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Iets 
voor 
jou?

Lekker buiten bezig zijn. Daar houd jij van! Een park, tuin of landschap aanleggen 

en onderhouden lijkt je geweldig. Ook samenwerken met anderen past bij jou. 

Je ontdekt graag de nieuwste trends en de positieve effecten van het groen. 

Niet alleen van je tuin kun je een groene oase maken, maar ook van je balkon of gevel. 

En wat dacht je van winkelcentra en schoolpleinen?  

Heb jij groene vingers?  

Dan is de opleiding Hovenier echt iets voor jou.

HOVENIER

Informatie en aanmelden
Enthousiast geworden over de opleiding Hovenier?

Meld je dan aan voor 1 april. Je kunt je inschrijven via de 

website. Twijfel je nog over je keuze of heb je nog vragen? 

Bel of mail dan gerust met een van onze decanen.

(de contactgegevens vind je op mboterra.nl).

Waar wordt de opleiding gegeven?
Kijk op onze website mboterra.nl bij welke vestiging van 

Terra de opleiding wordt gegeven. 

Event kalender

Het kan zijn dat we nog rekening moeten houden met corona. 

Dan bieden wij je de Studiekeuze-events in een aangepaste vorm aan. 

Houd hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten.

2 02 1 2022

WK43   Online Studiekeuze-event
mbo-sector voorlichtingen
25 t/m 29 oktober 2021

WK 45  Fysieke Studiekeuze-event
donderdag 11 november 2021

WK 50  Online Studiekeuze-event
persoonlijke gesprekken met vakdocenten
13 t/m 17 december 2021

WK 4  Studiekeuze-event
24 t/m 29 januari 2022

WK 10  Studiekeuze-event
donderdag 10 maart 2022

WK 24  Studiekeuze-event
donderdag 16 juni 2022

Ligt jouw 
toekomst in de 
Groene ruimte?

www.mboterra.nl



Dit ga je doen
Je begint met een basisjaar waarin je alles leert over het 
werken in de groene ruimte. Na het eerste jaar heb je een goed 
beeld van alle mogelijkheden die er zijn. Dan kun je ook beter 
bepalen wat je leuk vindt en welke kant je op wilt.
Kies je voor de opleiding Hovenier dan leer je alles over 
ontwerp, aanleg en onderhoud van groen. Je volgt bijvoorbeeld 
de vakken aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzie-
ningen, assortimentskennis, bodem- en bemestingsleer, moto-
ren- en machinekennis, plannen en organiseren én toegepaste 
beplantingsleer. Daarnaast ga je aan de slag met levende 
tuinen, ecologie, robotisering en digitalisering in het vakgebied.

Je ontdekt ook hoe je een tuin, park, merengebied of 
sportpark verzorgt. Je leert bijvoorbeeld hoe je een pad 
verhardt, bomen verplaatst en behandelt en welk gereedschap 
je wanneer gebruikt. Daarbij vertellen we ook over veiligheid 
en belangrijke regels. 

Natuurlijk leer je ook in de praktijk. Je gaat planten, 
snoeien, maaien, bestraten, een schutting plaatsen en andere 
bouwkundige elementen. Ook leer je werken met de bosmaaier 

en weet je straks alles over tuinmachines. Je gaat zelfs bomen 
vellen met de motorkettingzaag! 

We geven de lessen op school én op praktijklocaties. 
Daarbij houden we rekening met de seizoenen. Je gaat ook 
stage lopen, want zo krijg je veel ervaring. Wat je op school 
leert, kun je verder oefenen op je stageplek.

Leren op je eigen niveau
Je kunt op verschillende niveaus instromen. 
Op niveau 2 leer onder begeleiding werkzaamheden uit 
te voeren. Bij niveau 3 kun je meer zelfstandig werken.

Kies wat je het leukst vindt
Tijdens de opleiding Hovenier kun je ‘keuzedelen’ volgen. 
Deze keuzedelen mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis en 
mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op een baan. 
Wil je graag doorleren? Dan kun je speciale keuzedelen volgen 
voor de doorstroom naar een hbo-opleiding. 
Bij niveau 2 begin je in het eerste leerjaar al met keuzedelen. 
Bij niveau 3 volg je ze vanaf het tweede leerjaar.

Steden worden voller en de natuur krijgt het steeds moeilijker. Hoe wij de groene ruimte om ons heen invullen is 

ontzettend belangrijk. Want iedereen houdt van de natuur en wil regelmatig wandelen, sporten en recreëren in een 

groene omgeving. Maar ook voor het oplossen klimaatveranderingen en de teruglopende biodiversiteit heeft een 

slimme groene ruimte veel invloed. Daarom ga je bij de opleidingen van de Groene ruimte bijvoorbeeld aan de slag 

met groene daken die worden gebruikt voor waterberging. Je leert welke rol het groen speelt in extreme droogte en 

hitte. Je denkt na over hoe je steden groener kunt maken. En welke positieve invloed een groene omgeving op

 de gezondheid van mensen heeft.

Wat ga je na je opleiding doen?
Diploma Hovenier op zak? Dan kun je alle kanten op. Met mbo 
niveau 2 kun je bijvoorbeeld aan de slag als hovenier bij een 
waterschap, recreatiepark, natuurorganisatie of gemeente. 
Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2 doorstromen 
naar niveau 3 en daarna naar de opleiding Opzichter/Uitvoer-
der Groene ruimte niveau 4. En daarna bijvoorbeeld aan de 
slag als vakbekwaam hovenier, hovenier/ondernemer, 
groenvoorziener, uitvoerder, werkvoorbereider of manager 
groenbedrijven. Er is dus van alles mogelijk!

Benieuwd wat je kansen zijn op stage en werk met 
deze opleiding? Kijk op www.kansopwerk.nl

BOL of BBL?
Veel van onze opleidingen kun je bij ons in BOL 
(beroepsopleidende leerweg) en in BBL (beroepsbegeleidende 
leerweg) volgen. 
BOL: je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring 
op tijdens je stage. 
BBL: je gaat een of twee dagen per week naar school en werkt 
een minimaal aantal vastgestelde uren per week bij een 
erkend leerbedrijf. 

Leren in de praktijk: klaar voor het echte werk
Leren doe je op school, maar vooral in de praktijk! Bij Terra 
loop je daarom veel stage. In het mbo heet dit beroepspraktijk-
vorming (BPV). Dit is een verplicht en belangrijk onderdeel van 
je opleiding. Tijdens de BPV werk je mee in een bedrijf. 
Zo leer je het bedrijfsleven kennen en kun je alles wat je 

leert op school oefenen in de praktijk. 
Je BPV volg je bij erkende leerbedrijven. Dit zijn organisaties 
die veel ervaring hebben met het opleiden van studenten. 
Natuurlijk word je tijdens de BPV goed begeleid:
 je krijgt begeleiding van het bedrijf en van school. 
Als je een BBL-opleiding volgt, ben je echt in dienst bij een 
bedrijf. Je werkt dan het grootste deel van de week en 
gaat een of twee dagen per week naar school.

Hulp of begeleiding nodig?
Heb je een vraag over de opleiding? Heb je moeite met een vak? 
Of gaat het misschien thuis niet zo goed, waardoor je op school 
minder presteert? Dan kun je altijd terecht bij je Leercoach. 
Deze coach let er goed op hoe jouw studie gaat, je hebt ook 
regelmatig een begeleidingsgesprek. Verder zijn er op alle 
vestigingen van Terra medewerkers met specialistische kennis 
over bepaalde vakken. Zo helpen wij jou bij de studie.

Echt Terra: ondernemend leren
Met ondernemend leren, werk je aan vaardigheden om 
kansen en ideeën om te zetten naar waarde voor anderen. 
Dat kan op financieel, cultureel, sociaal en/of ecologisch 
gebied zijn. Je krijgt ondersteuning om van begeleid werken 
naar zelfstandig werken te groeien. Dit leer je eerst via 
eenvoudige vraagstukken die na verloop van tijd steeds 
complexer worden. Je leert goed onderzoek doen.
Je werkt vanuit losse onderwerpen naar steeds 
meer samenhang en waardecreatie. 
Dat doe je individueel en samen met anderen. 

Geef jij 
de groene 

ruimte 
van morgen 

verder 
vorm?

hovenier
NIVEAU EN STUDIEDUUR

DIPLOMANAAM    NIVEAU  STUDIEDUUR

Medewerker hovenier   2  2 jaar

Vakbekwaam hovenier   3  3 jaar

Alles even overzichtelijk bij elkaar:

 Kijk op 

mboterra.nl
 bij welke 

 vestigingen de 

 opleidingen worden 

 gegeven!

Doorleren naar niveau 4? 
Kies dan voor de opleiding Opzichter/Uitvoerder Groene ruimte van Terra MBO. 


