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Boekenlijst en kosten studiejaar 1   2020-2021 
Naam opleiding: Management van de Leefomgeving 

Contactpersoon: Freddy van Dijken, freddy.vandijken@hvhl.nl, 026-3695688 

   

Boeken 

Titel schrijver(s) uitgever ISBN richtprijs 
periode 1     
Rapporteren de Basis (3e druk) 
 
 
 
 
 
Stad en Beleid, Maatschappelijke 
vraagstukken en nieuwe 
ontwikkelingen (3e druk, 2019)  
 
 
 

Van Vilsteren P, 
Hummel H, 
Berkhout J,  
Slootmaker A 
 
 
Straatman, E 
 

Noordhoff 
Uitgevers  
 
 
 
 
Noordhoff 
Uitgevers 
 

9789001780289 
 
 
 
 
 
9789001900458 

€ 14,00 
 
 
 
 
 
€ 44,00 
 

periode 2     
Projectmanagement (8e druk, 
2019) 

R. Grit Noordhoff 
Uitgevers  

9789001891589 € 39,00 

periode 3     
Praktijkgericht onderzoek in de 
ruimtelijke planvorming - 
methoden voor analyse en 
visievorming (2e druk).  
 
 
Basisboek Ruimtelijke Ordening en 
Planologie, 2e druk 

Simons, W., & 
Dorp, D. van 
 
 
 
 
Schijndel, van, B., 
Wal, van der, H. & 
Kok, J. 

Wageningen: 
uitgeverij Landwerk 
 
 
 
 
Noordhoff 
Uitgevers  

9789077824009 
 
 
 
 
 
9789001861353 

€ 31,00 
 
 
 
 
 
€ 55,00 
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titel schrijver(s) uitgever ISBN richtprijs 
periode 4     
Participatie@groene ruimte 
 
 
Het ontwerp van de openbare 
ruimte (1e druk).  

Goorbergh, F. van 
den, & Scheffers, J. 
 
Meyer, H., Josselin 
de Jong, F. de, & 
Hoekstra, M.J. 
 

Wageningen: 
uitgeverij Landwerk 
 
Uitgeverij Sun 

9789077824603 
 
 
9789058751645 

 
 
 
€ 30,00 

 

 

Dictaten: deze zijn verkrijgbaar bij de repro  

repronummer titel richtprijs 
111045 
210135 
110018  

Snoep (Standaard naslagwerk opmaak en print) 
Reader Basic English Grammar (digitaal beschikbaar) 
Stedenbouw in Nederland (digitaal beschikbaar op Moodlerooms) 

 

 

Tekenpakket  
Voor lesweek 1 dien je een aantal materialen zelf aan te schaffen. Alle materialen zijn verkrijgbaar in 
de eerste lesweek van Hogeschool Van Hall-Larenstein. Van Hall Larenstein biedt je de mogelijkheid 
de specifiekere materialen in één pakket aan te schaffen tegen gereduceerd tarief. Het pakket kost 
circa € 57,50. Dit pakket kan gekocht worden op de 1e  lesdag.  
 
Verkrijgbaar als pakket:  
- Schetsrol 30 cm x 50 m.  
- Ringband A3 dwars 4-rings  
- Showtas A3 dwars 10 st.  
- Schaalstok  
- Crêpe tape  
- Tradio Stylo tekenpen  
- Pentel Sign viltstift  
- ProMarker forest green  
- ProMarker meadow green  
- ProMarker sky blue  
- ProMarker warm grey 2  
- 2B potlood  
- 4B potlood  
- 6B potlood  
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Laptop & software 

Voor de studie Management van de Leefomgeving raden we je aan een laptop aan te schaffen. 
Daarmee kan je in de les direct aan de slag. Zorg er voor dat je laptop geschikt is om programma’s 
zoals Photoshop te draaien. Zie hiervoor de specificaties op 
https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/system-requirements.html 

Daarnaast schaf je gedurende het eerste jaar een aantal specifieke programma’s aan, te verkrijgen 
als student via Surfspot: 

• Photoshop: 
• Indesign: 

Photoshop en Indesign zijn beide producten van Adobe en je kunt een pakket (student licentie) 
kopen voor € 132,75 per jaar.  Los kopen kan ook, maar is uiteindelijk duurder 

Excursies 

activiteit kosten (bij 
benadering) 

periode 1  
naam excursie:  
 
Aan verplichte excursies worden geen kosten verbonden. Evt. reiskosten op basis van openbaar 
vervoer voor eigen rekening 

 

periode 2  
naam excursie: 
 
Aan verplichte excursies worden geen kosten verbonden. Evt. reiskosten op basis van openbaar 
vervoer voor eigen rekening 

 

periode 3  
naam excursie: 
 
Aan verplichte excursies worden geen kosten verbonden. Evt. reiskosten op basis van openbaar 
vervoer voor eigen rekening 

 

periode 4  
naam excursie: Tweedaagse excursie incl. vervoer, eten en overnachting 
 
Aan verplichte excursies worden geen kosten verbonden. Evt. reiskosten op basis van openbaar 
vervoer voor eigen rekening 

€ 100,00 

 

https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/system-requirements.html

