HBO-leergang

Bomen en Stedelijke omgeving

In samenwerking met de VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft Van Hall
Larenstein deze leergang ontwikkeld. Uit overleg, enquêtes en ervaringen blijkt dat
het werkveld zit te wachten op een leergang over bomen. Geen aparte cursus over
een boom technisch onderdeel, maar een leergang waarbij specifieke bomenkennis
wordt opgeschaald naar beleid en beheer. Daarbij leert u communiceren naar
verschillende doelgroepen, zowel schriftelijk, mondeling als non-verbaal.
De leergang bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, excursies, begeleidingen,
toetsen en het uitvoeren van casussen, verzorgd door vakdocenten en specialisten
uit het werkveld. Een meerdaagse excursie naar Göttingen en omgeving is optioneel
(eigen bijdrage).
De leergang
Van februari tot en met juni komt u iedere donderdagmiddag en -avond naar
Van Hall Larenstein. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u lessen over communicatie,
beleid, beheer en uitvoering. Naast de lessen gaat u ook zelf aan de slag. U verwerft
een eigen opdracht en op een projectmatige manier zal de opdracht worden
verwerkt in een plan van aanpak, een offerte en een adviesrapport. Tijdens dit
proces wordt u inhoudelijk begeleid door professionals uit het werkveld.

Voor wie bestemd?
Heeft u te maken met bomen,
maar heeft u te weinig kennis over
de relaties tussen beleid, beheer en
uitvoering? En kunt u handvatten
gebruiken om de opdrachtgever of
belanghebbende te overtuigen van
de onderzoeksresultaten, dan biedt
deze leergang u onmisbare kennis en
vaardigheden aan.

Programma
Tijdens de leergang komen
verschillende onderwerpen aan bod.
Centraal staat de (groen)technische
kennis van bomen in de stedelijke
omgeving en de nieuwe inzichten
daarover. Ongeveer tweederde van de
totale studiebelasting wordt hieraan
besteed.
Deze folder is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld.
De gegevens kunnen echter veranderen
en daarom kunt u aan de informatie in
de folder geen rechten ontlenen.

Groene kennis

Communicatie

Strategie
Welke beleid is relevant voor de bomen;
boomstructuur- plan, APV, Wabo? En op
welke manier moet het beleid worden
door vertaald naar het tactisch niveau?

Schriftelijk rapporteren
Het schrijven van een rapport is geen
standaard werk.
Het is maatwerk. U schrijft tijdens deze
cursus uw eigen offertes, doet uw eigen
onderzoek en geeft uw bevindingen
weer in een adviesrapport.

Tactisch
Het beleid is bekend, maar hoe
moet het worden uitgevoerd? Welke
beheermaatregelen zijn noodzakelijk?
Alle bomen VTA laten keuren?
Operationeel
Om het beleid en beheer goed toe te
kunnen passen is gedegen boomkennis,
maar ook kennis van de omgeving
noodzakelijk.

Meer informatie
Meer informatie over de
leergang kunt u inwinnen bij
Trainingen & Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Presenteren
Presenteren is net als rapporteren geen
standaard werk. De inhoud van uw
presentatie is geheel anders als u een
civiel aannemer of de raadscommissie
een bomenbeleidsplan, een offerte of
een plan van aanpak moet presenteren.
Conflicthantering
Het is altijd mogelijk dat u in een
lastig gesprek terechtkomt. Om niet
de emotie te verliezen, maar rationeel
te blijven krijgt u handvatten mee.
Conflicthantering helpt om met beide
benen op de grond te blijven.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt
u lezen op onze website. U kunt zich tot
uiterlijk twee weken voor aanvang van
de leergang inschrijven via onze website
www.hvhl.nl/cursussen
Data en kosten van de cursus vindt u op
onze website in het cursusrooster.
Volg ons op:

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

