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Helicon is een bekende groenopleider, vooral 
in de zuidelijke helft van Nederland, met acht 
scholen, waarvan die in Velp bij Arnhem de 
noordelijkste vestiging is. Naast vmbo- en mbo-
opleidingen biedt Helicon vanuit de vestiging 
Eindhoven ook cursussen aan, zowel in-compa-
ny als in groepen. ‘De vraag naar de deeltijdop-
leiding door zij-instromers is de afgelopen jaren 
fors gegroeid’, ziet William. ‘Een groep bestaat 
nu uit zo’n 25 personen. Dit zijn mensen die nu 
werken in de zorg, als jurist of bijvoorbeeld in 
de bankwereld, gemiddeld een jaar of 35 zijn 
en al weten dat ze niet gelukkig worden van 
hun huidige werk. Bij ons gaan ze dan de pit-
tige uitdaging aan om naast hun werk drie jaar 

lang een of twee avonden per week naar school 
te gaan.’

De bodem is de basis
In verschillende opleidingen wordt een vak als 
bodemkunde niet meer aangeboden. Helicon 
heeft bodemkunde juist wel in het lespakket. 
William: ‘Je merkt aan de cursisten dat ze juist 
om die specifieke kennis vragen: kennis over 
de bodem en over natuurlijke bestrijding. Zij 
komen niet voor de algemene vaardigheden. 
De bodem is natuurlijk ook de basis van het 
vak, dus bodemleven en biologie komen zeker 
aan bod.’

Deze – particuliere – opleiding wordt samen 
met branchevereniging VHG aangeboden. De 
cursisten doorlopen de opleidingen van aan-
komend hovenier tot vakbekwaam hovenier, 
waarbinnen ze zich kunnen specialiseren in 
tuinontwerp of aanleg en onderhoud. Daarna 
is er nog verdieping mogelijk op allerhande 
gebieden, zoals vijvertechniek, onderhoud en 
aanleg van dak- en geveltuinen, aanleg van 
tuinverlichting en waterberging in de tuin.

Learning on the job
Helicon is ook sterk in het begeleiden en 
opleiden van mensen op de werkvloer. Dit zijn 
individuele trajecten op maat, naar behoefte 
van de medewerker en werkgever. William: 
‘Gemeenten huren steeds meer groenaanne-
mers in. Maar er moeten bij de gemeente zelf 
wel mensen zijn die bestekken kunnen contro-
leren en toezicht kunnen houden. Dus krijgen 
wij aanvragen voor het individueel opleiden 
van een medewerker. Vaak is dat iemand die 
al wel de basiskennis van het groen heeft. 
Samen bekijken we welke kennis al aanwezig is 
en waar nog specifiek behoefte aan is om het 
werk goed te kunnen doen. In deze individuele 
trajecten, die behoorlijk intensief zijn, lopen wij 
een halve dag per week mee in het dagelijks 
werk van de cursist.’

Helicon leidt zij-instromers en doorgroeiers op naar behoefte

Een leven lang leren – het is niet alleen voorbehouden aan de fiscalist of advocaat. Helicon biedt 

cursussen en opleidingen aan die passen bij de behoefte en de vraag van de cursisten. Voor mede-

werkers van gemeenten is er een-op-een-begeleiding en zij-instromers volgen drie jaar lang een 

deeltijdprogramma voor het diploma vakbekwaam hovenier. ‘Dit vraagt van ons flexibiliteit en een 

groot netwerk van instructeurs’, vertelt William Peters, cursuscoördinator en docent bij Helicon in 

Eindhoven. ‘Gelukkig beschikken we over beide.’
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Start in september, maar ook jaarrond
De ervaring leert dat de meeste zij-instromers 
deze stap zetten na de zomervakantie. Daarom 
starten de opleidingen in september en niet 
bijvoorbeeld in januari. ‘Wel krijgen we in janu-
ari, februari en ook nog wel in maart vaak aan-
vragen van bedrijven en overheden voor hun 
medewerkers’, aldus William. ‘Dat heeft mogelijk 
te maken met het aflopen van bestekken en het 
feit dat er in deze maanden buiten minder werk 
te doen is. We houden daar in onze jaarplan-

ning al rekening mee. Elk jaar worden er aardig 
wat mensen breder geschoold op aanvraag van 
hun werkgever.’

Flexibiliteit en netwerk
De individuele trajecten vragen van Helicon 
als organisatie veel flexibiliteit, net als de volle-
dige opleiding voor zij-instromers. ‘En er is een 
breed netwerk van bedrijven en instructeurs 
nodig om aan al die aanvragen te kunnen vol-
doen’, vult William aan. ‘Aan het begin van het 

schooljaar plannen wij de docenten en trainers 
niet jaarrond in, maar houden bewust mensen 
vrij voor de wintercursussen. Dat was voor ons 
een omschakeling in het denken; het is toch 
anders dan bij de standaardorganisatie van een 
opleidingscentrum. Gelukkig hebben we veel 
adviseurs in ons netwerk; daardoor hebben we 
altijd de noodzakelijke nieuwste kennis in huis. 
Door mensen uit de praktijk met actuele info en 
het onderwijs aan elkaar te koppelen, kunnen 
we goede cursussen aanbieden.’

Samenwerking praktijkscholen
De doorlopende leerlijn, en dus de individuele 
leerlijn, wordt steeds gewoner, en er zijn op 
dat gebied steeds meer mogelijkheden. Er zijn 
ook steeds meer samenwerkingen met praktijk-
scholen voor de brancheopleiding van de VHG. 
‘Deze opleiding omvat geen vakken als taal en 
rekenen, waar jonge mensen op een praktijk-
school juist vaak over struikelen. De opleiding is 
heel praktisch. Zo kunnen de leerlingen de ken-
nis toch tot zich nemen en niveau 2 behalen.’ 

Helicon-cursussen en -opleidingen
De deeltijdcursus voor zij-instromers wordt in 
Eindhoven aangeboden. Deze opleiding start 
in september en duurt drie jaar. Daarnaast is 
Helicon ingericht op het individueel opleiden 
van mensen die al enige kennis van de groen-
sector hebben. Deze trajecten worden het hele 
jaar door opgestart. Op 18 januari 2020 houdt 
Helicon Eindhoven een open dag voor geïnte-
resseerden. 

Helicon is te volgen op Linkedin: Helicon 
Cursussen en Trainingen
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