‘Het is leuk en afwisselend om jezelf elke dag even op kennis te testen’

Hoe bevalt de VHG
Plantenkennistrainer?
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Bas Ploegsma (27) is deelnemer aan de
VHG Branche-opleiding Aankomend
Hovenier en heeft een abonnement op de
VHG Plantenkennistrainer. Elke dag krijgt
hij drie meerkeuzevragen over planten
voorgeschoteld. “Het werkt heel erg goed.
Doordat je steeds herhaalt, blijft er veel
meer hangen. Laatst had ik op school
een examen ‘winterkenmerken’. Daarvoor
scoorde ik een 9,8! Zonder de Plantenkennistrainer had ik dat niet gehaald. De
pruikenboom, Cotinus coggygria bijvoorbeeld, had ik anders nooit geweten. Op
school leer ik planten kennen aan de
hand van enkele takken, op de Plantenkennistrainer zie ik beelden van de gehele
boom, struik of plant en dan ook nog
eens in het actuele jaargetijde. Dat vult
elkaar prima aan. En het is leuk om te
doen.”
De VHG Plantenkennistrainer is ontwikkeld
voor hoveniers in opleiding, maar ook
heel geschikt voor ervaren hoveniers die
hun kennis op peil willen houden.

Kennis bijhouden
“Het is leuk en afwisselend om elke dag
even te doen”, stelt Iris Dautzenberg (32).
Zij volgt de opleiding voor Hovenier.
“Het helpt om ermee bezig te blijven.
De planten die ik nu train, heb ik allemaal
in het eerste jaar moeten leren. Op deze
manier houd ik de kennis mooi bij. Soms
komen er struiken of planten voorbij,
waarvan ik denk ‘hé die ken ik nog niet

uit de praktijk’. Dus ik steek er meestal
wel wat van op. De foto’s helpen ook om
het silhouet van een boom of struik te
leren. Het is een goed hulpmiddel naast
de lessen op school. Om het écht goed
te leren, moet je planten ook altijd in het
echt zien vind ik.”

Inhoud
De inhoud van de VHG Plantenkennistrainer
is tot 1 augustus 2016 gebaseerd op
inhoud van de opleiding tot Aankomend
Hovenier. Het zijn allemaal herkennings-

vragen. Zowel de Nederlandse als de
wetenschappelijke namen worden
getraind. Vragen die niet goed zijn
beantwoord, komen weer terug, net zolang totdat het juiste antwoord is gegeven.
De vragen zijn seizoensgebonden. Op de
website van VHG vindt u een lijst van
planten die in de trainer verschijnen.

Uitbreiding
Vanaf 1 september 2016 komt er een uitgebreidere versie van de Plantenkennistrainer beschikbaar. Deze bevat naast
vragen over het herkennen van planten
ook vragen over onderhoudsmaatregelen
en toepassingen.

Dashboard
Er is ook een ‘dashboard’ in ontwikkeling.
Daarmee kunnen werkgevers en docenten
inzicht krijgen in de deelname en scores
van groepen medewerkers en cursisten.
Een eerste versie hiervan is in mei
beschikbaar en wordt in de zomermaanden
getest. Na de zomer kunnen scholen,
bedrijven en andere groepen er gebruik
van maken.

Abonnement
Leerlingen van de VHG Brancheopleiding ontvangen een gratis
abonnement. VHG-leden krijgen
ook één gratis abonnement (per
lidnummer). Meer abonnementen
per bedrijf kosten € 13,50 per stuk.
VHG Branche-opleiding ontwikkelde de Plantenkennistrainer in
samenwerking met Branchevereniging VHG en het Ontwikkelcentrum (educatieve uitgeverij
voor de groene sector).
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