
Vormingsaanbod
Basis- & vervolmakingsopleidingen

Praktische info
Betalingsmodaliteiten | Na afloop van de cursus wordt een factuur opgemaakt t.a.v. het bestuur.  In de kosten
voor de cursus zijn inbegrepen: de lessen, de praktijkoefeningen, de cursusteksten, getuigschrift en verzekering.

Cursus op maat | Passend in de algemene filosofie van de VVOG-cursussen streven wij ernaar om de cursussen
(basis + vervolmaking) zoveel mogelijk op maat van de gemeente te maken.  Indien gewenst zullen onze lesgevers met u
voor aanvang van de cursus de specifieke toestand in uw gemeente onder de loep nemen en hun lessen daarop afstemmen.

Deelnemersaantal | Om een cursus te laten doorgaan is een minimum aantal deelnemers vereist.  U schrijft zoveel
mensen in als u zelf wilt: één, enkele of een groter aantal (vraag naar onze kortingen).  De VVOG zorgt dat er voldoende
deelnemers gevonden worden.  Wij werven die in uw regio zodat de gewenste vorming zo snel mogelijk kan door gaan.

Erkend vormingscentrum | De VVOG is erkend als vormingscentrum door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouw.  Sommige 
cursussen worden medegefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Evaluatie | De cursisten worden tijdens de lessen constant geëvalueerd.

Getuigschrift | Elke deelnemer die de lessen regelmatig volgde en een positieve evaluatie kreeg ontvangt een VVOG-
getuigschrift.  Dit getuigschrift is éénvormig voor heel het Vlaams Gewest en geldt als officieel erkend bewijs van bijscholing.

HPG | De inhoud van de cursussen volgt het gedachtengoed van Harmonisch Park- en Groenbeheer.

Inschrijving | Inschrijven voor deelname aan een of meerdere cursussen kan als volgt:

• inschrijvingsformulier ingevuld toesturen naar VVOG, Predikherenrei 1c, 8000 Brugge of faxen naar 050 33 20 62

• telefoneren naar Doreen Leuntjens op 050 33 21 33

• een email sturen naar vorming@vvog.info
Iedere cursist wordt na inschrijving per brief of mail tijdig op de hoogte gebracht van de lesdata en cursusplaats.

Korting (Extra) | Bovenop de ledenkorting kunnen leden-gemeenten in bepaalde gevallen genieten van extra 
kortingen.  Deze zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, het aantal reeds gevolgde en/of de aangevraagde cursussen. 

Lesgevers | De lessen worden gegeven door praktijkmensen uit de groensector, docenten tuinbouwopleidingen en
specialisten uit onderzoekscentra.  Alle lesgevers zijn vertrouwd met het groene vakgebied en/of de praktijk binnen een
openbaar bestuur.

Locatie
• In uw gemeente: de cursus kan gegeven worden in de lokalen en op de terreinen van uw eigen gemeente.  De VVOG

contacteert u om de praktische afspraken te maken.

• In een gemeente in uw buurt: wanneer een gemeente in uw omgeving de leslocatie verzorgt, nodigen wij uw werk-
nemers uit om aan te sluiten.  Indien u zich inschrijft op een wachtlijst brengen wij u op de hoogte van de leslocatie
en –data van zodra de cursus van start kan gaan.

• Locatiebepaling na inschrijvingsdatum: vooral bij specialisatiecursussen wordt na de afsluiting van de inschrijvingen
op basis van de woonplaatsen een geschikte locatie gezocht en meegedeeld.

• Vaste locatie: bij studiebezoeken en bij sommige cursussen

Opzegging | Bij annulatie van een inschrijving op minder dan 10 dagen voor de aanvang van een cursus blijft 25%
van de cursuskosten verschuldigd.  Bij opzegging op de dag zelf is het volledige bedrag verschuldigd.  Bij overmacht kan
u steeds een plaatsvervanger naar de cursus sturen.

Prijzen | Prijsofferte | Vraag vrijblijvend een prijsofferte op het onderstaande adres.

Meer informatie?
Vereniging Voor Openbaar Groen vzw | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
Tel. 050 33 21 33 | Fax 050 33 20 62 | vorming@vvog.info | www.vvog.info



Doelgroep
• groenarbeiders die geen vooropleiding in de groensector hebben genoten
• groenarbeiders met een beperkte ervaring in de groensector

Doelstelling
• aanleren en toepassen van elementaire kennis zodat je op een 

zelfstandige manier duurzaam, pestidicenvrij groenbeheer kan uitvoeren
• op een veilige en efficiënte manier basisvaardigheden uitvoeren
• op de hoogte te blijven van nieuwe opvattingen in de sector 

zodat je op een eigentijdse wijze opdrachten begrijpt en uitvoert.

Module 1

Basis plantenkennis

De courante planten
leren kennen

In deze opleiding leer je: 
• hoe je de meest voorkomende planten

in het openbaar groen kan herkennen
en benoemen (kruidachtigen, heesters,
bomen)

• hoe planten groeien en bloeien en welke
eisen ze stellen aan hun standplaats

• hoe en waarom planten op diverse
manieren in het openbaar groen worden
gebruikt 

• inheemse kruiden en struiken
herkennen en beheren of accepteren

Deze kennis vormt de basis voor het
uitvoeren van aanleg- en onderhouds -
werken.  Deze opleiding houdt in dat je
een theoretisch stuk te verwerken krijgt,
maar dat er vele mogelijkheden worden
ingelast om dit op het terrein te bekijken.

Aantal lesdagen | 3

Module 2

Techniek van aanleg

Hoe beter de aanleg, 
hoe eenvoudiger het onderhoud

Aan de hand van oefeningen leer je de
meest voorkomende groenelementen aan
te leggen:
• voorbereidende werken
• grondbewerkingen
• transport en opslaan van planten
• de kwaliteit van geleverde planten

beoordelen
• uitzettechnieken, plantdichtheden 
• uitvoeren van beplantings- en

bezaaiingswerken 
• afwerken van een groenelement
• uitvoeren eerste onderhoudsbeurten
• veilig en ergonomisch werken met het

juiste gereedschap
• werken met motoraangedreven

toestellen komt rudimentair aan bod
• verhardingen zonder pesticiden beheren
• signalisatie en PBM

Aantal lesdagen | 3

Module 3

Groenonderhoud
Van onderhouden

tot houden van groen

Aan de hand van oefeningen leer je
volgende groenelementen onderhouden:
• vakbeplantingen met vaste planten en

bolgewassen
• hagen
• heestermassieven
• solitaire struiken
• grasvelden
• verwerken van groenafval en snoeisel
• bloemenakker en -weide

We leren je hoe je zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen een beplantingszone
tot ontwikkeling krijgt.  Dankzij onze GPS
(Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het
snoeien kan je snel en een voudig een
situatie inschatten naar de functie, plaats
en kenmerken van een beplanting.
Gelaagdheid en successie vormen de basis
van de cursus.

Aantal lesdagen | 3

Doelgroep
• ploegbazen en groenarbeiders die een vooropleiding in de groensector hebben genoten
• ploegbazen en groenarbeiders met ervaring in de groensector

Doelstelling
• je basiskennis te vergroten en toe te passen
• je werk efficiënt organiseren en met kennis van zaken beslissingen nemen op het werkterrein
• deskundig rapporteren, suggesties formuleren en probleemoplossend samenwerken met je overste
• op de hoogte blijven van nieuwe evoluties om vragen van medewerkers en burgers gemotiveerd te beantwoorden
• op een deskundige manier Harmonisch Park- en Groenbeheer hanteren.

Module 4

Plantenkennis en
beplantingsvormen

De juiste plant
op de juiste plaats

Na afloop van de opleiding ben je in staat:
• minder gekende struiken, vaste planten,

bomen en bolgewassen te herkennen
• te zien hoe individuele planten deel

uitmaken van een breder geheel
• te bepalen hoe je een beplantingszone

op een duurzame wijze kan beheren
• op basis van standplaatsvereisten de

juiste beplantingskeuzes te maken
• beplantingszones te beoordelen en de

graad van onderhoudsniveau en
duurzaamheid te rapporteren aan je
oversten

• de biodiversiteit in je beplantingen te
verhogen

• een juiste kennis van eindbeelden te
hebben

Aantal lesdagen | 3

Module 5

Bijzondere techniek
van aanleg 

Van idee tot realisatie
van groenzones

Na afloop van de opleiding ben je in staat:
• een werf te organiseren en te leiden
• de bescherming van bomen bij werken

te organiseren
• plangegevens op het terrein uit te zetten
• een planning op te stellen en over te

gaan tot uitvoering van voorbereidende
werken

• perfect in te schatten wat de goede
grondbewerkingen zijn

• geavanceerde beplantings- en
aanlegtechnieken toe te passen

• de juiste man op de juiste plaats in te
zetten

• het juiste planttijdstip te bepalen en de
beplantingen te keuren op hun kwaliteit

• een hoge graad van afwerking te
realiseren

Aantal lesdagen | 3

Module 6

Groenbeheer 

Van ‘onder’-houden
naar duurzaam beheren

met HPG-visie

Na afloop van de opleiding ben je in staat:
• het uit te voeren werk te organiseren en

een dagplanning op te stellen
• een groenzone op een duurzame wijze

te beheren en taken te verdelen
• de lange termijnvisie van je overste over

te brengen in de praktijk
• stappen te ondernemen om de

biodiversiteit in groenzones te verhogen
• een groenzone te beheren waarin onder -

drukking van spontane beplantingen
geen 'must' meer is

• bepaalde tekortkomingen, zoals ziekten
en plagen, te detecteren en verslag
daarvan uit te brengen bij je oversten 

• gelaagdheid in beplanting te ontwikkelen
• je ploeg veilig te laten werken met vele

gereedschappen en machines

Aantal lesdagen | 3

Vervolmaking groenbeheer

Specialisatie groenbeheer

Basis groenbeheer

AANBEVOLEN VORMINGSTRAJECT • UNIEK IN ONZE VORMINGSVISIE

Afhankelijk van je interesse en niveau kan je deelnemen aan onze specialisatiecursussen,
studiedagen, studiebezoeken, ...  Raadpleeg onze website www.vvog.info voor actuele info!

1 2 3 4 5 6

IEDER PERSONEELSLID KAN TELKENS INSTAPPEN OP ZIJN NIVEAU
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