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Helicon-hoveniersstudenten hebben examens afgerond

‘Er is geen mooier vak dan het 
brede hoveniersvak’

Helicon-student Roeland Hoogzaad +  Jim van de Kerkhof, docent Helicon 

Eindhoven

De studenten van de tweejarige opleiding tot 
medewerker hovenier hebben het examen van 
schooljaar 2017-2018 afgelegd. Het gaat zowel 
om bol (beroepsopleidende leerweg: vier dagen 
school, één dag stage) als bbl (beroepsbege-
leidende leerweg: vier dagen werk, één dag 
school).

Docent Jim van de Kerkhof is trots: ‘Alle studen-
ten hebben tijdens hun opleiding avo-vakken 
(algemeen vormend onderwijs) en groenvakken 
gevolgd, zowel met betrekking tot aanleg als 
onderhoud van tuinen. Het examen is deels the-
oretisch, namelijk voor de aov-vakken. In samen-
werking met niveau 3-studenten van Helicon 
Boxtel doen de studenten een aanlegproef. De 
studenten uit Boxtel hebben op 16 april een tuin 
ontworpen en deze vervolgens samen met onze 
niveau 2-studenten aangelegd. Daarna volgde 
een onderhoudsproef. De praktijkexamens wor-
den afgenomen in de tuin van een ggz-instelling 

door een examinator en een gecommitteerde uit 
de praktijk; dat kan iemand van een gemeente 
zijn of van een hoveniersbedrijf. Dit jaar was de 
onderhoudsproef van 21 tot en met 23 mei. De 
gecommitteerde was een gemeentelijk mede-
werker van de groenafdeling.’

Vlotte babbel en goed kennisniveau
Bol-student Roeland Hoogzaad staat het vak-
blad medio juni te woord tijdens een hoosbui. 
Hij moet zijn werkzaamheden – een tuin aan-
leggen bij kennissen – even staken en staat 
te schuilen. Hij heeft zojuist enkele meters 
bestraat en beplant. 

Hoogzaad is met vlag en wimpel geslaagd voor 
zijn hoveniersexamen op Helicon Eindhoven. 
‘Voor de vakken Nederlands en Engels had-
den we een mondeling examen, een schrijf-
opdracht, lezen en grammatica. Voor rekenen 
kregen we een toets. Alle onderdelen gingen 

Er heerst een tekort aan personeel bij hove-

niersbedrijven. Docenten en medewerkers van 

Helicon Opleidingen zetten zich volle bak in 

om jonge mensen te enthousiasmeren voor het 

groenvak. Dit voorjaar is er weer een lichting 

van 23 ambitieuze jonge honden uit de Helicon-

schoolbank in Eindhoven gerold. Zij staan te 

springen om hun vak in praktijk te brengen, vol 

zelfvertrouwen door de gedegen opleidingsba-

sis en het behaalde diploma.
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me goed af. Daarna volgde een proeve van 
bekwaamheid in aanleg. Ik heb twee dagen 
lang bij Helicon Boxtel een tuin aangelegd, 
met twee medestudenten uit Eindhoven en 
drie uit Boxtel. Het was mijn taak om met een 
medestudent een schutting van 3 meter in 
elkaar te zetten en daarvoor palen te zetten, 
de bedding van geel zand waterpas te leggen 
met een stalen lat, en op de hoogte waarop 
de bestrating moest komen bandjes af te stel-
len en de bestrating te leggen. Daarna heb ik 
beplant. Voor deze proeve van bekwaamheid 
kon je onvoldoende, voldoende en goed sco-
ren. Ook gaven de examinatoren persoonlijke 
feedback aan iedereen. Bij mij was dat dat ik 
een vlotte babbel had en goed kon uitleggen 
hoe ik te werk zou gaan. Mijn kennisniveau 
bleek goed te zijn en mijn manier van werken 
en samenwerken vonden ze ook in orde. Ik heb 
een “goed” gehaald op dit aanlegonderdeel.’
Twee weken later volgde opnieuw een proeve 

van bekwaamheid, deze keer in onderhoud, bij 
ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven. ‘Ik 
moest daar met vijf medestudenten onkruid 
plukken, snoeien, kanten snijden, oude planten 
verwijderen, nieuwe erin zetten en waar nodig 
bemesten. Dit verliep ook probleemloos’, vertelt 
Hoogzaad. 

Basis voor boomverzorging
Voor Hoogzaad is de opleiding een opmaat 
naar de opleiding boomverzorging. ‘Ik wil graag 
boomverzorger worden. Het hoveniersdiploma 
is een uitstekende basis hiervoor. Ik ben al aan-
genomen voor de opleiding boomverzorging 
niveau 3 bij Helicon Eindhoven. Daar ben ik 
heel blij mee; ik heb er veel zin in. Ik wil na de 
boomverzorgingsopleiding zoveel mogelijk cer-
tificaten halen en als boomverzorger aan de slag. 
Mocht ik bij een bedrijf terechtkomen waar ik 
het hoveniersvak met boomverzorging kan com-
bineren, dan zou dat helemaal te gek zijn.’ 

ACTUEEL
4 min. leestijd

'De opleiding laat 
zien dat het vak 
niet altijd zwaar 
of vies is; het is 
heel breed'

Roeland Hoogzaad in actie03 Jim van der Kerkhof Helicon Eindhoven 

docent hoveniersopleiding
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ACTUEEL

Breed vak
Bbl-student Camilo Hoevenaars is in de vakan-
ties en in de avonduren al werkzaam bij zijn 
stagebedrijf Tuinteam in en rond Eindhoven. 
Ook hij is geslaagd, met uitstekende cijfers en 
beoordelingen, zowel voor de theorie als de 
praktijk. ‘Een pluspunt van de opleiding vind ik 
dat je echt met het vak bezig bent. Bovendien 
laat de opleiding jonge mensen goed zien dat 
het hoveniersvak niet altijd zwaar of vies is. De 
jeugd wil tegenwoordig niet met de handen 
werken. Maar het hoveniersvak is heel breed: 
je gaat naar klanten, je moet zaken regelen, 
inkopen, berekenen. En je doet erg veel plan-
tenkennis op. In de praktijk leer je ook de 
fijne kneepjes; dat vind ik het mooie aan de 
bbl-opleiding. Het is een prachtig vak. Om de 
zoveel tijd leg je op school een toets af. Pas als 
je die toetsen gehaald hebt, mag je examen 
doen. Hierdoor word je klaargestoomd voor 
het examen. Je weet dus al ver van tevoren of 

je er goed voor staat of dat je nog ergens extra 
aan moet trekken.’

Eigen bedrijf
Hoevenaars gaat zich verder verdiepen in 
het hoveniersvak. Hij is aangenomen voor de 
driejarige niveau 3-opleiding tot vakbekwaam 
hovenier in Boxtel. Resoluut verklaart hij: ‘Ik 
wil een eigen bedrijf beginnen. Eerst diploma’s 
halen, daarna veel werkervaring opdoen en 
over tien jaar zie ik mezelf met drie tot vier man 
personeel.’

‘Het zou te gek zijn als ik later  
het hoveniersvak met boom -
verzorging kan combineren’

Helicon-student Camilo Hoevenaars

Hoevenaars:  
'Om de zoveel tijd  
leg je op school een 
toets af. Pas als je  
die toetsen gehaald 
hebt, mag je examen 
doen. Hierdoor word 
je klaargestoomd voor 
het examen. Je weet 
dus al ver van te voren 
of je er goed voor 
staat of nog ergens 
extra aan moet  
trekken'
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