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Werken in het groenPRO Emmen
Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan leerlingen en 
ouders, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden aan-
geboden. 

In deze cursuswijzer lees je 
informatie over:
• De cursus
• Competenties
• Vakkenpakket
• Wat wordt er van je 

gevraagd

Inhoud van de cursus
Deze cursus duurt 1 tot 2 jaar. Je wordt opgeleid tot medewerker in het 
groen. Tijdens de cursus loop je stage . Deze stage moet met succes 
worden afgerond.

Werken in het groen, keuzemogelijkheden:
• medewerker in het groen SVA1
• medewerker in de groenvoorziening SVA2
• medewerker bij een hovenier SVA2 

Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn verbonden die in 
rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers. De vakdocent kan 
u hierover informeren.



Wat doet een medewerker in het groen?
Werkzaamheden:
Je doet o.a. onderhoud aan grasvelden en bloemperken.  Je snoeit 
struiken en bomen. Je assisteert bij de aanleg van grasvelden en het 
planten van struiken, bomen en planten.
Je helpt bij de aanleg van paden en terrassen en afscheidingen. 

Waar kun je aan het werk
Als medewerker in het groen kun je op verschillende plekken aan de slag. 
Zo kun je  bijvoorbeeld bij een hoveniersbedrijf terecht of bij bedrijven die 
werken in de groenvoorziening of in bos en natuur.

Competenties
Competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt  voor je beroep. We 
verdelen ze in vakspecifieke competenties  en sociale competenties.
Vakspecifieke competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt voor de 
werkzaamheden binnen een beroep. Sociale competenties gaan over de 
omgang met anderen. En gelden voor alle activiteiten op school 

Vakspecifieke competenties bij deze cursus
• Kennen van de juiste begrippen en vaktermen
• Veilig en doelmatig kunnen werken en inrichten van

de werkplek

Vakkenpakket
Welke pro-vakken krijg je?
• Basisvaardigheden groentechniek-SVA 1 of 2
• Werken in het groen van KPC
• Basisveiligheid buitenruimte 
• Veiligheid (SWB en eventueel VCA)

Wat moet je verder elke week doen?
Naast de praktijk krijg je theorie. Vakken o.a rekenen, Nederlands,  
burgerschap en gymnastiek.

Belangrijk bij deze cursus
• Je werkt graag buiten.
• Je werkt graag met gereedschappen en machines en gaat er 

nauwkeurig en zorgvuldig mee om. 
• Je kan goed samenwerken, en je vindt het leuk om collega’s te helpen.
• Je houdt je aan de veiligheidsvoorschriften tijdens het werken.
• Je houdt je aan verschillende procedures en richtlijnen binnen het 

bedrijf. Dat vergt discipline. 
• Je durft hulp te vragen als je vastloopt in je werk


