
Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Duur  5 maanden
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal  Nederlandstalig

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor de start van de
leergang kun je je inschrijven. Aan melden 
via de website.
De algemene inschrijfvoorwaarden zijn
van toepassing en vind je op de website:
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar
de actuele lesdata en kosten.

● Stedelijke omgeving
● Groen-technische kennis

Hoe meer bomenkennis, hoe leefbaarder de stad

Groenere, steeds beter leefbare steden in tijden van klimaat-
verandering? Dat vraagt om bomen. En dus om de leergang ´Bomen 
en Stedelijke omgeving´. Want daar leer je heel veel over bomen. 
Bovendien ga je aan de slag met boom gerelateerde projecten.  
Zo vergaar je schatten aan kennis die je vervolgens als adviseur,  
beheerder, projectleider of beleidsmedewerker leert doorvertalen 
naar en toepassen in specifiek de stedelijke omgeving.

Tweede natuur
Juist omdat het bij deze cursus gaat om bomen en hun toepassing in stedelijke 
en dus vaak dicht bevolkte omgevingen, krijg je bij het van de grond krijgen van 
stedelijke boomprojecten te maken met veel verschillende doelgroepen. Om 
zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor je plannen, zorgt de leergang er ook 
voor dat effectief communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, met al deze 
doelgroepen je tweede natuur wordt. 

Hbo leergang

BOMEN EN  
STEDELIJKE  
OMGEVING

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/cursussen



Prachtige aanvulling
Ben je actief in het groene domein, bijvoorbeeld als adviseur, 
beleidsmedewerker of beheerder? Bij een overheidsinstantie 
of in het bedrijfsleven? Dan is deze leergang (die niet voor niets 
is opgezet in samenwerking met PC Bomen) niet alleen een 
prachtige, maar vooral een uiterst praktische aanvulling op en 
verbreding van wat je al in huis hebt aan kennis over en ervaring 
met groenvoorziening met specifiek bomen. 

Tal van onderwerpen
Om een aantal onderwerpen die tijdens de leergang voorbij  
komen op een rij te zetten:
• Bomenkennis in stedelijke context
• Ecosysteemdiensten
• Boven- en ondergrondse beoordeling van bomen
• Schriftelijk rapporteren en presenteren
• Communicatievaardigheden

Betere kijk
Wat je krijgt van deze leergang? Een heel andere, maar vooral 
veel betere kijk op bomen. Niet alleen in technische en inhou-
delijke zin, nee, ook heel praktisch. Want als je iets leert tijdens 
de leergang en als je anderen na de leergang ergens van weet te 
overtuigen, dan is het hoe belangrijk bomen zijn voor de leef-
baarheid van onze stedelijke omgevingen.

Meer informatie

Trainingen & Cursussen

 026-3695640

 info.tc@hvhl.nl

 www.hvhl.nl/cursussen

De rode draad (goed voor zó n 60 procent van je 
studiebelasting) van de leergang is natuurlijk (groen)
technische kennis van bomen in de stedelijke omge-
ving en de meest actuele inzichten daarover. Deze 
worden je bijgebracht door vakdocenten en specia-
listen uit het werkveld. Tijdens hoorcolleges, werk-
colleges en praktijklessen. 

Over de praktijk gesproken: je werkt tijdens de leer-
gang vanuit een projectmatige aanpak ook aan een 
eigen opdracht. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen 
van een offerte of het opleveren van een adviesrapport. 

Actuele inzichten

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl 02-23


