
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bn

Wat is de natuur jou waard?
Als je in het bos loopt,  word je omringd door allerlei waardevolle planten. 
Geniet jij van de natuur en bekijk je planten en dieren bewust? Wil je 
weten hoe je een bos zo beheert dat het toekomstbestendig is, ook als 
het klimaat verandert? Dan is dé Bos- en Natuurbeheeropleiding van 
Nederland iets voor jou.

Of het nu gaat om een natuurgebied bij je om de hoek of een tropisch 
regenwoud op het zuidelijk halfrond: verantwoord omgaan met natuur 
en landschap vraagt expertise. Jouw expertise! Bij ons ga je niet alleen 
de diepte in met biologie of ecologie, maar leer je ook hoe je natuur-
beheer kunt bekostigen met duurzame verdienmodellen. 

Zet je de stap naar onze opleiding, dan betreed je een breed netwerk 
van werkveldexperts én een gigantische praktijkruimte. Van alle 1.700 
inheemse Nederlandse plantensoorten vind je de helft op het landgoed 
waarop onze hogeschool gevestigd is. Kom de natuur en jezelf ontdekken!

Opleidingstype
Voltijd hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig, sommige onderdelen 
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlijst en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tijdig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Persoonlijke hogeschool

  Gedreven docenten

   Samenwerking met o.a. 

Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer

   Internationale  

mogelijkheden

  Unieke opleiding

  Actieve studievereniging

   Landgoed Larenstein als 

praktijkruimte

Bos- en  
Natuurbeheer

Volg ons op:

   facebook.com/BosEnNatuurbeheer

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Ecologisch onderzoeker 
• Coördinator bosbeheer
• Medewerker natuureducatie
• Boswachter ecologie
• Beleidsmedewerker landschap

Als afgestudeerde student Bos- en Natuurbeheer 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Inleiding 
Landschap
Ecologie

Internationale uitda-
gingen
Beheer
Transities

Waarde van natuur
Gebiedsontwerp 

Veldonderzoek
Beheer in de praktijk

2 Natuur en klimaat
Keuzevak

Inrichting
Keuzevak

Klimaatslim bosbeheer
Keuzevak

Veldonderzoek in de praktijk 
BNB en jij

3 Specialiseren Minor of stage

4 Minor of stage Afstudeeropdracht

Keuzevakken zijn o.a.: soortsinventarisatie, duurzame houtteelt, recreatie en communicatie of greening the desert.

Toelatingseisen
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Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het  
Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl of bel  
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze  
opleiding? Neem dan contact  
met ons op!

  026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik wil straks een baan in natuureducatie 
om zo veel mogelijk mensen in contact te 

brengen met de natuur.“
Danja Schepers, studeert af in Bos- en Natuurbeheer

Specialiseren
• Adviseur van bos en natuur
• Beheerder van bos en natuur

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

18  contacturen per week
20-24   uren zelfstudie  

per week

70%

50%

30%

50%

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 www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kijk voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.


