Bos- en
Natuurbeheer
Deeltijd hbo-opleiding

Velp

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

Duur
4 jaar, in deeltijd

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt onderdeel
van de toelatingsprocedure. We raden
je sterk aan eerst een meeloopdag te
volgen.

Natuur beheren én aanleggen
Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland flink
onder druk. Gelukkig worden het belang van een duurzame samen
leving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend. En dat biedt
kansen voor jou. Want bij Bos- en Natuurbeheer leer je helder na te
denken over inrichting en beheer van natuur zowel in landelijk als
stedelijk gebied. Je leert hoe het landschap in elkaar zit. En welke pro
cessen, zowel natuurlijke als maatschappelijke, daarin plaatsvinden.
Met die kennis ga je inrichtings- en beheerplannen opstellen. Goed
onderzoek vooraf is daarvoor een vereiste. En om ontwikkelingen in
de natuur te kunnen monitoren, leer je flora en fauna te inventari
seren en ecologische gegevens te interpreteren. Je bent klaar voor
complexe opdrachten in het werkveld die vragen om creatieve en
integrale oplossingen.

L
 eren en werken
N
 etwerk opbouwen
Praktijkgericht
G
 emotiveerde (mede)
studenten
G
 edreven docenten
K
 ennislandgoed Larenstein
E
 en lesdag per week
W
 erken in projectgroepen

Volg ons op:
facebook.com/BosEnNatuurbeheer
	
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bos-deeltijd

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

Studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

1

Landschap 1 en 2 en Werkend leren

Basismodulen 1 en 2 en Werkend leren

2

Beheerplan en Werkend leren

Landschapsplan en Werkend leren

3

Inventarisatie en inrichting en Werkend leren

Verdiepingsmodule en Werkend leren

4

Evaluatie en inrichting en Werkend Leren

Afstudeerfase en Werkend leren

Specialiseren

Periode 4

Feiten en cijfers
Theorie

• Toegepaste ecologie
8
lesuren per week
12 	uren zelfstudie
per week

Toelatingseisen
CM

EM

NG

NT

Havo

+wia/b

e

e

e

Vwo

e

e

e

e

Mbo

Praktijk

70%
Individueel

30%
Groepswerk

60%

40%

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

Niveau 4

Kijk op de website voor aanvullende eisen aan je functie bij
aanvang, over je intakegesprek en regelingen voor 21+. Heb
je vragen over toelating, neem dan contact op met het
Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl of bel
058 284 62 32.

‘Ik heb het roer omgegooid en kan nu het
werk doen dat ik ambieerde.’’
Lisette van der Spek, Medewerker Agrarische
Natuurvereniging Lopikerwaard

Mogelijke beroepen
• Ecologisch medewerker
• Adviseur landschapsinrichting
• Onderzoeker
• Voorlichter
• Medewerker monitoring
• Ecoloog bij waterschap
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.

Open dagen
Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 17 november 2018
Za 9 februari 2019

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.

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

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

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
09-18

