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Kwalificatiedossier Groene ruimte 
 
Kwalificaties:  Medewerker hovenier, (vakbekwaam) medewerker groen en cultuurtechniek, (vakbekwaam)  
                               medewerker natuur, water en recreatie, vakbekwaam hovenier, opzichter/uitvoerder groene  
                               ruimte 
 
Wettelijke beroepsvereisten: nee 
 
 
1. Essentie van het beroep 
De essentie van het beroep moet worden geïnterpreteerd op het niveau van de kwalificatie. 
(zie complexiteit en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het kwalificatiedossier). 
  
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft passie voor het buiten zijn/werken en voor de natuur/het groen. Hij 
voert met behulp van machines en/of gereedschappen vakspecifieke werkzaamheden uit in de richting waarin 
hij werkt. Bij alle werkzaamheden wordt de impact van de werkzaamheden op de bodem, het water en/of de 
flora en fauna afgewogen.  
 
De beginnend beroepsbeoefenaar in de groene ruimte is klant-/gastgericht en stelt zich dienstverlenend op. 
Hij werkt vaak in het bijzijn van klanten, gasten, omstanders en/of derden. Hij dient zich bewust te zijn van en 
rekening te houden met zijn omgeving. Hij draagt verantwoordelijkheidsgevoel en werkt samen met collega's. 
 
In al zijn werkzaamheden streeft de beginnend beroepsbeoefenaar kwaliteit na en is hij kostenbewust. De 
beginnend beroepsbeoefenaar is te allen tijde alert op de veiligheid van zichzelf en van omstanders en gaat 
veilig om met apparatuur en gereedschappen. 
 
Voor de niveau vakbekwaam hovenier niveau, vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek en de 
vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie geldt extra: 
Hij begeleidt collega’s en stuurt hen aan op locatie. Hij bewaakt de planning. 
 
Voor de opzichter/uitvoerder groene ruimte geldt extra: 
Hij bereidt werk voor, calculeert en bewaakt de uitvoering. Hij is sociaal vaardig en communiceert met 
collega’s/beleidsmakers/opdrachtgevers/ klanten/burgers. Hij fungeert als beginnende leidinggevende tijdens 
de werkvoorbereiding en uitvoering. Hij heeft een ondernemende houding en heeft oog voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.  
 
 
2. Essentiële kennisaspecten  
Voor alle kwalificaties geldt: 
• Bodemkunde en bemesting 
• Flora- en Fauna Wet 
 
Voor de hovenier geldt extra: 
• Plantenkenniskaart – generieke basislijst- 
 
Voor de vakbekwaam hovenier geldt extra: 
• Plantenkenniskaart- generieke basislijst- 
• Calculeren en werkplanning 
 
Voor de opzichter/uitvoerder groene ruimte geldt extra: 
• Calculeren, werkplanning en begroten 
 
 
3. Aanvullend op de proeve van bekwaamheid 
De essentie van het beroep wordt geëxamineerd in één proeve van bekwaamheid.  
De onderstaande onderdelen van de essentie van het beroep worden geëxamineerd in 
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aanvullende bewijsstukken: 
Voor alle kwalificaties: 
• Bodemkunde en bemesting 
Voor de hovenier geldt extra: 
• Plantenkenniskaart- generieke basislijst- 
• Calculeren en werkvoorbereiden 
Voor de opzichter/uitvoerder groene ruimte geldt extra: 
• Calculeren en werkvoorbereiden 
 
 
4. Branchevereisten 
Volgend een besluit in de paritaire commissie van Aequor op 20 februari 2014: ‘Besloten wordt om de 
branchevereisten niet op te nemen in het dossier, maar in een aanhangsel aan het examenprofiel’, geldt voor 
deze kwalificaties de volgende branchevereiste: 
• VCA-certificering 
• Flora- en Fauna Wet 
 
 


