
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bos

Wat is de natuur jou waard?
Als je in het bos loopt,  word je omringd door allerlei waardevolle planten 
en dieren. En zie je hoeveel mensen, net als jij, van de natuur genieten. 
Wil jij helpen de natuur te beschermen en ook goed te benutten? Bij de 
opleiding Bos- en Natuurbeheer leer je hoe je dat doet op een manier 
waarbij mens, natuur en economie in evenwicht zijn. Hoe houd je het 
beheer van natuur en landschap betaalbaar? Hoe bescherm je het  
tropisch regenwoud terwijl de lokale bevolking genoeg inkomsten 
houdt? Wat kun je in Nederland doen om de achteruitgang van soorten 
te stoppen? Hoe krijg je mensen de natuur in zodat de zorgkosten dalen? 
Vragen voor een bos- en natuurbeheerder, vragen voor jou!

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

Duur
4 jaar

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig, sommige onderdelen 
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlijst en eventueel een  
studiekeuzeadviesgesprek. Het studie-
keuzeadvies is alleen bindend als je je 
na 1 mei hebt aangemeld.

  Persoonlijke hogeschool

  Gedreven docenten

  Veel werkveldcontacten

   Internationale  

mogelijkheden

  Unieke opleiding

  Actieve studievereniging

   Landgoed Larenstein als 

practicumruimte

Bos- en  
Natuurbeheer

Volg ons op:

   facebook.com/BosEnNatuurbeheer

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Velp



Mogelijke beroepen
• Ecologisch onderzoeker 
• Coördinator bosbeheer
• Medewerker natuureducatie
• Rentmeester
• Boswachter ecologie
• Manager houthandel 
• Beleidsmedewerker landschap
• Specialist natuurrecreatie
• Adviseur duurzaam plantagebeheer

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.

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap
Schrijfvaardigheid

Landschapslezen
Vegetatie en fauna

Bodem en milieu
Onderzoek

Beheer
Soortenkennis

2 Bosbeheer
Beheerplan

Ondernemingsplan
Ecosysteemdiensten Specialisatie

3 Specialisatie of Minor Specialisatie, Stage of Minor

4 Stage of Minor Afstudeeropdracht

Toelatingseisen
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Havo +wia/b e e e

Vwo e e e e

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.

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 09-18

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

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

“Kers op de taart van deze school is het 
landgoed. Een walhalla voor mensen die 

van planten houden.”
Gijs Bouwmeester, Vierdejaars student

Specialiseren
• Toegepaste ecologie • Rentmeesterij
• Beheer van bos en natuur  • Tropical Forestry
• Mens en natuur • International Timber Trade

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

20-25  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie  

per week

70%

35%

30%

65%

De open dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Wil je een dagje 
meelopen, dat kan ook. Meld je voor een open dag of 
meeloopdag aan op www.hvhl.nl.

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Open dagen

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019 

Za 17 november 2018 
Za 9 februari 2019


