
W                                                                    Word hovenier in 14 lesweken    

         We bieden een korte praktijkgerichte  

opleiding overdag aan 

- heb je interesse in tuinbouw 

- wil je een certificaat 

- wil je als groenarbeider aan het werk in 

gemeenten, 

organisaties en bedrijven, ondersteunende  

groendiensten  

           Dan is deze opleiding iets voor jou  

 

EXTRA TROEF :  

 

- ben je werkloos : dan betaalt VDAB je opleiding, 

handboeken, beroepskledij en onkosten tijdens 

deze opleiding bovenop je werkloosheidsuitkering 

  Cursus op 

  Alle weekdagen van 08.30 tot 17.00 uur = 40u/week 

  Met ook 4u/week beroepsgericht Nederlands,   

  minimum 80 u stage en sollicitatietraining 

   totaal       14 lesweken 

  Startmomenten 

   23/09/2013 tot 17/01/2014 

    OF 

   03/03/2014 tot 20/06/2014 

  Voor bijkomende vragen  :    

 

   CVO Elishout 

    E. Gryzonlaan 1   1070  Anderlecht 

1070 Anderlecht    02/ 526 51 00                                 cvo@elishout.be 

Je kunt hard werken en zoekt een praktische opleidi ng? 
Je bent geïnteresseerd in het onderhoud van 
groenprojecten zoals tuinen en parken?  
Je wil zelf een hoveniersbedrijf starten of een bed rijf 
overnemen? Je werkt met plezier buiten? 
 Zoek niet langer … 
  
  
 
In deze opleiding leer je in de eerste plaats hoe we moeten 
omgaan met onkruid  maar ook hoe we problemen bij 
planten  kunnen ontdekken en behandelen.  
Hoe onderhouden we het gazon?  
Wanneer beginnen we best onze planten te snoeien  en hoe 
gaan we te werk? 
Veel aandacht is er voor het opruimen en verwerken van al 
het tuinafval.  
Op welke momenten kunnen we best nieuwe plantjes 
planten  en hoe gaan we ze bemesten ? 
Ook het onderhouden van perken, tuinpaden en terrassen 
komt uitgebreid aan bod. 
Voor liefhebbers van vijvers  is er alvast tijd voorzien. 
Ook voorzien we een reeks lessen aan het leiden van 
klimplanten en het steunen van bomen.  
Natuurlijk gaat onze aandacht ook naar het onderhoud van 
het gebruikte materiaal. 
 
 
 
Certificaat 
Certificaat Hovenier onderhoud parken en tuinen  
 
Niveau 
 
De opleiding situeert zich op het niveau secundair 
volwassenenonderwijs 
 
Duur 
460 lestijden 

 


