Begeleiding

Ja, ik heb interesse

Gedurende de opleiding word jij door
een voorman begeleid. Hij helpt je om de
vaardigheden en kennis onder de knie te
krijgen, zodat je de werkzaamheden goed
kunt uitvoeren. Na afloop krijg je een toets.
Bij een voldoende op de toets en een goede
beoordeling van jouw inzet ontvang je het
getuigschrift ‘Beheersing basisvaardigheden
onderhoud Groene Stad’.

Heb je interesse om deze opleiding
te volgen? Neem dan contact op
met je leidinggevende en bespreek
samen de mogelijkheden.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
Tomin Groen
Franciscusweg 359
1216 SM Hilversum
035 671 8167
groenvoorziening@tomingroep.nl
www.tomingroen.nl

Beheersing basisvaardigheden
onderhoud Groene Stad

Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband
bij Tomin Groen

Werken en Leren bij Tomin
Groen
Welkom bij Tomin Groen, de groene tak van
Tomingroep. Hier werken wij dagelijks aan
een goed verzorgde buitenruimte. Wij dragen
daaraan bij door onder andere plantsoenen
goed te onderhouden, de straten schoon
te houden en onze zorg te leveren rondom
evenementen. Wij werken aan parken,
sportvelden, plantsoenen en het groen
van bedrijven en particulieren, met andere
woorden de Groene Stad.

De Groene Academie
Samen met het AOC Wellant College
in Houten verzorgen we op landelijk
mbo-niveau het groene onderwijs. De
vaardigheden en kennis die je opdoet,
sluiten aan op niveau 1 van het mbo. Je
maakt kennis met het groen en de meest
voorkomende werkzaamheden die voor ons
van belang zijn. Zo kun je met voldoende
kennis en kunde bij ons aan de slag.

Praktische vaardigheden
gericht op het onderhoud van
de Groene Stad

Inhoud van de opleiding

De komende weken ga je in de buitenruimte
werken en leren. We willen dat je hier met
plezier aan het werk bent en zullen jou
dan ook goed opleiden en begeleiden. We
verwachten van jou maximale inzet en een
bijdrage aan het werk dat wij voor onze
opdrachtgevers uitvoeren. Samen zijn wij
Tomin Groen.

De opleiding bestaat uit een introductieprogramma, de modules borstelen,
bladblazen, schoffelen en een stukje plantenkennis.

Duur: 2 dagen verspreid over 6 weken
In de praktijk

Introductieprogramma
Eerst ga je kennismaken met Tomin Groen en
de Groene Academie. Wie zijn wij, wat doen
we en wat gaan wij voor elkaar betekenen.
Jij gaat onder begeleiding in de buitenruimte
met ons werken. Wij hebben bepaalde
richtlijnen en regels, onder andere over veilig
en netjes werken en over hoe we met elkaar
omgaan. Deze regels zullen we met elkaar
doornemen.

Vakvaardigheden
In dit onderdeel behandelen we de
voornaamste werkzaamheden, de
basisvaardigheden die nodig zijn om de
buitenruimte te beheren. We leren je hoe je
moet borstelen, bladblazen en schoffelen op
een goede en veilige manier.

Vakkennis
In het onderdeel vakkennis leer je de
belangrijkste planten in de buitenruimte
kennen, planten die jij tegenkomt in het
werk. Daarnaast leren we je ook hoe je met
deze planten moet omgaan. Je werkt in de
openbare ruimte en bent dus de hele dag
zichtbaar voor veel mensen. We maken je
bewust van je functie en jouw bijdrage aan
het beheer van het groen.
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