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WERKEN IN HET GROEN
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Tijdens je opleiding ga je op stage. 

Je kunt op veel plekken stage lopen. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 

stage in de keuken of in de winkel. 

Of voor een stage in de bouw. 

Kiezen
Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de 

WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes 

vind je informatie over de verschillende 

plekken waar je stage kunt lopen. De 

boekjes kunnen je helpen bij het maken 

van een keuze. Ze zijn ook handig tijdens 

praktijklessen op school. 

Tuincentrum 
Dit boekje gaat over werken in het groen. 

Kies jij voor een stage in het groen? 

Dan kun je misschien werken in een 

tuincentrum. Een tuincentrum is een 

grote winkel waar allerlei planten en 

bloemen worden verkocht. Maar ook 

spullen voor huisdieren. Zoals kooien 

voor konijnen of hondenmanden. 

Klanten
In een tuincentrum zorg jij ervoor dat 

de planten en bloemen er mooi uitzien. 

En dat de winkel netjes blijft. Soms help 

je klanten. Vraagt iemand bijvoorbeeld 

waar een bepaalde plant staat? Dan wijs 

je de klant de weg.

Hovenier
Je kunt ook terechtkomen bij de 

gemeente. Je loopt dan stage bij 

de plantsoenendienst. Je zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat de parken in 

jouw stad of dorp er mooi uitzien. 

Sommige leerlingen lopen stage bij een 

hoveniersbedrijf. Een ander woord voor 

hovenier is tuinman. Een hovenier is 

iemand die tuinen aanlegt. Bijvoorbeeld 

bij mensen thuis. Een hovenier bedenkt 

voor de klant hoe de tuin eruit komt te 

zien. En welke planten en bloemen erin 

komen te staan.

Groene vingers
Wil je stage lopen in het groen? 

Dan moet je van de natuur houden. 

Je hoort wel eens dat je ‘groene vingers’ 

moet hebben. Dat betekent dat je houdt 

van bloemen en planten. En dat je goed 

weet hoe je ze moet verzorgen.

Toekomst
Tijdens een stage doe je ervaring op. 

Met deze ervaring heb je in de toekomst 

meer kans op een leuke baan. Sommige 

stages zijn een goede voorbereiding 

op een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld 

bij een Agrarisch Opleidingen Centrum 

(AOC). Je stagebegeleider kan je daar 

meer over vertellen.

Waarom dit boekje?
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Een tuin ...     
Een hovenier legt tuinen aan. 

Bijvoorbeeld bij mensen thuis. Zoals de 

tuin op deze foto. De hovenier bekijkt 

dan welke bloemen en planten er in de 

tuin kunnen komen. En hoe de tegels 

gelegd worden. Daarna koopt hij alle 

spullen. En hij legt de tuin aan. Is alles 

klaar? Dan zorgt een hovenier vaak ook 

nog dat de tuin netjes blijft. 
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In elke stad en elk dorp is wel een park. 

Met grasvelden en bomen. Maar ook 

vaak met bloemen en vijvers. Zoals het 

park op deze foto. De gemeente zorgt 

ervoor dat het park netjes blijft. 

Dat doet de plantsoenendienst. 

Ze vegen de parken schoon. En ze 

planten bijvoorbeeld nieuwe bomen. 

en een park     
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Werken in het groen moet je natuurlijk 

leuk vinden. Maar je moet ook een 

aantal dingen kunnen en weten. 

Hieronder staan een paar voorbeelden.

Natuur
Het belangrijkste is dat je van de natuur 

houdt. Ook is het handig als je de namen 

kent van veel bloemen en planten. 

En dat je weet hoe je ze het beste kunt 

verzorgen.

Discipline 
Verder moet je discipline hebben. Dat 

betekent dat je bijvoorbeeld op tijd op je 

werk komt. Loop je stage in het groen? 

Dan moet je vaak vroeg opstaan. 

Soms begin je al om 7 uur ’s ochtends. 

Doorzettingsvermogen
Werken in het groen is soms zwaar. 

Je maakt lange dagen. Het werk is 

vermoeiend. Je zit bijvoorbeeld vaak 

gebukt. En je werkt meestal buiten. 

Ook als het regent. Of als het erg warm 

is. Daarom moet je doorzettingsvermogen 

hebben. Ben je moe of heb je geen zin 

meer? Dan moet je toch afmaken waar je 

mee bezig bent.

Samenwerken
Samenwerken is erg belangrijk in het 

groen. Samen met je collega’s verzorg je 

de planten en bloemen. 

Je moet goed naar elkaar luisteren. 

En elkaar helpen als dat nodig is. Je kunt 

ook veel van je collega’s leren. Zeker als 

je collega’s al langer in het groen werken. 

Het is handig om goed te kijken hoe zij 

hun werk doen. 

Wil jij werken in het groen?
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Netjes
Het is belangrijk dat je netjes bent. 

Loop je bijvoorbeeld stage in een 

tuincentrum? Dan moet je zorgen dat 

de winkel er mooi uitziet. Je veegt 

bijvoorbeeld de paden schoon. En daarna 

ruim je de bezem meteen op. Een bezem 

midden in de winkel staat namelijk niet 

zo netjes.

Concentratie
Een goede concentratie is belangrijk. 

Je werkt vaak buiten. Je hebt veel 

mensen om je heen. En je hoort overal 

geluiden. Maar je moet je niet laten 

afleiden door deze drukte. Het is 

belangrijk dat je gewoon op je eigen 

werk let. Anders krijg je het werk nooit 

op tijd af.
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