
Ontwerp de groene ruimte 
Wil je van je passie je beroep maken? Lokt het groene vakgebied en ben 
je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je hogerop? Zet dan de stap en 
kies voor een deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Deze 
praktijkgerichte opleiding leidt je op voor een baan in een vakgebied 
dat boeiend en belangrijk is: onze leefomgeving. 

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 leefbaar heid, klimaat-
verandering, recreatie en groen.  Als tuin- en landschaps inrichter 
lever je straks op allerlei terreinen een bijdrage aan een duurzame  
en mooie leefomgeving. 

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

Duur
4 jaar, in deeltijd

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

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

   Creatieve opleiding

   Werken en leren tegelijk

   Landgoed als  

praktijkruimte

   Een lesdag per week

   Digitale technieken

   Netwerk opbouwen

   Realistische beroeps

opdrachten

Volg ons op:

   facebook.com/ 
TuinEnLandschapsinrichting

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tl-dt

Tuin- en  
Landschaps inrichting
Deeltijd hboopleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Ontwerper bij een tuin- en landschapsbureau
• Adviseur bij een gemeente
• Procesbegeleider bij de overheid
• Gebiedsontwikkelaar
• Zelfstandig adviseur
• Projectleider beheer buitenruimte
• Werkvoorbereider
• Beplantingsadviseur

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

Specialiseren
Naarmate je verder komt in de opleiding, kun je je steeds 
verder individueel profileren.

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

9  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie  

per week
50   dagen stage (vanaf jaar 3) of vrijstelling 

door relevante werkervaring

90% 10%

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 06-19

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

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

“In de verzekeringswereld werd ik niet  
gelukkig. Na mijn deeltijdstudie bij Van Hall 

Larenstein vond ik een geweldige baan  
als landschapsontwerper bij een groot  

ingenieursbureau.”
Judith Marcellis,  afgestudeerd

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap, Ontwerp (stad), Techniek, Beheer, Beleid, Beplanting, Visualisatietechnieken, Portfolio Werkend leren

2 Ontwerp en visualisatie of
Techniek en calculatie of
Beheer buitenruimte

Project De duurzame stad De ontwerper of  
De technieker of  
De groenmanager

3 Specialiseren in Ontwerp, Techniek of Management buitenruimte

4 Afstuderen met individuele profilering

Wil je een dag meelopen, dan 
kan dat ook. Meld je voor een 
open dag, opleidingenmarkt of 
meeloopdag aan op www.hvhl.nl. 

Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Open dagen

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020 

Opleidingenmarkten

Do 26 maart 2020
Do 4 juni 2020


