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 Opleiding
In het eerste jaar leer je de basisvaardigheden van het 
hoveniersvak en wordt je opgeleid tot Aankomend 
Hovenier. Na deze opleiding kun je doorstromen naar 
de opleiding Hovenier en Vakbekwaam Hovenier 
met specialisatie Aanleg & Onderhoud of specialisatie 
Tuintekenen. 

 Duur
De opleiding duurt een jaar en vindt plaats in de 
avonduren en een aantal zaterdagen. Hierdoor is deze 
opleiding bij uitstek geschikt voor werkenden die een 
diploma willen behalen, of toe zijn aan een nieuwe 
stap in hun carrière en zich willen laten omscholen tot 
hovenier. Deelnemers zijn daardoor vaak wat ouder 
dan studenten van de reguliere mbo-opleidingen tot 
hovenier.

 Examen
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als 
je slaagt voor het eerste jaar, ontvang je het certificaat 

Aankomend Hovenier. Dit certificaat is erkend door 
de branchevereniging VHG. Na het afronden van jaar 
1 kun je doorstromen naar de VHG brancheopleiding 
Hovenier (jaar 2).

 Locatie
De opleiding wordt gegeven bij Scalda Groen College, 
stationspark 39 in Goes. De locatie biedt gratis 
parkeergelegenheid voor de deur en ligt op 3 minuten 
lopen vanaf het NS-station. 

 Aanmelden
Aanmelden voor de VHG Branche-opleiding  kan op de 
website van Helix Learning. Ga naar helixlearning.nl/
opleidingen, klik op Groene cursussen en vervolgens op 
VHG Branche-opleiding.  

 Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de kosten en 
subsidiemogelijkheden voor deze opleiding op 
helixlearning.nl/opleiding/vhg-branche-opleiding

Werk je graag buiten? 
Word hovenier!

Werk je al in de sector van de hoveniers en groenvoorzieners en wil je een diploma halen of 
je laten omscholen tot hovenier? Dan is de VHG Branche-opleiding echt iets voor jou! 
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 Opleiding
In het eerste jaar leer je de basisvaardigheden van het 
hoveniersvak en word je opgeleid tot Aankomend 
Hovenier. Na deze opleiding kun je doorstromen naar 
de opleiding Hovenier en Vakbekwaam Hovenier 
met specialisatie Aanleg & Onderhoud of specialisatie 
Tuintekenen. 

 Duur
De opleiding duurt één jaar en vindt plaats in de 
avonduren en op een aantal zaterdagen. Hierdoor is 
deze opleiding bij uitstek geschikt voor werkenden die 
een diploma willen behalen, of toe zijn aan een nieuwe 
stap in hun carrière en zich willen laten omscholen tot 
hovenier. Deelnemers zijn daardoor vaak wat ouder 
dan studenten van de reguliere mbo-opleidingen tot 
hovenier.

 Examen
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als 
je slaagt voor het eerste jaar, ontvang je het certificaat 
Aankomend Hovenier. Dit certificaat is erkend door 

de branchevereniging VHG. Na het afronden van jaar 
1 kun je doorstromen naar de VHG Branche-opleiding 
Hovenier (jaar 2).

 Locatie
De opleiding wordt gegeven bij Scalda Groen College, 
Stationspark 39 in Goes. De locatie biedt gratis 
parkeergelegenheid voor de deur en ligt op 3 minuten 
lopen vanaf het NS-station. 

 Aanmelden
Aanmelden voor de VHG Branche-opleiding  kan op de 
website van Helix Learning. Ga naar helixlearning.nl/
opleidingen, klik op Groene cursussen en vervolgens op 
VHG Branche-opleiding.  

 Meer informatie en 
 subsidiemogelijkheden
Kijk voor meer informatie over de kosten en 
subsidiemogelijkheden voor deze opleiding op 
helixlearning.nl/opleiding/vhg-branche-opleiding

Werk je al in de sector van de hoveniers en groenvoorzieners en wil je een diploma halen 
of  wil je je laten omscholen tot hovenier? Dan is de VHG Branche-opleiding van Helix 
Learning in samenwerking met Scalda Groen College  echt iets voor jou! 

VHG Branche-opleiding

Werk je graag buiten? 
Word hovenier!
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