
ANIMAL

Tuin, landschap 
en recreatie

OUTDOOR

Kijk op een mooie zomerdag om je heen en je 
ziet héél Nederland naar buiten trekken.  Overal 
genieten mensen van mooie groene ruimte. 
Denk aan sportvelden, recreatieplassen, 
 vakantieparken en mooi ontworpen,  aangelegde 
en onderhouden tuinen. Met een outdoor- 
opleiding werk je aan deze groene omgeving.

Bij Aeres MBO Almere leer je veel over het ontwerp, aanleg en 
onderhoud van de veelzijdige groene ruimtes. Die groene 
ruimte verandert. Waarden als ecologie, natuur in de stad, 
kleinschalige voedselvoorziening en hoe we omgaan met het 
milieu worden steeds belangrijker. Deze thema’s komen op alle 
opleidingsniveaus aan de orde. 

Naast dat de natuur mooi is, bieden planten en bomen 
oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wist je 
bijvoorbeeld dat de hoeveelheid groen in een stedelijke 
omgeving invloed heeft op de klimaatverandering, het 
vestigingsklimaat en bijdraagt aan het tegengaan van geluids-
overlast? Naast deze punten heeft een groene omgeving een 
positief effect op onze leefomgeving, gezondheid en welzijn. 
Groen is het heden en de toekomst!

‘Duurzaamheid en vergroening 
van de stad zijn belangrijke 
thema’s in ons onderwijs. In 
dat kader zijn we bijvoorbeeld 
bezig met daktuinen, water-
beheer, Levende Tuin en 
klimaatadaptatie.’
Chantal Simons, docent Groen 

Als groenspecialist van Aeres MBO Almere draag je bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid van mensen en 
het in stand houden van de biodiversiteit.
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Medewerker hovenier
Niveau 2 

• Duur: 2 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of 
 diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1).
• Themapakketten keuzedelen: 
 Groen op hoogte 
 Technische werken in het groen 

OUTDOOR

Beschrijving van de opleiding
Als medewerker hovenier ben je bezig met aanleg en onder-
houd van particuliere tuinen, maar ook van parken, plant-
soenen, sportparken, groenstroken. Soms werk je zelfstandig, 
maar meestal werk je in een team onder leiding van een 
vakbekwaam hovenier. Je weet veel van planten en veilig 
gebruik van materiaal en machines. Tijdens de opleiding kun je 
de VCA-licentie halen en een certificaat voor kettingzagen.

Mogelijke beroepen 
Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, 
groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuur-
organisaties.

Vervolg na je studie
Met een diploma Medewerker hovenier kun je aan het werk of 
verder leren in de opleiding Vakbekwaam hovenier, niveau 3. 

‘Het geeft een goed 
gevoel dat wat 
je in tuinen kunt 
bereiken, bijdraagt 
aan een groenere 
leefomgeving.’
Jesper, Hoveniersopleiding
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Vakbekwaam hovenier 
Niveau 3 

• Duur: 3 jaar
•  Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, 
 gemengde - of theoretische leerweg. 
 Mbo-diploma op niveau 2.
• Themapakketten keuzedelen: 
 Natuurlijk groen op hoogte 
 Natuurlijke en technische werken in het groen

OUTDOOR

Beschrijving van de opleiding
Als vakbekwaam hovenier ben je thuis in tuinen. Maar ook 
weet je van aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen, 
sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en kunt 
klanten adviseren. Je hebt vaak de leiding over collega’s. Tijdens 
de opleiding kun je de VCA-licentie halen en een certificaat 
voor kettingzagen.

Mogelijke beroepen
Vakbekwaam hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of 
waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of 
natuurorganisaties.

Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder met de opleiding Opzichter/
uitvoerder tuin, landschap en recreatie, niveau 4. 

‘De stagiaires die wij 
hier krijgen zijn vaak 
enthousiaste jonge 
mensen. Hun frisse blik 
voegt iets toe aan de 
organisatie en de sfeer.’
Jeroen Reinhold, landschapsbeheer 

Flevoland
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