Vakbekwaam Hovenier
BBL | Niveau 3 | Helicon MBO Nijmegen & De Tuinen van Appeltern

Kwalificatie op niveau 3
De vraag naar gekwalificeerde hoveniers is groot. Hoveniersbedrijven
vinden het belangrijk dat hun personeel goed opgeleid is en kennis heeft
van tuinaanleg, -onderhoud en de nieuwste trends.
Helicon MBO Nijmegen heeft daarom, in samenwerking met De Tuinen
van Appeltern een BBL-traject ontwikkeld. Het traject richt zich speciaal op
mensen die al werkzaam zijn als hovenier, maar nog geen kwalificatie
hebben.

De Tuinen van Appeltern
De opleiding wordt aangeboden bij, en in samenwerking met, de Tuinen
van Appeltern. Een unieke locatie in Nederland! Er is alles op het gebied
van tuinieren, tuinaanleg en tuintrends te ontdekken. Zij weten als geen
ander in te spelen op vernieuwingen, afgestemd op aspecten als
duurzaamheid en meer leven in de tuin. Een interessante leeromgeving.

Opbouw van de opleiding
De opleiding start, met een kick off, in september 2017. Van september tot
november gaan alle deelnemers één avond per twee weken naar de
opleiding. Van november tot en met februari vinden de lessen overdag,
twee dagen in de week plaats. In de periode maart tot en met oktober (met
uitzondering van juli en augustus) vinden de lessen één avond per twee
weken plaats. Het onderwijsprogramma volgt de richtlijnen en afspraken
volgens de Hernieuwde Kwalificatie Structuur (HKS).
Excursies
Naast de gewone lesdagen wordt er twee keer per jaar, ter inspiratie, een
excursie georganiseerd. Ook gaan we drie keer per jaar op bezoek bij
collega hoveniers om zo (vak)kennis met elkaar te delen. Alle deelnemers
krijgen individuele begeleiding van een docent van Helicon MBO
Nijmegen.
Diploma
In het tweede jaar vinden de examens plaats. De examens van
Nederlands en rekenen vinden plaats in het voorjaar van 2019 en de
praktijkexamens in juni 2019. In de zomer van 2019 behaalt de deelnemer,
na het goed doorlopen van het traject en een officieel examen, een erkend
MBO vakdiploma op niveau 3, Vakbekwaam Hovenier.

Subsidie praktijkleren
Door SSB erkende leerbedrijven
kunnen subsidie krijgen als zij een
leerplaats aanbieden. Zij kunnen
gebruikmaken van de subsidieregeling
praktijkleren. De regeling is een
tegemoetkoming voor werkgevers
voor de begeleidingskosten van de
deelnemers. De regeling loopt tot
2019.
Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer
informatie.

Minder les tijdens drukke
periodes
We houden in ons lesprogramma
rekening met de drukke periodes in
het hoveniersvak. Hierdoor kunnen
deelnemers, tijdens drukke periodes,
de dagelijkse werkzaamheden als
hovenier gewoon blijven uitvoeren.

Aan welke eisen moet de
deelnemer voldoen?





Minimaal 1 jaar aantoonbare
werkervaring in de
hoveniersbranche;
Functioneren op MBO-niveau,
(dit wordt vastgesteld tijdens
het intakegesprek);
Een goede motivatie;
Wil leren en werken graag
combineren.

Inhoud van de opleiding
Er komen diverse thema’s aanbod. Denk daarbij aan:
 Zorgdragen voor natuur, grond en water;
 Uitvoeren van en begeleiden in aanleg en onderhoud tuinen en
parken;
 Bewaken van planning op uitvoeringslocaties;
 Communicatie met klanten, gasten, publiek etc;
 Uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden
rondom tuinaanleg en -onderhoud;
 Begeleiden van medewerkers op vaktechnisch gebied.
Daarnaast krijgen deelnemers les in algemeen vormende vakken, zoals
Nederlands, rekenen en burgerschap.

Begeleiding op de werkplek

Overzicht opleiding
Diplomanaam: Vakbekwaam
Hovenier
Duur: 2 jaar
Niveau: 3
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
We starten bij voldoende deelname
in september 2017.
Vooropleiding:
 VMBO-K diploma;
 MBO niveau 2 diploma;
 Een soortgelijk diploma.

Het bedrijf waar de deelnemers werkzaam zijn, is tevens de
BBL-werkplek. Wat ze leren, brengen ze daar in praktijk. Het bedrijf zorgt
voor een praktijkopleider voor begeleiding op de werkplek.

Kosten
Wettelijk bepaald cursusgeld: € 573,Boeken en lesmateriaal: € 360,Licentiekosten: € 33,Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.

Informatie & aanmelden
Meer weten over dit traject, de
mogelijkheden of direct aanmelden?
Neem dan contact op met:
Joan van den Elsen
j.vandenelsen@helicon.nl
06-57496402

MBO Nijmegen

Het voordeel van een MBO vakdiploma
Het volgen van deze opleiding is investeren in de toekomst:
 De deelnemer ontvangt, na het goed doorlopen van het traject en
een officieel examen, een erkend MBO vakdiploma op niveau 3,
Vakbekwaam Hovenier.
 Meer (vak)kennis, kunde en inzicht wat zorgt voor meer
zelfvertrouwen bij het uitoefenen van het vak.
 Uitbreiden netwerk door intensief contact met collega Hoveniers.

Energieweg 19
6541 CW Nijmegen
T (024) 374 13 00
F (024) 378 67 70
E info.mn@helicon.nl

