Frisse start AD Tuin- en
Landschapsinrichting

Na een grondige beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO) hebben de ministeries van OC&W en LNV het Associate
Degreeprogramma Tuin- en Landschapsinrichting toegekend aan Hogeschool
Van Hall Larenstein. Hiermee is het tweejarige programma, een deelopleiding
van de bacheloropleiding Tuin- en Landschapsinrichting, in september 2010
officieel van start gegaan.
Sinds enige jaren is de overheid bezig
landelijk Associate Degreeprogramma’s
(kortweg: AD-programma’s) in het hoger
beroepsonderwijs in te voeren. Binnen
deze ontwikkeling biedt Hogeschool Van
Hall Larenstein sinds september 2010 in
Velp een Associate Degree Tuinen Landschapsinrichting aan, in voltijd en
in deeltijd. Deze tweejarige programma’s
leiden op tot een nieuwe wettelijke graad:
de Associate Degree. Associate Degree
is een landelijk en internationaal erkende
tweejarige hbo-opleiding en maakt deel uit
van de hbo-bacheloropleiding. Qua niveau
staat het AD-diploma tussen het mbo-4diploma en het hbo-bachelordiploma in.

Drempelverlagend
Voor studenten met een mbo-4-diploma kan
de AD de drempel naar het hbo verlagen.
Zij zien vaak huizenhoog op tegen nog eens
vier jaar opleiding. De AD maakt het mogelijk om in twee jaar een hbo-diploma te
behalen en daarmee aan de slag te gaan.
Studenten die de smaak van studeren te
pakken gekregen hebben en verder willen
studeren, kunnen na de AD meteen en zonder studievertraging doorstromen naar de
bacheloropleiding. Het is ook mogelijk om
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na een paar jaar gewerkt te hebben de
bacheloropleidng als vervolgstudie op te
pakken (dan meestal in deeltijd). In nog
eens twee jaar kan dan de bachelortitel
behaald worden.

Afgestemd op het werkveld
De functies waar de AD T&L voor opleidt
zijn in nauw overleg met het beroepenveld
tot stand gekomen. Han Thijssen, directeur
MTD landschapsarchitecten, constateert
dat er op de arbeidsmarkt grote behoefte
is aan werknemers met een opleidings
achtergrond tussen mbo-4 en hbo-bachelor:
‘Hbo’ers-stromen vaak snel door naar
zwaardere functies. Op zichzelf is dat natuurlijk prima. De Associate Degree is een
geweldige oplossing om in de behoefte aan
juniormedewerkers te voldoen. Vooral de
werkzaamheden in het kader van inventarisatie, tekenwerk, visualisatie, calculatie en
bestekvoorbereiding zijn uitermate geschikt
voor kandidaten met een Associate Degree.
MTD ondersteunt de ontwikkeling van de
Associate Degree dan ook van harte.’
Met de AD Tuin- en Landschapsinrichting
worden studenten in twee jaar opgeleid
voor een assistent- of juniorfunctie op het
gebied van ontwerp/visualisatie, realisa-

tie/werkvoorbereiding of beheer van de
buitenruimte. Met een AD Tuin- en Landschapsinrichting kunnen zij aan het werk als
projectassistent ontwerpen, projectassistent
realisatie, assistent-werkvoorbereider, junior
tuinadviseur of assistent-beheerder openbare ruimte. Als AD’er ondersteunen zij projecten van een advies- of ontwerpbureau, bij
een gemeente of een groot hoveniersbedrijf.
In die functies werken zij bijvoorbeeld aan
(computer)visualisaties van tuin- of landschapsontwerpen; in de werkvoorbereiding
werken ze beplantingsplannen uit of maken
zij calculaties van plannen. Als assistentbeheerder voeren zij bijvoorbeeld kwaliteitscontroles van de buitenruimte uit.

Sterk beroepsgericht
Ook het studieprogramma is ontwikkeld
in samenwerking met en afgestemd op de
vraag vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Vanaf de dag dat de studie start is de
opleiding sterk beroepsgericht. Studenten
werken individueel en in groepsverband aan
ontwerpopdrachten, detailleren, landschapsanalyse en management buitenruimte.
Zo raken zij snel thuis in het vakgebied en
ervaren ze aan den lijve wat het betekent
om dit werk te doen.

