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Kennis van bomen in een stedelijke context
Samen maken we elke stad in Nederland groener en aantrekkelijker. Bomen en
klimaatontwikkelingen gaan hand in hand. Start met de leergang ‘Bomen in
een stedelijke omgeving’ en wordt de gesprekspartner die wensen vertaalt
naar concrete uitvoering. Als adviseur of beheerder, als projectleider of
beleidsmedewerker ontwikkel je specifieke bomenkennis. Vervolgens krijgt
deze kennis een waardevolle positie naar de context van de stedelijke omge
ving. Daarbij leer je effectief communiceren met verschillende doelgroepen.
Denk aan de schriftelijke en mondelinge vormen van communicatie. Hoe doe
je dat? Hoe pak je dat aan? Tijdens deze leergang wordt het je ‘tweede natuur’.
Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Praktijk Centrum Bomen zijn
de juiste verbindende partijen om kennis te delen. Zo komt theoretische en
vaktechnische kennis heel mooi samen. Na de afronding van deze leergang
maak je deel uit van professionals die elkaar stimuleren en ondersteunen in
het stap voor stap realiseren van een groene stedelijke omgeving waar
bomen een passende positie krijgen.
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
Deze leergang is aanvullend op je
functie als als adviseur, beleids
medewerker of beheerder in het
groene domein. Je werkt bij de rijks
overheid, provincie, gemeente, een
adviesbureau of bij een waterschap.
Wil je meer weten en je kennis over
groenvoorziening met specifieke
aandacht voor bomen verbreden?
Dan is deze leergang relevant voor jou.
Je hebt minimaal hbo werk- en denk
niveau door opleiding of relevante
werkervaring.

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

Praktische informatie
Tijdens deze leergang ga je
actief aan de slag met een
eigen opdracht vanuit een
projectmatige aanpak.
Denk daarbij ook aan het
samenstellen van een offerte
en het opleveren van een
adviesrapport. Tijdens de
leergang word je (inhoudelijk)
begeleid door professionals uit
het werkveld.

Inhoud leergang
Tijdens de leergang komen verschillende
onderwerpen aan bod. Centraal staat de
(groen)technische kennis van bomen in
de stedelijke omgeving en de nieuwe
inzichten daarover. Ongeveer 60% van
de totale studiebelasting wordt hieraan
besteed. Deze leergang bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, praktijklessen en
toetsingsmomenten. Gelijktijdig werk je
aan opdrachten. Het lesprogramma wordt
verzorgd door vakdocenten en specialisten
uit het werkveld.

Na afloop van de opleiding
Je bent in staat de waarde van de boom
in de stedelijke omgeving op zijn waarde
te benoemen. Uiteraard aan de hand van
ecosysteemdiensten. Je kunt bomen
(individueel) beoordelen op mogelijke
gebreken. Kortom, je leert naar de boom
kijken.

Gedurende het lesprogramma komen de
volgende onderwerpen aan bod:
-	Bomenkennis in stedelijke context.
-	Ecosysteemdiensten.
-	Boven- en ondergrondse beoordeling
van bomen.
-	Schriftelijk rapporteren en presenteren.
-	Communicatievaardigheden.
Meer informatie, zoals kosten en cursus
data, lees je op www.hvhl.nl/cursusaanbod

Meer informatie
Trainingen & Cursussen
T: 026-3695640
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 cursusdata en kosten.

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

