Tuin- en
Landschapsinrichting
Deeltijd associate degree hbo-opleiding
Velp

Opleidingstype
Deeltijd associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, in deeltijd

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Toelating vindt plaats op basis van
individuele gesprekken aan de hand
van een persoonlijk portfolio.

In twee jaar startklaar
Wil je van je passie je beroep maken? Lokt het groene vakgebied en
ben je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je hogerop? Heb je zin om
weer te gaan studeren en in twee jaar een diploma te halen? Dan is de
associate degree Tuin- en Landschapsinrichting in deeltijd een goede
keuze voor jou.
Stad en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. In de stad
krijgen parken, pleinen en wijken een nieuwe invulling, buiten
gebieden worden heringericht. Altijd met aandacht voor leefbaarheid, klimaatverandering, recreatie en groen. Als tuin- en
landschapsinrichter lever je op allerlei terreinen een bijdrage
aan een duurzame en mooie leefomgeving. In twee jaar word je
opgeleid voor een assistent- of juniorfunctie op het gebied van
ontwerp, realisatie of beheer van de buitenruimte.

D
 iploma in 2 jaar
L
 eren en werken tegelijk
R
 ealistische beroeps
opdrachten
C
 reatieve opleiding
L
 andgoed als praktijk
ruimte
G
 edreven medestudenten
D
 oorstuderen in bachelor

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

instagram.com/hogeschool_vhl

www.hvhl.nl/tuin-deeltijd

twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

1

Vormgeven, Constructie, Beplanting & beheer

Landschapsanalyse, Materialisatie, Beleid, Ruimte

2

Verdieping Ontwerpen, Realisatie of Beheer
buitenruimte

Stedelijke analyse en
ontwerp

Associate degree

Feiten en cijfers

Een associate degree (ad) is een 2-jarige opleiding op
hbo-niveau met een wettelijk erkend diploma. Hiermee
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Met je ad-diploma
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L) kun je naadloos
doorstromen naar het 3e jaar van de bachelor T&L.

9
lesuren per week
15-20 	uren zelfstudie
per week

Periode 4

Integrale opdracht
(afstuderen)

Individueel

Groepswerk

90%

10%

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

Toelatingseisen
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e

e

e

e

Mbo

Niveau 4

Kijk op de website voor aanvullende eisen aan je functie
bij aanvang, 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.

“In mijn huidige werk kan ik misschien doorgroeien, maar daarvoor heb ik wel betere
papieren nodig. Het is flink aanpoten, maar
straks kan ik alle kanten op.”

Mogelijke beroepen
• Projectmedewerker ontwerp en visualisatie
• Projectmedewerker techniek en calculatie
• (Assistent-)beheerder buitenruimte
• Adviseur groen
• Zelfstandig ondernemer
Met je associate degree Tuin- en Landschaps
inrichting kun je direct aan de slag. Op de arbeidsmarkt is grote vraag naar werknemers met een
opleidingsachtergrond tussen mbo-4 en hbo-
bachelorniveau.

Bas de Beijer, Tweedejaars student associate degree

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

