Op de foto van links naar rechts: Jan Hartkoorn, Kees Mijdam en Jeffrey Derek.
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