
 

 

Land- en tuinbouw 

 

MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER 
 

 
 
Door deze  modules te behalen word je medewerker groen- en tuinbeheer met een 

volwaardig certificaat.  

 

De medewerker groen- en tuinbeheer voert alle taken uit die bij het aanleggen en het 

onderhouden van parken en tuinen bod komen. Dit gaat van het uitplanten, het snoeien en 

het scheren tot het voorkomen en bestrijden van ziekten en het voorkomen van onkruid. 

  

   

  

Je leert: 

· grondwerken uitvoeren; 

· beplantingen aanleggen en onderhouden; 

· een gazon aanleggen en onderhouden; 

· een terrein afwerken en opruimen; 

· infrastructuurwerken uitvoeren; 

· materieel schoonmaken en onderhouden. 

  
   

De praktijklessen voor deze opleiding gaan door op de campus Stadsrand 



 

 

Leren en werken  
=  

schoolcomponent + werkplek- of aanloopcomponent  

Voor de wil dit concreet zeggen dat je twee dagen les hebt: 

één dag praktijk en één dag algemene vorming (PAV).  

Afhankelijk van je opleiding kan je ook twee keer een halve dag algemene vorming en een 

halve dag praktijk hebben. 

 

Voor de  kan je twee of drie dagen gaan werken met een 

OAO of DAO (betaald werk).  Op de werkplek werk je verder aan je competenties voor 

praktijk. 

Als je (nog) geen werk hebt of nog niet arbeidsrijp bent, ga je ervaring opdoen in een 

 Hier krijg je door een combinatie van vorming en 

tewerkstelling (onbetaald) de mogelijkheid om je arbeidsvaardigheden en -attitudes te 

trainen.  Je wordt hierin bijgestaan door ervaren begeleiders bij één van onze externe 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelatingsvoorwaarden 
· 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het  

secundair onderwijs gevolgd hebben, (je moet niet geslaagd zijn.) 

· ofwel 16 jaar of ouder zijn 

 

Diploma 
In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die 

gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van 

de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite. 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs

