
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tuin-ad

Voltijd associate degree hbo-opleiding  

 Velp

In twee jaar startklaar
Heb je je mbo-diploma behaald of ga je dat binnenkort halen? Of werk 
je al als mbo’er in het groenbedrijf en wil je je verder ontwikkelen? Zie 
je op tegen nog vier jaar studeren, maar wil je toch op hbo-niveau aan 
het werk? Dan is de associate degree Tuin- en Landschapsinrichting 
een goede keuze voor jou. Een uitdagende en actuele opleiding met 
aandacht voor leefbaarheid, klimaatverandering, recreatie en groen.  
Je wordt opgeleid voor een assistent- of juniorfunctie op het gebied 
van ontwerp, realisatie of beheer van de buitenruimte. Na twee jaar 
ben je klaar om aan het werk te gaan of door te studeren in de 
bacheloropleiding.

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

Duur
2 jaar

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig

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.

   Diploma in 2 jaar

   Doorstuderen in bachelor

   Creatieve opleiding

   Landgoed als leslokaal

   Persoonlijke begeleiding

   Digitale technieken

   Realistische beroeps-

opdrachten

Tuin- en  
Landschaps inrichting

Volg ons op:

   facebook.com/TuinEnLandschap

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein



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 arbeids-
markt is grote behoefte aan werknemers met een 
opleidingsachtergrond tussen mbo-4 en hbo- 
bachelorniveau. 

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Verkenning
Gereedschap

Ontwerp, techniek
& beheer

Landschap
Materialisatie

Stad, natuur & recreatie

2 Stedelijk ontwerp
Werkvoorbereiding
De groene wijk Stage

Landschappelijk ontwerp
Technisch ontwerp
De wijk van de toekomst

Het T&L-bureau
De ontwerper
De technieker
De beheerder

Toelatingseisen
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Mbo Niveau 4

Kijk op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. 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 wilde mij verder bekwamen in ontwerp en 
aanleg van tuinen en stedelijk groen.” 
Henk Jansen, afgestudeerd associate degree

Associate degree
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.

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

Individueel Groepswerk
Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie  

per week

65% 35%

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

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


