
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

Groencentrum Epe – Specialistisch kenniscentrum ‘met groene vingers’ 
 

Groencentrum Epe organiseert in samenwerking met opleidingscentrum De Groene Veluwe op haar eigen trainings- en conferentieruimte scherp 
geprijsde (groen) cursussen. Deze cursussen worden gegeven door vakbekwame docenten in ons moderne leslokaal. 
 

Hieronder vindt u ons aanbod van vakgerelateerde cursussen, gericht op de groene sector. Heeft u interesse in één van de cursussen of wilt u  
eens informeren naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op! 
 

Groencentrum Epe 
Tongerenseweg 116, 8162 PP Epe 
T: 0578 – 62 84 96  
E: conferentieruimte@groencentrumepe.nl 

CURSUSSEN IN DE GROENE SECTOR 
Praktijkgericht  -  Compleet verzorgd  -  Scherpe prijzen 

1. Basisveiligheid VCA (B-VCA) 

  

 

2. VOL-VCA (Leidinggevenden) 

  

 

Deze cursus is gericht op het vergroten 
van kennis en bewustwording van 

veiligheid op de werkvloer. De cursus 
wordt afgesloten met een officieel erkend 
examen. U ontvangt een diploma incl. pas. 
 
 
 

18 januari 2019 of 22 februari 2019 
Kosten: € 200,- excl. 21% BTW 

Deze cursus is speciaal voor operationeel 
leidinggevenden, die op een locatie waar 

een VCA-plicht geldt, aan het werk 
gaan. Ook als ZZP-er dient u vaak over een 
VCA-VOL te beschikken. De cursus wordt 

afgesloten met een officieel erkend 
examen. U ontvangt een diploma incl. pas. 

 
15 februari 2019 

Kosten: € 200,- excl. 21% BTW 
 

 

te beschikken. 

 

Datum: 01-02-2016 

Kosten: € 200,- excl. 21% BTW 

 

3. Veilig werken langs de weg 

  

 

Deze cursus is gebaseerd op CROW 
richtlijn 96b, gericht op de 

groenvoorziening, om veilig te kunnen 
werken langs de openbare weg. U 

ontvangt een verklaring van deelname. 
 
 

21 januari 2019, 4 februari 2019 of  
18 februari 2019 

Kosten: € 165,- excl. 21% BTW 

6. Beeldbestekken en schouwen 

  

 

5. Begeleidingssnoei bomen 

  

 

Groencentrum Epe biedt in samenwerking 
met diverse rijscholen, waaronder 

verkeersschool De Weerd, de rijopleiding E 
achter B (aanhanger) aan. De kosten zijn 

afhankelijk van het aantal lessen die nodig 
zijn. Prijzen zijn inclusief examen. Meer 

informatie vindt u op onze website. 
 

Datum in overleg 

Kosten: vanaf € 310,- excl. 21% BTW 

 

Deze cursus is bedoeld voor alle 
groenvoorzieners die meer kennis willen 

opdoen van het snoeien van (laan)bomen 
en begeleidingssnoei. U ontvangt een 

verklaring van deelname. 
 
 
 

15 maart 2019 

Kosten: € 175,- excl. 21% BTW 

Deze cursus is een verdieping van de 
basiskennis over het omgaan met 

beeldbestekken ten behoeve van schouwen. 
Deze cursus is zowel voor opdrachtgevers 

als opdrachtnemers in het groen. U 
ontvangt een verklaring van deelname. 

 
 

1 maart 2019 

Kosten: € 175,- excl. 21% BTW 

4. Rijbewijs E achter B 
(aanhanger) 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bekijk ons volledige cursusaanbod en meld u nu aan via 
www.groencentrumepe.nl 

De prijzen zijn all-in: inclusief catering, lesmateriaal, administratie, examens, diploma’s, pasjes en certificaten.  

 

7. Bedrijfshulpverlening (basis) 

  

 

9. Spuitlicentie verlengen 

  

 

Na deze cursus kunt u worden ingezet als 
BHV’er. De cursus bestaat uit spoedeisende 

eerste hulp (SEH) & Brandbestrijding, 
Communicatie en Evaluatie (BCE). De 

tweedaagse cursus wordt afgesloten met 
een erkend examen. U ontvangt een 

diploma incl. pas. 
 

11 februari 2019 & 12 februari 2019 

Kosten: €295,- excl. 21% BTW 

 

Deze cursus bestaat uit één dag waarin de 
hoofdpunten van de basiscursus BHV 
opnieuw worden geoefend. De cursus 

bestaat uit spoedeisende eerste hulp (SEH) & 
Brandbestrijding, Communicatie en Evaluatie 

(BCE). U ontvangt een diploma incl. pas. 
 
 

7 februari 2019 

Kosten: € 165,- excl. 21% BTW 

 

 

 

te beschikken. 

 

Datum: 01-02-2016 

Kosten: € 200,- excl. 21% BTW 

 

Kennisbijeenkomsten voor het behouden 
van uw spuitlicentie. Per cursusdag 

worden er twee onderwerpen behandeld, 
waarmee u 2 punten kunt behalen. Meer 

informatie vindt u op onze website. 
 
 
 

23 januari 2019 

Kosten: € 140,- per dag excl. 21% BTW 

 

U leert in deze cursus onder andere hoe u 
veilig kan werken met de hoogwerker en de 

kettingzaag in de hoogwerker. De 
tweedaagse cursus wordt afgesloten met een 

branche erkend certificaat. Deze cursussen 
zijn in maart 2019 ook los te volgen.  

Meer informatie vindt u op onze website. 
 

25 februari 2019 & 26 februari 2019 

Kosten: € 530,- excl. 21% BTW 

 

 

Vergroot uw kennis op het gebied van 
digitalisering en automatisering in de 

groene sector. Deze bijeenkomst geeft u 
inzicht hoe er dagelijks geld en tijd kan 
worden bespaard door het slimmer en 

veiliger inrichten van bedrijfsprocessen. 
 

 
Datum in overleg 

Kosten: € 15,- excl. 21% BTW 

 

 

 

 

De Arbowet verplicht het periodiek keuren 
van tuin- en parkmachines. Tijdens deze 
cursus wordt u opgeleid om op de juiste 

wijze keuringen aan machines uit te voeren 
en keuringscriteria toe te passen. Na afloop 

van de eendaagse cursus ontvangt u een 
certificaat van deelname. 

 
28 januari 2019 of 28 februari 2019 

Kosten: € 200,- excl. 21% BTW 

 

De Wet natuurbescherming is op 01-01-2017 
in werking getreden en vervangt de Flora- & 
Faunawet. U wordt tijdens deze cursus op de 
hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen. 
U krijgt de benodigde kennis en handvatten 

zodat u weer geheel up-to-date bent. U 
ontvangt een certificaat welke 5 jaar geldig is.  

 
19 februari 2019 & 20 februari 2019  

Kosten: € 325,- excl. 21% BTW, niveau 1 

Kosten: € 375,- excl. 21% BTW, niveau 2 

 

13. Keurmeester tuin- & 
parkmachines 

  

 

14. Basiscursus hoogwerker en 
kettingzaaggebruik 

  

 

Als uw certificaat Wet natuurbescherming 
(voorheen Flora & Fauna) bijna is verlopen, 
dan kunt u de geldigheid van uw certificaat 

verlengen door deel te nemen aan deze 
hercertificeringsbijeenkomst. Uw kennis is 
weer geborgd en aantoonbaar. U ontvangt 
een nieuw certificaat welke 3 jaar geldig is. 

 
16 januari 2019 (08:30 – 12:30 uur) 

Kosten: € 135,- excl. 21% BTW 

 

10. Wet natuurbescherming 
niveau 1 & 2 

  

 

11. Wet natuurbescherming 
niveau 1 & 2 (hercertificering) 

  

 
Leer veilig en verantwoord werken met de 

bosmaaier, bladblazer en de 
motorheggenschaar. Deze cursus bestaat 

uit zowel een theoretisch als een praktisch 
onderdeel. U ontvangt een verklaring van 

deelname. 
 
 

30 januari 2019 of 31 januari 2019 

Kosten: € 175,- excl. 21% BTW 

 

12. Veilig werken met kleine  
tuin- & parkmachines 

  

 

15. Digitaal managen en 
factureren van groenprojecten 

  

 

8. Bedrijfshulpverlening 
(herhaling) 
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