De eerste stap naar het
vakbekwaam hovenierschap
Onze regioconsulenten komen in het land regelmatig interessante opleidingstrajecten
tegen. Zo kwam regioconsulent Marc Austen in Brabant onlangs een uniek eindexamenproject tegen, geïnitieerd voor zeven afstudeerders van de opleiding tot hovenier of

om een tuin met Oosterse invloeden
zou gaan. Een korte impressie van het
uiteindelijke tuinontwerp: een eiland in
de vorm van een schildpad, een grote
vijver en een theehuis. En door de tuin
loopt een pad, dat is voorzien van
beplanting en een ‘rivier’ van grind. De
aspirant-hoveniers lieten zich inspireren
door bezoekjes aan verschillende tuinen
en ze hebben zelfs een deskundige op het
gebied van oosterse tuinen uitgenodigd.

Leerzaam

Betrokken

Deelnemers aan deze Proeve van Bekwaamheid waren: Bennie van Deursen, Sami
Özmen, Guido Ulijn, Willem Kuijntjes,
Mark van Westeneng, Kees Pulles en Juliën
Koster. Zij waren meteen enthousiast en
super gemotiveerd. Het was voor hun dan
ook een unieke ervaring en een goede start
als toekomstig gediplomeerd hovenier.
Want de leerlingen deden alles zelf:
vanaf het voeren van gesprekken met de
opdrachtgever tot aan de oplevering van
de tuin. Eindexamenleerling Bennie van
Deursen vertelt: “Wij zijn erg enthousiast
over dit project. Doordat het een totaalproject betreft is het een echte uitdaging.
Normaal gesproken voer je afzonderlijke
opdrachten uit op school om te laten zien
dat je bepaalde vaardigheden beheerst en
worden deze daarna weer afgebroken.
Nu maken we een echte tuin met een
blijvend resultaat. Vooral het hele voortraject hebben wij als leerzaam ervaren;
de gesprekken met de opdrachtgever en
het vertalen van zijn wensen naar het
definitieve plan dat is uitgewerkt in een
tekening, beplantingsplan, werkomschrijving, materialenlijst, gereedschappenlijst
en natuurlijk de begroting. De verschillende taken hebben we onderling
verdeeld.”

Oosterse invloeden

De eindexamenleerlingen moesten elk
afzonderlijk een tekening maken en
uiteindelijk zijn ze met de beste tekening
aan de slag gegaan. Het stond vast dat het

Initiatiefnemer Ad Muskens voelde zich
vanaf het begin erg betrokken bij het
project, het idee van de tuin met Oosterse
invloeden kwam bijvoorbeeld van hem.
Hij spaarde de materialen die overbleven
van opdrachten bij klanten, zoals de vijver
en de bestratingsmaterialen. Er is een lang
traject aan vooraf gegaan, waarin samen
met Helicon Opleidingen en Stichting
GOA Groen Zuid-Nederland werd
gesproken over de mogelijkheden van een
echte opdracht. Is ’t te verwezenlijken en
voldoen we hiermee aan de praktijkexameneisen? Kortom, hij was betrokken bij het
gehele proces, maar dat deed hij met
plezier en hart voor zijn vak. Want zijn
voornaamste reden was het promoten
van het hoveniersvak!

voorzien. Maar ze moesten het toch
helemaal op eigen kracht doen.
De leerlingen waren ook niet bang
om gaandeweg het een en ander aan
te passen in het ontwerp. Muskens:
“Daarom is het hoveniersvak zo mooi,
je kunt er alle creativiteit in kwijt.”

Geslaagd project

Na vier dagen ploeteren was de tuin klaar.
Op vrijdag 15 mei vond de eindbeoordeling plaats, onder toeziend oog van
verschillende bedrijven, familie en
vrienden en natuurlijk de examinator,
wiens oordeel luidde: Geslaagd!
En dat het geslaagd is blijkt wel uit de
vele belangstelling voor de tuin sindsdien,
Muskens wordt er veel over aangesproken
en mensen komen zelfs aan de deur om
de tuin te komen bekijken. De reacties
zijn vervolgens heel enthousiast.
Ad Muskens kijkt met een goed gevoel op
de hele periode terug: “Het is een heel
leerzame ervaring geweest, en nu maar zien
of het zijn vruchten gaat afwerpen, want
uiteindelijk hebben we hieraan mee gedaan
om het vak van hovenier te promoten,
want dat is toch wel het mooiste vak dat
bestaat!”

Het examen zelf

Van maandag 11 mei tot en met donderdag 14 mei was het dan zover. Al de
voorbereidingen waren getroffen, de tuin
kon worden aangelegd. Hiervoor kregen
de leerlingen dus vier dagen de tijd.
De jongens werkten van 8 tot 8 en
de sfeer was geweldig goed. “Ze waren
heel professioneel, ik zou zo een hoveniersbedrijfje met hen kunnen starten. Iedere
ochtend namen we de werkzaamheden
voor die dag door en ’s avonds werd er
geëvalueerd. De samenwerking was goed,
alles ging in harmonie”, aldus Muskens.
Hij keek vanaf de zijlijn toe, hetgeen niet
meeviel, want met zijn jarenlange ervaring
wilde hij de jongens graag van advies
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groenvoorziener door Stichting GOA Groen Zuid-Nederland i.s.m. Helicon Opleidingen.
De opdracht luidde: het ontwerpen en aanleggen van een (permanente) tuin.

W

at dit eindexamenproject
zo bijzonder maakt is dat
het in dit geval om een echte
opdracht gaat tot het aanleggen van een
tuin, kortom een unieke Proeve van
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De 7 trotse eindexamenleerlingen in de door hun aangelegde tuin.

toen een tuin aanleggen in een kas bij
school en deze werd daarna meteen weer
afgebroken. “Dat vond ik jammer en
bovendien zonde van het harde en creatieve
werken. En zo groeide het idee om
dit jaar een permanente tuin te laten
aanleggen, op het terrein van ons
hoveniersbedrijf. We hadden toch nog
een hoekje over en het is voor de leerlingen extra bijzonder als hun tuin blijft
liggen. Dat werkt natuurlijk motiverend.”

Bekwaamheid. Initiatiefnemer is Ad
Muskens, eigenaar van hoveniersbedrijf
De Langstraat in Elshout. Hij kwam op
het idee toen hij in 2008 examinator was
bij de opleiding. De leerlingen moesten
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