
Stedelijke natuur ontwikkelen
Corona en klimaatverandering dwingen ons ertoe om elke stad in Neder
land leefbaar te maken. Daartoe gaan we de uiteenlopende functies van de 
stad beter verbinden met het groen en de stadsnatuur. Als ambassadeur 
van de leefbare stad zet je de sociale en economische waarden van het 
groen en de stadsnatuur op de agenda. Hoe pak je dat aan? Start met de 
cursus Ambassadeur Leefbare Stad en word een expert en adviseur op het 
gebied van (de ontwikkeling van) stadsnatuur. Hogeschool Van Hall 
Larenstein (HVHL) en NL Greenlabel zijn de juiste verbindende partijen om 
deze kennis te vergaren en te delen. Na de afronding van deze cursus maak 
je deel uit van de community van professionals die elkaar ondersteunen in 
het stap voor stap realiseren van de leefbare stad. 

Daarom HVHL
HVHL is een kleine, persoonlijke en internationale groene kennisinstelling, 
waar een leven lang leren wordt gestimuleerd. Gericht op kennisoverdracht 
op het gebied van natuur, dier, voeding en technologie. HVHL leidt profes
sionals op die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve 
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 
HVHL verzorgt diverse bachelor en masteropleidingen, associate degrees, 
trainingen en cursussen. Ook verricht HVHL toegepast onderzoek vanuit de 
onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp. Je voelt je snel thuis. Jij en HVHL 
zijn futureproof, voor een toekomst die er toe doet. Jij kiest HVHL.

Speciaal voor jou
De cursus is aanvullend op je beroep  
of functie als hovenier, aannemer, 
steden bouwkundige, verkeerskundige, 
wegenbouwer, ecoloog, landschaps
architect, cultuurtechnicus en  
planoloog. 

Je werkt bij de rijksoverheid, provincie, 
gemeente. Of bij een waterschap, als 
consultant bij een adviesbureau of als 
zzp’er. Je hebt minimaal hbo werk en 
denkniveau door opleiding of relevante 
werkervaring. 

Deze folder is zorgvuldig samen
gesteld. Toch kunnen enkele gegevens 
veranderen. De actuele infor matie vind 
je op www.hvhl.nl. Aan de informatie in 
deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Cursus 

Ambassadeur Leefbare Stad
Korte cursus | 9 dagen | hbo niveau | stedelijke natuur | omgevingswet

https://www.hvhl.nl


Workshop Koninklijke Van Ginkel Groep 
Ontwerp: Bureau RIS
Realisatie: Van der Tol 

Inhoud cursus

Gedurende de 9daagse cursus komen 
de volgende onderwerpen aan bod: 

 Persoonlijke ontwikkeling
 Ontwikkeling als expert en adviseur
  Inzicht en realisatie van stadsnatuur in 

Nederland 
 De aarde en de stad als ecosysteem 
 De stad als leefomgeving van de mens 
 De waardepropositie van stadsnatuur 
 Cocreëren met de stakeholders 
  De maatschappelijke en financiële 

baten en kosten in beeld 
  Borging van de visie en het beleid 

(mede op basis van wetgeving) 
  Presentatie en beoordeling business 

cases. 

Meer informatie, zoals kosten en lesdata, 
lees je op www.hvhl.nl/cursusaanbod.

Na afloop van de cursus 
Je bent bekend met de aarde als eco
systeem, met de leefbaarheid van de 
stad vanuit historisch, stedenbouwkun
dig en ecologisch perspectief. Je bent in 
staat om de juiste partners en stakehol
ders van ideevorming tot realisatie te 
adviseren, inspireren en te verbinden. 
Samen met hen kom je tot uitvoerbare 
plannen voor nieuwe natuur in de stad. 
Je bent in staat om de omgevingswet op 
de juiste manier te vertalen naar een 
projectstatus. Je bent een ambassadeur 
die de leefbare stad een stap dichter bij 
mens en dier brengt. 

Meer informatie
Trainingen & Cursussen
T: 0263695640
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor start van de 
cursus kun je je inschrijven. Aanmelden 
via de website.

De algemene inschrijfvoorwaarden zijn 
van toepassing en vind je op de website: 
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar 
de actuele lesdata en kosten.

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool 
 twitter.com/hogeschool_vhl 
 youtube.com/user/vanhalllarenstein

Praktische informatie
Voorafgaand aan de cursus 
wordt een kort intakegesprek 
gepland. Tijdens dit gesprek 
wordt je eigen opdracht bespro
ken en je persoonlijk ontwikkel
profiel opgesteld. Gedurende de 
cursus volg je inspiratiesessies, 
worden ervaringen gedeeld en 
besproken, en werk je samen 
aan verschillende opdrachten. 
Daarnaast werk je aan je eigen 
business case of zet je in op 
persoonlijke ontwikkeling als 
expert. 

Voor een individuele begeleiding 
tijdens deze periode zijn 
coachings gesprekken mogelijk. 
Hier zijn extra kosten aan 
verbonden. 

De cursus wordt afgesloten met 
een presentatie en beoordeling 
van de business case. Bij het 
behalen van vol doende resul
taat ontvangt u een certificaat.

https://www.hvhl.nl/bedrijf/Training+en+Cursussen/cursussen-tenc/landschapsecologie-in-het-terrreinbeheer.html
mailto:info.tc@hvhl.nl
https://www.hvhl.nl/bedrijf/Training+en+Cursussen
https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/bedrijf/trainingen-en-cursussen/algemeen/17-1009-def-algemene-voorwaarden-vhl-tc.pdf
https://www.hvhl.nl/bedrijf/Training+en+Cursussen
https://www.facebook.com/VHLHogeschool
https://twitter.com/hogeschool_vhl
https://www.youtube.com/channel/UCc7tiWrMQCW6k42nUUWrbeQ

