
Wet natuurbescherming I

Wet natuurbescherming II

Wet natuurbescherming III

Spuitlicen�e I (Uitvoeren)

Spuitlicen�e II (Bedrijfsvoeren)

Spuitlicen�e verlengen

Excel basis

Excel gevorderden

Kennistraining RI&E

Rijvaardigheid
Verkeerseduca�e

VanafRijbewijs E achter B 
(Aanhanger)

Motorke�ngzaag Basis    

Motorke�ngzaag Gevorderd    

Motorke�ngzaag Specialist    

Hout onder spanning    

Hoogwerker met motorke�ngzaag 
gebruik  

Begeleidingssnoei bomen    

Boomverzorging

Arbo & Veiligheid
Machines en
gereedschappen

www.groeneveluwe.nl

Groen cursussen Prijs

€180 90%

€545   90%

€360   90%

€395   90%

€225   90%

€495   90%

€180   90%

€180   90%

€200   50%

€200   50%

€200   50%

€200   50%

€180   0%

€345   0%

€295   90%

€295   0%

€180   0%

€245   90%

€215   90%

€180   90%

€295   90%

€325   50%

€375   50%

€680   50%

€550   0%

€550   0%

€140   0%

€200   90%

€200   90%

€50   0%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

€245

€450

€215

€395

€180

€595

Colland

Prijs Colland

Prijs Colland

Prijs Colland

Prijs Colland

Prijs CollandKennistraining
Bosmaaier

Veilig werken met 
tuin- & parkmachines

Plantenkennis basis

Beeldbestekken en schouwen

Plantsoenonderhoud
Vijvers & EPDM verwerking

Bestraten

Veilig werken met 
de mini/midigraver

Veilig werken met de shovel

Veilig werken met de he�ruck

Basiscursus hoogwerker

Veilig werken langs de weg

VCA–B  (Basis)

VCA-VOL (Leidinggevend)

Basisveiligheid openbare ruimte (BVO)

Basisveiligheid bedrijven (BVB)
Keurmeester machines & 
materialen
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Basis
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Herhaling



Groene Veluwe Opleidingscentrum

COLLAND SUBSIDIE   W
W

W.COLLAND.NL

BEL VOOR DE VOORWAARDEN

Even voorstellen

Groene Veluwe organiseert diverse prak�jkgerichte opleidingen, cursussen, trainingen en (bij)scholingen. Deze 
worden gegeven door vakbekwame docenten in ons moderne leslokaal in een groenrijke omgeving. 

Elke cursus is op maat, zoveel mogelijk aansluitend op de eventueel al aanwezige ervaring en kennis van de 
deelnemer. Zo kan de deelnemer zoveel mogelijk leren en de werkgever beschikken over beter geschoold personeel. 
Dit zijn onze hoofddoelen bij het verzorgen van een cursus. We bedienen u graag met een cursus die aansluit op uw 
wensen; als school, gemeente, SW-bedrijf, groenvoorzieningsbedrijf, hoveniersbedrijf, grondverzetbedrijf, 
infrabedrijf, boseigenaar of een waterschap.

Meerdere van onze aangeboden opleidingen, cursussen, trainingen en (bij)scholingen komen in aanmerking voor 
Colland subsidie. Voor de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van Colland Arbeidsmarkt 
subsidies. Groene Veluwe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie. 
Tevens zijn er een aantal cursussen en opleidingen te volgen in combina�e met nascholing voor code 95.

Wilt u informeren naar de mogelijkheden of u direct aanmelden? Neem dan contact met ons op. Het team van 
Groene Veluwe staat voor u klaar! Bekijk ons volledige cursusaanbod of schrijf u direct in via www.groeneveluwe.nl. 
De genoemde prijzen zijn inclusief catering, lesmateriaal, administra�e, examens, diploma’s/cer�ficaten en pasjes.  
De kosten en toeslagen zijn exclusief 21% BTW en een administra�eve toeslag van € 25,- voor nascholing code 95.

Groene Veluwe

0578 - 62 84 96 06 - 536 167 12
www.groeneveluwe.nl

Tongerenseweg 116, 8162 PP Epe

opleidingen@groeneveluwe.nl

Mijn naam is Berend Klein en ik werk als docent bij Opleidingscentrum 
Groene Veluwe. Als boerenzoon ben ik van jongs af aan al in het groene 
werkveld werkzaam geweest als bosarbeider, voorman boomkwekerij, 
grondwerker, machinist op diverse machines en tevens als zelfstandig 
vakbekwaam hovenier. 

De afgelopen 12 jaar heb ik mijn werkzaamheden als hovenier 
gecombineerd met lesgeven in het onderwijs en het verzorgen van diverse 
cursussen. Binnen Groene Veluwe verzorg ik het contact en de werving van 
diverse klanten. Het opleiden van mensen is mij op het lijf geschreven en dit 
doe ik dan ook dagelijks met veel plezier.

Overige informa�e


