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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

TUINAANLEGGER - GROENBEHEERDER

€ 907,50 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding loopt over twee jaar en gaat door in campus Roeselare op maandagavond van 18u30 tot 22u, en op zaterdag van 8u30 tot 12u, behalve tijdens de
schoolvakanties.

Omschrijving
Een tuin is een oase van rust in ons drukke bestaan. Het is een plek om te genieten. De meeste mensen hebben echter niet de tijd, noch de kennis om een tuin zelf aan
te leggen. Dat belangrijke werk geven we graag uit handen. De vraag naar professionele tuinaannemers blij jaar na jaar toenemen. Werk jij graag tussen het groen?
Hou je ervan nieuwe tuinen tot leven te brengen en ze daarna vakkundig in eer te houden? Dan is onze ondernemersopleiding Tuinaanlegger-Groenbeheerder
helemaal jouw ding!
Tijdens deze opleiding leer je alles over hoe je op een veilige en correcte wijze de tuin kan aanleggen en onderhouden. Stap voor stap leer je de juiste voorbereidende
werken te plannen, de aanleg correct uit te voeren en onderhoudstechnieken toe te passen. Je komt ook alles te weten over plantenkennis, plan lezen, prijsoﬀerte
maken, constructietechnieken, ziekten en plagen voorkomen en gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
Het traject tuinaanlegger-groenbeheerder is modulair opgebouwd en bestaat uit de modules:
Basis tuinaanlegger-groenbeheerder
Fytolicentie P1
Groen- en tuinbeheer
Groen- en tuinaanleg
Tuinaanlegger-groenbeheerder
Fyolicentie P2
Om het getuigschrift tuinaanlegger-groenbeheerder te behalen dien je alle bovenstaande modules gevolgd te hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die zelfstandig aan de slag wil gaan als tuinaanlegger of groenbeheerder.
Personen die in de groenvoorzienig werken en hun kennis willen bijschaven in functie van de uitoefening van hun beroep.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Bijkomende info
De praktijkmomenten worden op zaterdagen ingericht van 8u30 tot 12u00. Deze kunnen zowel op de campus als op externe locatie doorgaan.
Tijdens de praktijklessen draag je verplicht aangepaste werkkledij (veiligheidsschoenen, werkbroek, werkhandschoenen- PBM's) en breng je zelf een snoeischaar mee.
Bij machinale handelingen en/of gebruik van werktuigen dien je ook te beschikken over oor- en oogbescherming.
Vrijstelling: voor de module Basis tuinaanlegger-groenbeheerder (eerste module) is het mogelijk om een instaptest af te leggen. Heb je de nodige voorkennis en
slaag je in deze test waarin zowel praktisch als theoretisch wordt getoetst als je de kennis en vaardigheden van de eerste module onder de knie hebt, mag je deze
overslaan. Neem hiervoor contact op met de cursusbegeleider in campus Roeselare.
Extra:In aanvullende praktijk bieden we boven het opleidingsprogramma de modules "werken met de minigraver" en "kettingzaaggebruik volgens de Europese
standaarden ECS1" aan. Deze extra opleidingen zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding heb je een stevige basis vast om zelfstandig of als medewerker in het groenbedrijf aan de slag te gaan.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 3

#050013

Omdat we overtuigd zijn dat de hedendaagse tuinaannemer ook de nodige competenties moet bezitten om veilig met bepaalde machines te werken bieden we ook de
opleiding "werken met de minigraver" en de kettingzaagopleiding volgens Europese standaarden ECS1 aan in het kader van dit ondernemerstraject. Zo beheers je na
deze opleiding ook die vaardigheden en kan je als volwaardig tuinaanlegger aan de slag.

PROGRAMMA
Basis tuinaanlegger-groenbeheerder
Inleiding tot de sector & veiligheid
Werkorganisatie
Tuinstijlen
Bodemkunde - bemestingsleer
Basisopodrachten groen
Algemeen onderhoud
Aanplantingen (plantkunde, onkruid wieden, beplantingen, gazon, snoeien)
Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
Moduleproef
Medewerker Groen- en tuinbeheer
Werkorganisatie - onderhoud & beheer
Basisopdrachten onderhoud
Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
Moduleproef
Medewerker Groen- en tuinaanleg
Werkorganisatie
Basisopdrachten
Eindwerkbegeleiding
Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
Moduleproef
Tuinaanlegger-groenbeheerder
Basisactiviteit van de zelfstandig functionerende tuinaanlegger
Moduleproef
Eindwerkbegeleiding
Fytolicentie - P1
Onkruidbestrijding
Moduleproef
Fytolicentie- P2
Wetgeving GBM en strategieën, technieken voor IPM
Gewasbeschermkingsmiddelen en toepassing
Risico's van de GBM's
Toegepaste fytosanitaire bestrijding
Moduleproef
Eindproef

EXTRA: In aanvullende praktijk bieden we boven het opleidingsprogramma de modules "werken met de minigraver" en "kettingzaaggebruik volgens de
Europese standaarden ECS1" aan. Deze extra opleidingen zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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DOCENT
De docenten staan zelf iedere dag met hun voeten in het vak!
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