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BELGIE / VLAANDEREN 

 

1. Titel van het certificaat (NL) 

Ervaringsbewijs: hovenier onderhoud parken en tuinen (m/v) 
In de oorspronkelijke taal 

 

2. Vertaalde titel van het certificaat 

Certificate of professional competence: maintenance gardener parcs and private 
gardens (m/f) (EN) 

Titre de compétence professionnelle: jardinier entretien de parcs et de jardins (h/f) (FR) 
Deze vertaling heeft geen wettelijke status. 

 

3. Beschrijving van verworven competenties 
 

De standaard werd ontwikkeld en goedgekeurd door de sectorale sociale partners. 
 

 

Een houder van het ervaringsbewijs kan: 

gazon onderhouden:  
 maait rond en naast obstakels zonder de obstakels of de graswortels te beschadigen; 
 stelt de verticuteermachine in zodat de messen net boven de grond de viltlaag snijden; 
 verticuteert in rechte banen, zonder het gazon te beschadigen; 
 boordt de graskant af, zodat een recht afgelijnd gazon ontstaat; 
 zaait gelijkmatig bij, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden; 
 merkt eventuele ziektes of problemen op en meldt ze aan de ploegbaas. 

scheren: 
 kiest een goed afgestelde, scherpe haagschaar; 
 start de scheerbeweging onderaan; 
 scheert de zijde van de haag zodat de onderzijde minstens gelijk of breder is dan de bovenzijde; 
 houdt het mes van de haagschaar parallel met de haag; 
 scheert in de aangegeven vorm (bol, kubus, rechtlijnig) en houdt daarbij rekening met de karakteristieken van de plant; 
 controleert het scheerwerk vanuit verschillende gezichtspunten. 

snoeien: 
 knipt kruistakken, boven elkaar concurrerende takken, dubbele koppen weg zodat licht en lucht in de takkenstructuur kan doordringen; 
 knipt niet in de takring en laat geen stompen staan; 
 kort een tak schuin in, boven een groeipunt; 
 verwijdert zware takken zonder inscheuring; 
 verwijdert wilde scheuten van de onderstam; 
 zorgt voor een gladde wonde; 
 snoeit de te leiden plant in functie van de toekomstige vorm; 
 kiest het gepaste materiaal bij het leiden van een plant. 

De kandidaat moet kennis kunnen aantonen van: 
 het onderscheid tussen lentebloeiers en zomerbloeiers; 
 de periode van snoeien bij lentebloeiers en zomerbloeiers. 

                                                           

Toelichting 
Dit document dient om aanvullende informatie over het specifieke certificaat te verschaffen en bezit op zichzelf geen enkele wettelijke status. 
Het is gebaseerd op de resolutie 93/C 49/01 van de Raad van 3 december 1992 over de doorzichtigheid van kwalificaties, op de resolutie 
96/C 224/04 van de Raad van 15 juli 1996 over de doorzichtigheid van beroepsopleidingscertificaten en op de aanbeveling 2001/613/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, 
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders. 

Meer informatie op: http://europass.cedefop.europa.eu 
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onkruid bestrijden: 
 hakt de oppervlakte volledig en werkt in de richting zodat dat de gehakte grond niet meer moet betreden worden; 
 hakt rond en onder een plant zonder deze te beschadigen; 
 verwijdert manueel wat niet kan gehakt worden; 
 bepaalt de oppervlakte van het te besproeien terrein; 
 kiest het gepaste product in functie van de opdracht; 
 doseert de hoeveelheid actieve stof volgens de richtlijnen op de verpakking; 
 sproeit het terrein volgens de richtlijnen op de verpakking; 
 sproeit rekening houdend met de weersomstandigheden. 

De kandidaat moet kennis kunnen aantonen van: 
 het kalibreren van een sproeitoestel; 
 het gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de verdere behandeling van het terrein (wanneer terug maaien, …). 

spitten: 
 spreidt bodemverbeteraar egaal uit over het terrein; 
 maakt een spitvoor bij het begin en brengt deze aarde naar het einde van het te spitten terrein; 
 spit de bodemverbeteraar en eventuele vegetatie onder, zodat een egale bovenlaag van aarde zichtbaar wordt; 
 spit diep genoeg, zodat de ondergewerkte vegetatie niet terug bovenkomt bij een volgende bewerking; 
 verwijdert alle gemorste aarde/vegetatie buiten de te bewerken zone. 

bomen met blote wortels planten: 
 graaft een plantput, anderhalve keer groter dan het wortelgestel; 
 graaft een plantput diep genoeg zodat de wortelhals net onder de grond zit; 
 knipt beschadigde wortels en takken bij; 
 plaatst de steunstok aan de westkant en dan de boom met een voetbreedte ertussen; 
 plant de boom eerst dieper en schudt hem lichtjes op zodat er voldoende aarde tussen de wortels kan kruipen en de wortels zich kunnen strekken in de plantput; 
 verankert de boom aan de steunstok door minimaal één spanriem in een achtvorm te draaien, zodat de boom niet tegen de steunstok kan schuren; 
 drukt de aarde aan zodat de boom stevig staat. 

vaste planten, heesters en rozen planten: 
 volgt bij het uitzetten van de verschillende soorten beplanting het beplantingsplan; 
 respecteert de nodige afstand tussen de verschillende plantensoorten; 
 steekt de kluit van vaste planten volledig onder de grond; 
 plant de ent van rozen net boven de grond; 
 dicht de plantput zodat de plant vastzit, zonder de plant schade toe te brengen; 
 werkt de grond af zodat de grond luchtig blijft en egaal ligt. 

materieel onderhouden: 
 kiest de aangepaste brandstof in functie van de machine; 
 beoordeelt de toestand van de luchtfilter; 
 beoordeelt de toestand van de bougie; 
 beoordeelt de toestand van de messen; 
 controleert het oliepeil; 
 controleert de machine op gebreken die een normale werking verhinderen en regelt bij indien nodig; 
 reinigt al het gebruikte materieel. 

 

 

4. Reeks sectoren en beroepen relevant voor de houder van het certificaat 
De houder van het ervaringsbewijs kan werken als hovenier onderhoud parken en tuinen in de land- en tuinbouwsector of in 
andere sectoren waar deze activiteiten plaatsvinden. 
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5. Officiële grondslag van het certificaat 
Naam en rechtspositie van de erkende instelling die het 
certificaat toekent 
 
Testcentrum erkend door de Vlaamse overheid 

Naam en rechtspositie van de regionale instantie die 
de accreditatie/erkenning van het certificaat verzorgt 
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie 
Koning Albert II laan 35 bus 21 
1030 Brussel 

Niveau van het certificaat (nationaal of internationaal) 

Vlaams niveau 

EVC (Erkenning van Verworven Competenties) 

Beoordelingsscore / minimumvereisten 
Alle competenties zoals beschreven in punt 3 moeten 
worden bewezen. 

Internationale of Europese reglementering 

 

Juridische grondslag 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende 
het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (= ervaringsbewijs) 

 Ministerieel besluit van 18 februari 2008 tot bepaling van de standaard voor de titel van hovenier onderhoud parken 
en tuinen (= ervaringsbewijs) 

 
 

6. Erkend traject waardoor het certificaat verkregen is 
 

Beschrijving gevolgde trajecten Percentage van het totale programma 
(%) 

Duur 
(uren/weken/maanden/jaren) 

Assessment van verworven competenties 
(EVC) 

100 Max. 8 uur 

Totale duur van het assessment dat tot het certificaat heeft geleid Max. 8 uur 

 
 

Aanvullende informatie 

Het assessment werd ontwikkeld volgens de standaard hovenier onderhoud parken en tuinen, zoals opgesteld en 
goedgekeurd door werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers uit de sector.  Het assessment bestaat 
uit een optionele beoordeling van een portfolio en de eigenlijke afname van een assessment door 2 beoordelaars volgens de 
standaard hovenier onderhuid parken en tuinen. 

 

Meer informatie beschikbaar op: 

www.ervaringsbewijs.be  
 

Vlaams overzicht van Europass-Certificaatsupplementen 

Hier kun je de Vlaamse Europass-Certificaatsupplement downloaden in verschillende talen en vind je een beschrijving van het 
nationale en regionale systeem voor kwalificaties: 

www.europass-vlaanderen.be/cs  
 

 


