
 

Instructie voor portfolio Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool van Hall Larenstein  
 
Inhoud portfolio onderdeel van de 21+ toets en/of toelating deeltijdopleiding  
Het portfolio is een map (hardcopy) waarin materialen zitten die iets zeggen over jouw ontwikkeling. In dit geval gaat het om de ontwikkeling die 
te maken heeft met je keuze voor de opleiding Tuin- en landschapsinrichting (T&L). Je portfolio laat aan ons zien dat jouw keuze voor T&L een 
logische keuze is, zowel wat betreft de vakinhoud als ook de interesses en het niveau. Dit doe je door middel van een motivatie brief maar ook 
door te laten zien wat jou inspireert. Denk hierbij aan iconen binnen ons vakgebied maar ook aanverwante gebieden als kunst, architectuur, 
natuur etc. Laat ook zien welke baan je ambieert, gebruik daarbij bestaande vacatures.  
 
Met het portfolio laat je zien wat je al kunt en welke vaardigheden (competenties) je hebt. 
Dit kun je het beste doen door zoveel mogelijk (maar wel relevante) producten en documenten aan ons te laten zien die je zelf hebt gemaakt, 
denk aan tekeningen, brieven, inrichting van je kamer/huis/tuin, (vakantie)foto’s enz. Het kunnen producten zijn uit ons vakgebied, maar je kunt 
natuurlijk ook vaardigheden opdoen buiten ons vakgebied (eerdere studie, cursus, werk, hobby, vrijwilligerswerk). 
 
Een portfolio bevat in ieder geval; 
 CV 
 Motivatie 
 Cijferlijsten, certificaten en diploma’s 
 Indien mogelijk; Functiewaardering, beoordelingsrapportage  

 
Een portfolio als onderdeel van de 21+ toets; 
Naast de rekentoets 3F, toets Engels en toets Nederlands vragen we een portfolio, waarin we toetsen op de volgende onderdelen: 
 Analytisch vermogen 
 Ruimtelijk inzicht 
 Creativiteit 

 
Een portfolio als onderdeel van toelating deeltijd AD en/of Bachelor; 
Op basis van het portfolio en het bijbehorende intakegesprek worden vrijstellingen verleend die nodig zijn om aan de deeltijdopleiding te 
kunnen starten. De vrijstellingen betreffen (onderdelen van) de volgende generieke HBO-competenties: 
 Zelfsturing en zelfontwikkeling 
 Sociale- en Communicatieve vaardigheden 
 Onderzoekend vermogen 
 Ondernemend vermogen 

 



 
 

Opdrachtomschrijving t.b.v. de 21+ toets: 
 

Casus-opdracht 

Om de competenties Analytisch vermogen, Ruimtelijk inzicht en Creativiteit te kunnen beoordelen vragen we jou een opdracht te maken en 
deze te verwerken in je portfolio. De opdracht bestaat uit een inventarisatie, analyse en verbetervoorstel voor een plek naar keuze. Hierbij kun 
je denken aan een plein (schoolplein, dorpsplein, stationsplein etc) of een park. 
 
Stap 1: Wat heb ik (maat en schaal) 
Breng het plein of park in beeld d.m.v. foto’s, eventueel schetsen en een plattegrond. Maak duidelijk wat de maatverhoudingen zijn. Breng de 
indeling in kaart. 

Stap 2: Hoe zit het in elkaar (analyse)  
Hoe wordt het gebruikt en hoe functioneert het park/plein. Zowel ruimtelijk als functioneel. 

Stap 3: Wat vind ik er van (waarderen) – 
Beschrijf wat je mooi, lelijk vindt en waarom. 

Stap 4: Wat is er aan de hand (probleemstelling). 
Zijn er punten / aspecten die in jouw beleving anders kunnen? Leg uit wat en waarom. 
 
Stap 5: Hoe zou ik het anders willen (functioneel en ruimtelijk) 
Laat zien hoe je het gebied wil aanpassen. Visualiseer dit d.m.v. een aangepaste plattegrond en een 3 dimensionaal beeld ( maquette, 
handgetekend of met de computer o.i.d.)   

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Competentie verantwoording middels portfolio 
 
 Competentie Criteria Blijkt uit product / opdracht Vrijstelling deeltijd 
21+ toets Analytisch vermogen Verbanden leggen / abstract denken  Totaal van het portfolio, 

eigen producten en  
casusopdracht 

 
  Probleemoplossend vermogen  
  Onderscheiden hoofd- en bijzaken  
    
 Ruimtelijk inzicht Beeld denken / 3D denken  
  Inzicht in maat en schaal / verhoudingen  
    
 Creativiteit Verbeelden / vormgeven  
  Vindingrijkheid  
     
deeltijd Vrijstelling  Zelfsturing Organiseert eigen leerproces Motivatiebrief Ondersteuning SLB 
  Oriëntatie op opleiding en vakgebied Toekomstige vacature / baan 

oriëntatie d.m.v. www.nvtl.nl ,  
studiegids, www.madeinvelp etc 

Module startproject 
(VTL1VSDN) 10 credits 

     
 Communicatieve 

vaardigheden 
Schrijft in correct Nederlands (spelling en 
stijl) 

portfolio Lessen communicatieve 
vaardigheden; spelling, 

  Kan een gestructureerde tekst schrijven  portfolio Rapportagetechniek , 
  Kan mondeling presenteren portfoliogesprek Presentatietechniek 
     
 Onderzoekend 

vermogen 
Formuleren onderzoeksvraag en 
methodisch komen tot een antwoord 

CV  
Functieomschrijving en- waardering 

Deel Onderzoek 
stedelijke inrichting 
(VTL2VSDN) 

     
 Ondernemend 

vermogen 
Neemt initiatieven en creëert meerwaarde. 
Heeft kennis van organisatiestructuren. 

CV  
Functieomschrijving en -waardering 

Verkorting stage AD 
(VTL2SGDNA) 
Verkorting stage BA 
(VT2VSDNB) 

     

http://www.nvtl.nl/
http://www.madeinvelp/
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