In februari 2010 is de eerste cursus voor de basismedewerker Daktuin & Gevelgroen van start gegaan. De
eerste cursus zat meteen vol. Inmiddels heeft ook de eerste groep voormannen het diploma voor Gevorderde
Daktuin & Gevelgroen behaald. IPC Groene Ruimte en BDA dakadvies hebben samen een
opleidingsprogramma opgezet. IPC heeft kennis van het groen en BDA is kind aan huis op het dak. De
eindtermen en het beroepsprofiel zijn ontwikkeld door onderwijsconsultants van Triam Float. Zij hebben ook
de basis gelegd voor de reglementen voor het beheer van de vakdiploma’s. Het geheel is gerealiseerd onder
leiding van Stichting Groenkeur. De stichting blijft beheerder van de eindtermen en het beroepsprofiel. KIWA
certificering is aangesteld door Groenkeur om jaarlijks de kwaliteit en van examens te controleren. Zo wordt
op onafhankelijke wijze geborgd dat de gediplomeerden voldoen aan het niveau dat het bedrijfsleven uit de
sector stelt. De VHG vakgroep Dak en gevelbegroening heeft een belangrijk aandeel gehad in het draagvlak
voor de kennisdeling.
De bezitters van het vakdiploma Daktuin & Gevelgroen hebben de kennis geborgd die nodig is om de waarde
van groene daken en groene gevels te verzekeren ten behoeve van het vastgoed waar de beplanting onderdeel
van uit maakt. Voor de vakvakdiploma’s Daktuin & gevelgroen zijn drie niveaus. Dit zijn afzonderlijk
vakdiploma’s. In het examendocument worden de vereisten voor het examen en de afname van examens
beschreven. De drie vakdiploma’s zijn afgestemd op beroepen uit de praktijk van het werkveld dak- en
gevelbegroeiing.
De Daktuin & Gevelgroen Basismedewerker beschikt over de elementaire kennis en vaardigheden om
uitvoerend werkt te verrichten voor daktuinen en het begroenen van gevels. Veilig werken op hoogte is
onderdeel van het examen.
De Daktuin & Gevelgroen Gevorderde kan aan het werk als voorman of vakbekwaam dakbegroener. Hij kan
leiding geven aan de uitvoering voor het aanleggen en het onderhouden van daktuinen, groendaken en
groene gevels. Veilig werken op hoogte en inkoopbeleid is onderdeel van het examen.
De Daktuin & Gevelgroen Expert kan aan het werk als specialist of projectleider. Hij kan bouwtechnisch
constructeurs van betrouwbare informatie voorzien die dienen als uitgangspunt voor
constructieberekeningen. Hij kan de beoogde functies van het groene dak of de groene gevel doorvertalen
naar uitgangspunten voor het ontwerp. Veilig werken op hoogte, inkoopbeleid en bouwlogistiek is onderdeel
van het examen.
Meer informatie over Groenkeur staat op: www.groenkeur.nl
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