Stichting ter bevordering van natuurrijke
tuinen, parken en plantsoenen.

Opleiding Ecologisch Hovenier
Aanbod
De behoefte aan ontwerpers en hoveniers die
natuurvriendelijk tuinieren nastreven groeit in
Nederland. De opleiding Ecologisch hovenier
biedt een compleet pakket om natuurvriendelijke aanleg en beheer in de praktijk
verantwoord te kunnen toepassen.
Het meest opvallend en vernieuwend bij deze
opleiding is de sterke aandacht voor de
ecologische aspecten van aanleg en beheer. Dit
ontbreekt veelal in de huidige opleidingen of
cursussen. Ecologisch hovenier besteedt ook
uitdrukkelijk aandacht aan voorlichting,
bewustwording en reflectie.
De deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces.
Opleidingsduur
De opleidingsduur bedraagt 40 lesdagen
verdeeld over twee jaar, inclusief een
introductieweekend en 6 veldstudiedagen in de
maand juni van het 1ste en 2de opleidingsjaar (2
x 3 veldstudiedagen in 2 jaar).
Er wordt 1 keer in de 2 weken lesgegeven op
een woensdag. Verder kan men gerust rekenen
op minimaal 40 dagen voor zelfstudie per jaar.
De kosten van de opleiding zijn euro 2200,per jaar.
Doelgroep
Beheerders van traditioneel en ecologisch
groen, (heem)tuinen en (heem)parken en
(ecologische) hoveniers.
Toelatingseisen
• In het bezit van een MBO-diploma
hovenier (3- of 4-jarige opleiding),
deeltijdopleiding hovenier of Bos- en
Natuurbeheer, of een vergelijkbare
opleiding, of aantoonbare ervaring in
aanleg en beheer van natuurterreinen,
landschapselementen, ecologisch
groen, ecologische tuinen, heemtuinen
of -parken.
• Aantoonbaar geïnteresseerd en actief
in aanleg, beheer en/of monitoring van

•

•

ecologisch groen, ecologische tuinen,
heemtuinen of -parken.
In staat en bereid het hele
opleidingsprogramma actief te
doorlopen.
In staat en bereid verslaggeving
digitaal te verwerken (in bezit van pc
en digitale camera).

Intakegesprek
Teneinde de opleiding op het gewenste kennisen ervaringsniveau te brengen wordt
voorafgaand aan de opleiding met elke
potentiële cursist een intakegesprek gevoerd.
Hierin vormen de toelatingseisen de leidraad,
maar onderzoeken wij ook de specifieke
persoonlijke wensen, verwachtingen en
capaciteiten van de potentiële cursist. Dit
persoonlijke 'ecodocument' zal - bij plaatsing mede een rol spelen bij de detailinvulling van
de opleiding.
Niveau en karakter van de opleiding
De opleiding ecologisch hovenier overstijgt het
MBO-niveau. Wij spreken van een opleiding
op MBO+ niveau. Hiermee bedoelen wij dat de
opleiding bewust voor het grootste deel op
praktijkervaren en praktijkleren gericht is.
Voorkennis van aanleg en beheer van
traditioneel groen (openbaar, tuinen, parken)
wordt verondersteld. Tevens wordt ook
gebruik gemaakt van bronnen en leermiddelen
die in verwante hogere opleidingen gangbaar
zijn.
De cursus wordt verzorgd door 2 vaste
docenten en per onderwerp nodigen zij
specialisten uit. Uitvoering vindt plaats op
passende locaties voornamelijk in NoordNederland.
De cursisten volgen tijdens de 8 seizoenen die
de opleiding duurt 3 door hen zelf uitgekozen
terreinen: een (stads)tuin, een heem- of
natuurtuin en een kleinschalig natuur(ontwikkelings)gebied. In deze gebieden worden ook
de opdrachten uitgewerkt.

Opleidingsdoelen

Beoordeling/Evaluatie

Met de opleiding ecologisch hovenier breidt de
deelnemer zijn kennis en vaardigheden uit met:
• kennis van wilde planten in relatie tot
bodem, water, aanleg en beheer
• kennis van de ecologie van en
beheermaatregelen ten gunste van fauna
• het monitoren van wilde flora en fauna ten
behoeve van beheer
• kennis van aanleg en onderhoud van
specifieke biotopen en begroeiingen van
ecologische terreinen
• technieken voor stapelmuren, vlechtheggen,
snoeihout, maquettebouw, en dergelijke
• het kritisch beoordelen van de ecologische
kwaliteit van ecologische terreinen
• het traceren van inspirerende voorbeelden
van natuurontwikkeling en ecologisch
beheer
• kennis van de belangrijkste vakliteratuur
• het kundig en kritisch beoordelen van
vakliteratuur
• het opnemen en verwoorden van
zintuiglijke waarnemingen van geur, kleur,
tast tot en met ruimtelijke kwaliteiten als
sfeer, harmonie, landschappelijke
samenhang van ecologische terreinen
• het toelichten van plannen voor aanleg en
beheer van ecologische terreinen
• het geven van voorlichting over ecologische
terreinen
• het op aantrekkelijke en overzichtelijke
wijze vastleggen van waarnemingen en
leerpunten uit de opleiding en de
gradiëntterreinen in een portfoliomap
• het onderscheiden van en omgaan met
eigen sterke en zwakke punten in
bovenstaande vaardigheden.

De deelnemers maken een portfoliomap,
bestaande uit de uitgewerkte opdrachten en de
verslagen van de monitoring in de drie
terreinen. Deze worden halfjaarlijks
doorgesproken met de cursusleiding. Aan het
eind van de opleiding vindt een persoonlijke
evaluatie plaats van de leerervaringen. De
deelnemers die de cursus met goed gevolg
hebben doorlopen ontvangen een certificaat.
De eerstvolgende cursus zal in februari 2012
van start gaan.
Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Heilien Tonckens (0516-43 32 92)
heilien@hetnet.nl
Stichting Oase (0222-31 94 70)
info@stichtingoase.nl
www.stichtingoase.nl
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