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FLEXIBEL STUDEREN
BIJSCHOLING, OMSCHOLING EN BEROEPSPERSPECTIEF
Bijscholing
Het groene vak is voortdurend in
ontwikkeling. Bijscholing is erop
gericht dat je de nieuwste kneepjes
van je vak bijhoudt en efficiënt werkt.
Cursussen en Ateliers, maar ook de
Vakopleidingen zoals Tuinarchitectuur
en Plantenkennis zijn er om je als
vakexpert verder te helpen. Misschien
wil je je als hovenier specialiseren in
tuinontwerpen of wil je als aankomend
ontwerper direct al aan de slag met
Plantenkennis? Hoe het ook is, wij
zijn er om je te helpen!

Omscholing
Wil je van baan veranderen. Heb je
altijd al voor jezelf willen beginnen?
Of wil je naast je huidige werk heel
graag ook creatief bezig zijn? Wat
je ambities ook zijn, wij helpen je
graag verder. De vakopleidingen
bieden je een goede basis en je kunt,
als je dat wilt, ook nog doorleren
met
onze
vervolgopleidingen
als
OntwerpAnalyse
of
Landschapsarchitectuur.

Stage en Meer ...
Is er voldoende werk in de groene
sector? Wat moet ik doen als ik voor
mezelf wil beginnen? Het zijn een
paar voorbeelden van veelgestelde
vragen. En terecht, want als je nieuw
bent in het vak weet je nog niet
‘hoe de hazen lopen’. Stagelopen
is niet verplicht, maar het is wel een
manier om snel bekend te raken
met het vak. Tegelijkertijd bouw je
ook aan een professioneel netwerk.
De OntwerpAcademie heeft een
speciaal programma voor het doen
van stageprojecten.

Flexibiliteit: vier manieren van studeren
Bij de OntwerpAcademie kun je op vier verschillende manieren
studeren:
1. Vakopleiding
2. Cursus
3. Atelier
4. Training
1. Vakopleiding met diploma
Wanneer je voor een diploma wilt gaan kies je voor een van de
vakopleidingen zoals Tuinarchitectuur, Plantenkennis of Toegepaste
Beplantingsleer. Een vakopleiding bestaat uit een reeks van
lesbijeenkomsten of modules. De opleiding sluit je daarna af
met een examen bij het erkende examenbureau EHCB. Een
diploma is de kroon op je werk. Wellicht goed om te weten dat
de OntwerpAcademie de eisen van Plantenkennis en Toegepaste
Beplantingsleer heeft afgestemd op de eisen die het VHG (Vereniging
van Hoveniers en Groenvoorzieners) stelt. De VHG is de brancheorganisatie van de groene sector. Het afronden van één van onze
opleidingen heeft dus erkende waarde.
2. Cursussen; één- en meerdaags
SketchUp (Basis en Gevorderd), Tuinfotografie, Ruimtelijk Tekenen,
Ontwerpen met Beplanting en Maquettes zijn enkele voorbeelden
van cursussen uit het aanbod van OntwerpAcademie. Een actueel
en volledig overzicht van alle opleidingen en cursussen vind je op
onze website. Cursussen duren één of meer dagen en sluit je af met
een certificaat.
3. Ateliers: eendaags
Ateliers zijn eendaagse workshops. Kenmerkend voor ateliers is de
dynamiek en de praktische benadering. Je gaat vrijwel direct zelf
aan de slag gaat met het toepassen van de lesstof. Fotografie is
een voorbeeld van zo’n atelier, maar ook het Atelier ‘Ontwerp je
eigen Tuin’ dat we tweemaal per jaar samen met Modeste Herwig
organiseren.
4. Training
Met een 1:1 training is alle aandacht voor jou. Zo leer je bijvoorbeeld
in 2 dagdelen omgaan met SketchUp. Dat is twee keer zo snel als
in een groep terwijl de kosten betaalbaar blijven. De lesdag en het
lesmoment stemmen we in overleg af. Door de volle aandacht is het
leerrendement erg hoog.

WE LEIDEN JE OP TOT

PROFESSIONAL

VAKOPLEIDING

TUINARCHITECTUUR
DAG- OF AVONDOPLEIDING

Tuinarchitectuur is een prachtig vak. Een
vak waarbij je van veel markten thuis moet
zijn. Wij leiden je op tot professioneel
tuinontwerper met onze vakopleiding
Tuinarchitectuur.

STUDIEVOORLICHTINGSDAG
Elke eerste zaterdag van maand organiseren
we een studievoorlichtingsdag. Op deze
dag kun je langskomen om al je vragen te
stellen en presenteren we ons lesaanbod.
Daarop aansluitend vindt er een proefles
plaats. Wil je één van de twee -of allebei-

Het groene vakgebied neemt in onze (toekomstige) maatschappij een
steeds belangrijkere plek in. De problemen rondom het veranderende

bijwonen? Meld je dan geheel kosteloos aan
via onderstaand e-mailadres:

klimaat, de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde vraagt om

Studentenzaken

vakmensen met kennis en kunde die ontwerpvraagstukken breder

studentenzaken@ontwerpacademie.nl

kunnen benaderen.
Na het volgen van deze opleiding kun je als ontwerper aan de
slag bij een hoveniersbedrijf, een eigen ontwerpbureau beginnen,
samenwerken met hoveniers of tuincentra of je specialiseren op het
gebied van bijvoorbeeld natuurlijke tuinen, dakgroen, schooltuinen of
beplantingen.

PRAKTIJKGERICHT LEREN VOOR
HOVENIERS, TUINONTWERPERS EN STARTERS
Dagopleiding

Het hart van de groene sector

Deze opleiding bestaat uit 14 lesdagen (en 2

De cursussen verzorgen wij in Utrecht in het pand

excursies) in 32 weken. Er zijn twee lesdagen

van Tuinvisie en in Park Vaals in Boskoop (tegenover

waarop jij je lessen kunt volgen: op donderdag

Greenlink). Beide zijn geweldige locaties omdat ze

of op vrijdag. Je kunt dan kiezen voor een

zich middenin de bedrijvigheid bevinden.

groep met een vast begin en einde, of voor een
carrouselgroep.
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Dit is een carrousel-avondopleiding met 28

beplanting of kunstgeschiedenis. We hebben een

lesavonden en 2 dagexcursies. De cursus is te

carrouselsyteem waardoor de modules ook als losse

volgen op dinsdag en op donderdag.

zelfstandige curussen te volgen zijn. Dit betekent dat er
verschillende instapmomenten zijn, er een gevarieerde
groep is en je veel leert van elkaar (blended learning).
Is een diploma jouw doel? Dan volg je alle modules.
Heb je meer ervaring en kennis? Dan kun je specifieke
modules volgen of op een ander moment instromen.
Wij selecteren die modules samen met jou in goed
overleg.

TUINARCHITECTUUR

VAKOPLEIDING

Wat kun je van ons verwachten?
• 14 bijeenkomsten van 5 uur (dagopleiding) of 28 bijeenkomsten van 2,5 uur
(avondopleiding)
• Twee volle dagen vakexcursie
• Lesgarantie (de lessen gaan altijd door)
• Feedbackmomenten (oefenen doe je thuis en je vragen komen tijdens de lessen aan
bod)
• Uitgebreid naslagwerk en persoonlijke begeleiding
• Erkende examens en diploma

Kosten
Het is mogelijk om (een gedeelte) vergoed te krijgen middels subsidie. Kijk voor meer
informatie hierover op onze website. Op de website vind je ook de prijs van losse
modules.

Waarom de OntwerpAcademie?
STAGEPROJECTEN
Als opleider vinden wij het belangrijk dat je zo snel mogelijk praktijkervaring opdoet, en
daarom bieden wij je de mogelijkheid om stageprojecten te doen. Echte opdrachten
voor échte opdrachtgevers, begeleid door ons.
DE WERKPLAATS
De mogelijkheid voor huidige studenten en oud-studenten om feedback te krijgen op
hun projecten en opdrachten. Bij de OntwerpAcademie bieden we je de mogelijkheid
om je altijd te blijven ontwikkelen.

LES MIDDEN IN HET

GROENE HART

CURSUS

PLANTENKENNIS

PLANTENKENNIS VOOR IEDEREEN

De OntwerpAcademie heeft een cursusaanbod
voor zowel de groenprofessional als de
plantenliefhebber. Heb je veel of weinig tijd,
wil je uitgebreide of beknopte kennis opdoen;
er zijn mogelijkheden voor iedereen ongeacht
voorkennis. Elke les bestaat uit een klassikaal
theoretisch deel en een buitenles met levend
plantmateriaal. Een essentiële combinatie om
planten goed te leren kennen.
Voor

hoveniers

met

een

VHG

CAO

zijn

er

diverse

subsidiemogelijkheden. Kijk voor meer informatie op colland.nl
Wil je meer informatie, of wil je misschien een gratis proefles volgen?
Meld je aan via onze website of neem contact met ons op. We
beantwoorden graag jouw vragen.
Studentenzaken
studentenzaken@ontwerpacademie.nl

BIJZONDERE LESLOCATIES
Bij de OntwerpAcademie vinden we het
belangrijk om je direct kennis te laten maken
met de praktijk. Om deze reden zitten we
sinds mei 2019 in Boskoop: het hart van
de groene sector. Hier geven we ook les bij
Plantentuin Esveld en Greenlink. Dichter op de
praktijk kun je niet komen! Beide leslocaties
kijken uit over het plantensortiment en het
levende lesmateriaal.

LES OP DE PLEK WAAR HET GEBEURT:

HET HART VAN DE GROENE SECTOR!
De modulaire opleiding Plantenkennis
Compleet is de meeste uitgebreide
plantenkenniscursus die op dit
moment wordt aangeboden. Alle
plantgroepen die geschikt zijn voor de
buitenruimte worden tijdens aparte
modules belicht. Je krijgt niet alleen
een compleet beeld van het sortiment,
maar ook veel inzicht in de wereld van
planten. Onmisbaar voor iedereen
werkzaam in het groene vakgebied en
de gepassioneerde liefhebber.
Kennis van planten is belangrijker
en actueler dan ooit. Leer alles wat
je altijd wilde weten over planten en
investeer in een groene toekomst!

Plantenkennis basis
Een

beknopte

basiscursus

vooral

gericht

op

determineren en benoemen van het gangbare
sortiment.
Instroomdata: Voorjaar en najaar
Cursusduur: 8 lessen
(verspreid over 10 weken)

Plantenkennis compleet
Een zeer uitgebreide modulaire cursus waarin alle
plantgroepen die geschikt zijn voor de buitenruimte
worden belicht.
Instroomdata: jaarrond
Cursusduur: 30 lessen
(verspreid over 12 maanden)

LESLOCATIE

Plantentuin Esveld
Deze beroemde kwekerij biedt met
zijn brede en diverse plantsortiment
een zeer inspirerende omgeving
voor onze lessen.

LESLOCATIE

Greenlink
Een gerenommeerd internationaal
groothandelscentrum voor vaste
planten- en boomkwekerijproducten.
Ook dit prachtige bedrijf heeft een
zeer groot sortiment en men verkoopt
uitsluitend aan de beroepssector.

WAAROM OPLEIDINGEN VAN
DE ONTWERPACADEMIE?
We beloven je dat je bij de OntwerpAcademie meer waar voor je geld krijgt
dan bij elk ander opleidingsinstituut. Daarbij noemen we 6 steekhoudende
argumenten waarom de OntwerpAcademie een verstandige keuze is:
1. Meerwaarde
Méér lessen, méér inhoud, méér praktijk en méér verdieping. Na onze opleiding heb je de kennis van een
professional.

2. Intensieve begeleiding
Je krijgt persoonlijke begeleiding door ervaren groenprofessionals, 7 dagen per week en via moderne middelen
als e-mail, social media en whatsapp. Wij helpen je jouw opleiding tot een succes te maken.

3. Netwerken
OntwerpAcademie is ‘geworteld’ in de groene sector. Tijdens de opleiding ontmoet je interessante professionals
en leveranciers uit het vak. Dat zijn connecties waar je wat aan hebt, ook ná jouw opleiding.

4. Flexibiliteit
Wij bieden thematische modules met meerdere instapmomenten gedurende het jaar. De meeste modules zijn
los te volgen in gevarieerde groepen. Jij kunt kiezen wanneer je bepaalde modules wilt volgen.

5. Doorlopende leerlijn
Je kunt doorleren in logische, opvolgende modules of je kiest voor verdieping en specialisatie op een bepaalde
vakgebied. Jij kiest precies wat je wilt leren en waar nodig adviseren wij je natuurlijk.

6. Inclusief Extra’s
Bij onze opleidingen zijn extra’s als vakexcursies, examentraining, korting op vervolgopleidingen, presentaties
en praktijklessen op locaties zoals kwekerijen inbegrepen.

EXTRA’S BIJ ONTWERPACADEMIE
Vakexcursies
Opleiden is meer dan theorie uit lesboeken bestuderen.
OntwerpAcademie staat voor een inhoudelijk sterke
opleiding die praktijkgericht is en doorspekt met
realistische aspecten van het groene vak. Wij brengen
je in contact met andere professionals. Vakexcursies
maken om deze reden deel uit van de vakopleiding
tuinarchitectuur. Niet iedere nieuwkomer in het vak kent
de weg naar kwekers, ontwerpbureaus, leveranciers
van verhardingsmaterialen, boomkwekerijen etc.
Op jaarbasis organiseren we twee vakexcursies. De
eerste excursie ‘Groene Parels’ is in Rotterdam en
gaat over tuinarchitectuur, inrichting, materialen en
tuinstijlen. Bij de tweede excursie ‘Boskoops Glorie’
ligt het accent op beplanting, plantgoed, kweekmethodes en professionals in de kwekerij wereld.
Daarom nemen we Boskoop als Internationaal
handelscentrum als uitgangspunt.

Doorlopende leerlijn
OntwerpAcademie wil meer dan alleen opleiden.
Daarom ontwikkelden we een door- gaande leerlijn.
Na het afronden van de kernopleiding Tuinarchitectuur
kun je via OntwerpAnalyse doorstromen naar
Landschapsarchitectuur. Ook met losse cursussen kun
je doorstromen. De basiscursus SketchUp heeft een
ver- volg voor gevorderden en ook een render cursus
voor specialisten. De losse cursussen zijn op hun beurt

EXCURSIE BOSKOOPS GLORIE 2019

weer gekoppeld aan de kernopleiding Tuinarchitectuur.
De kernopleidingen van de OntwerpAcademie zijn
Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Garanties en zekerheden
CRKBO
Het CRKBO staat voor Centrale Registratie Kort
Beroeps Onderwijs. De OntwerpAcademie werkt
met bevoegde docenten die ingeschreven staan bij
het CRKBO. Onze docenten zijn professionals die
beschikken over ruime praktijkervaring en bij meestal
ook actief zijn met een eigen ontwerpbureau. De
OntwerpAcademie heeft sinds de audit in 2017
ook als instelling een erkenning bij het CRKBO.
Als aanbieder van kort beroepsonderwijs heeft de
OntwerpAcademie een vrijstelling van BTW-heffing op
de eigen opleidingen.
Diplomagarantie
Onze missie is om iedereen te laten slagen die we
binnen krijgen. Dat doen we niet door de eisen naar
beneden bij te stellen (als dat al zou kunnen), maar
door een intensieve en persoonlijke begeleiding. Net
zolang totdat jij de stof beheerst en voldoet aan de
exameneisen. Mocht je onverhoopt zakken dan volg
je gewoon de lessen weer. Net zo lang tot het wel
gaat. Maar zover laten we het samen natuurlijk niet
komen!

Financiën: ontvang meer waar(de) voor je geld

Proefles en studievoorlichting

Studeren betekent investeren. Je investeert in

Elke eerste zaterdag van de maand hebben we

tijd én geld. De OntwerpAcademie kiest voor

een studievoorlichtingsbijeenkomst met daarop

sterke inhoudelijke kwaliteit. Dat betekent dat we

aansluitend een proefles. Deze kun je geheel

zorgvuldige afwegingen maken over de wijze waarop

kosteloos bijwonen. Meld je aan via onze website!

we de lesbijeenkomsten verzorgen, werkvormen
organiseren en de duur van de opleiding bepalen.
Zo leveren we meer waarde!
Subsidies
Heb je een eigen hoveniersbedrijf of ben je werkzaam
bij een hoveniersbedrijf? Dan zijn er mogelijkheden
om subsidie te krijgen. Voor de groene sector kun
je je aanmelden op www.collandarbeidsmarkt.nl. Je
vindt hierover informatie op onze website.
Heb je concrete plannen om voor jezelf te beginnen?
Overweeg dan of een directe inschrijving bij de
Kamer van Koophandel niet direct al een goede
stap is zodat je maximaal kunt profiteren van een
subsidie.
BTW
De opleidingen van de OntwerpAcademie zijn
vrijgesteld van BTW. De kosten van cursussen van
derden worden inclusief 21% BTW aangeboden.
Heb je een eigen bedrijf dan kun je als zelfstandig
ondernemer deze BTW terugvorderen of verrekenen.
Bovendien zijn de cursuskosten als bedrijfskosten
op te voeren zodat je er een fiscaal voordeel mee
kunt doen. Voor meer informatie hierover kun
je terecht bij de Kamer van Koophandel of een
financieel adviseur.

Wil je het cursus bedrag spreiden? We bepalen
hoe.

De

Wil je meer weten of heb je een specifieke
vraag, of wil je je misschien gelijk
inschrijven? Neem dan contact met ons op
via onze website of stuur ons een e-mail.
Bellen kan ook via onderstaande gegevens.
Adres
Bezoek- en correspondentieadres
Belgiëlaan 1A5
2391 PH Hazerswoude-Dorp
Leslocatie Boskoop
Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
Leslocatie Tuinvisie, Utrecht
Rutherfordweg 75, 3542 CN Utrecht
E-mail
info@ontwerpacademie.nl
Telefoonnummer algemeen
010 – 284 77 06

Gespreide betaling
samen

CONTACT

OntwerpAcademie

biedt

je

verschillende mogelIjkheden om het cursusgeld in

Telefoonnummer Studentenzaken
Bereikbaar op maandag t/m donderdag op:
06 - 387 609 48

meerdere termijnen te betalen. Neem contact met
ons op via onze website om te informeren naar de
opties die aansluiten bij jou financiële mogelijkheden.

WWW.ONTWERPACADEMIE.NL

