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PROFESSIONAL
WE LEIDEN JE OP TOT

CARRIÈRE SWITCH 
Wil je je groene en creatieve genen combineren? Een switch maken naar het groen en als 
zelfstandig tuinontwerper aan de slag? Of wil je naast je huidige werk heel graag ook creatief 
bezig zijn? Wat je ambities ook zijn, wij helpen je graag verder. Met onze vakopleidingen 
Tuinarchitectuur en Plantenkennis leiden we je op tot professional met een goede basis om 
een start te maken met je groene ambities. 
 
STAGE EN SCHETSSESSIES 
Is er voldoende werk in de groene sector? Wat moet ik doen als ik voor mezelf wil beginnen? 
Het zijn een paar voorbeelden van veel gestelde vragen. Logisch ook, want je bent nog 
niet bekend met het werk en het veld. Studenten Tuinarchitectuur kunnen na de opleiding 
een StageProject doen om praktijkervaring op te doen. Tegelijkertijd bouw je ook aan een 
professioneel netwerk. Daarnaast haken we bij diverse tuinevenementen en beurzen aan waar 
tuinontwerpers en beplantingsadviseurs door middel van schetssessies aan echte klanten 
advies geven en daarmee hun teken- en adviesvaardigheden trainen.

WELKOM BIJ DE ONTWERPACADEMIE, 
SPECIALIST IN GROENOPLEIDINGEN 
 
De OntwerpAcademie biedt verkorte beroepsopleidingen voor volwassen die als 
gediplomeerd tuinontwerper aan de slag willen, hun plantenkennis willen vergroten en meer 
willen leren over ecologie, biodiverse tuinen en klimaatbestendig ontwerpen. Of je nu al wel 
of niet werkzaam bent in het groen, iedereen professionele ambities is welkom!

De OntwerpAcademie is kenmerkend binnen het kort beroepsonderwijs. Je kunt op 
verschillende manieren studeren en doorleren met ons lesaanbod: 
• Opleidingen Tuinarchitectuur en Beplantingsadviseur (goed te combineren met elkaar) 
• Diverse cursussen voor verdieping: Plantenkennis Basis, SketchUp, Toegepaste 
 Beplantingsleer, Biodivers Ontwerpen en Morpholio Trace. 

BIJSCHOLEN 
Het groene vak is voortdurend in ontwikkeling. Door je te blijven ontwikkelen hou je je kennis 
up-to-date en blijf je aangehaakt bij de ontwikkelingen in het groene vak op het gebied van 
duurzaamheid en biodiversiteit. Misschien wil je je als hovenier specialiseren in tuinontwerpen 
of wil je als (aankomend) ontwerper je expertise uitbreiden met plantenkennis. Wat je ambitie 
is ook is, wij helpen je verder met jouw ontwikkeling.  

“Bij de OntwerpwerpAcademie maak je vanaf dag één 

onderdeel uit van een rijk netwerk van tuinontwerpers, 

plantenkenners en groenspecialisten” 

“Met praktijkgericht onderwijs, StageProjecten, OpenAtelier 

en Schetssessies helpen we studenten de omslag van theorie 

naar praktijk te maken.” 
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ECOLOGIE ALS BASIS 
Als ontwerper maak je gebruik van wat er al is: bodem, 
water en ecologie. Maar ook van materialen die al 
aanwezig zijn en hergebruikt kunnen worden. Wij leren je 
om de kwaliteiten van de tuin/ plek te zien en te benutten.  
 
PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS 
Theorie en praktijk zijn nauw met elkaar verweven. 
Je leert de geleerde kennis direct toe te passen. Door 
veel te schetsen, te experimenteren en samen met je 
medestudenten en docent te reflecteren op je ontwerp. 
Bij Plantenkennis ga je het tweede deel van de les naar 
buiten om te zien wat planten doen. 
 
LES IN KLEINE GROEPEN 
We staan voor kleinschalig onderwijs met persoonlijke 
aandacht voor jouw leerproces met veel ruimte voor 
feedback van je docent en intervisie met medestudenten, 
wat leidt tot een hoog leerrendement. 
 
INSPIREREND EN PROFESSIONEEL NETWERK 
De OntwerpAcademie is geworteld in de groensector. 
Vanaf dag één word je als student onderdeel van 
een netwerk van professionals, van landschap- tot 
tuinontwerpers tot hoveniers en andere groenspecialisten. 
We helpen en stimuleren je om eropuit te gaan en een 
eigen netwerk op te bouwen en uit te breiden, met 
excursies, lezingen bij Podium Boskoop, en door beurzen 
en evenementen te bezoeken om up-tot-date te blijven van 
trends- en ontwikkelingen. 

DOCENTEN UIT DE PRAKTIJK 
De lessen worden verzorgd door bevlogen 
ervaringsdeskundigen die hun sporen in het vak hebben 
verdiend. Met hun rijke kennis en praktijkervaring helpen 
ze studenten verder met hun groene ambities.

FLEXIBEL, MODULAIR, DOORGAANDE 
LEERLIJN 
We bieden verschillende instroommomenten 
gedurende het jaar. De opleidingen Tuinarchitectuur en 
Beplantingsadviseur sluiten op elkaar aan en kunnen 
tegelijkertijd of na elkaar gevolgd worden. Met het 
cursusaanbod bieden we verschillende cursussen om je 
kennis en vaardigheden uit te breiden en te verdiepen. 
 
INCLUSIEF EXTRA'S 
Onze opleidingen zijn inclusief extra's om je verder 
te helpen met je professionele ontwikkeling en het 
opbouwen van een netwerk. Dompel je onder in het groen 
met onze vakexcursies, examentraining, StageProjecten, 
Podium Boskoop, Schetssessies en OpenAtelier. 
 
EXAMENTRAINING 
Onze missie is om jou te helpen met je ontwikkeling en te 
laten slagen. Dit lukt met persoonlijke begeleiding tijdens 
OpenAtelier, StageProjecten en diverse Schetssessies 
op beurzen en evenementen, die je kunt inzetten als 
examentraining en om praktijkervaring op te doen.  
 
ERKEND DIPLOMA 
De OntwerpAcademie is aangesloten bij de NRTO 
(Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), het 
CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) 
en de NVTL (Nederlandse Vereniging van Tuin- en 
Landschapsarchitecten).

WAAROM KIEZEN
VOOR DE 
ONTWERPACADEMIE

LES IN HET
GROENE HART
De lessen Plantenkennis verzorgen we vanuit onze hoofdlocatie in Boskoop, midden in het hart van de groene sector 

op loopafstand van modeltuinen en kwekerijen die we bezoeken voor de buitenles om ‘te zien wat planten doen’. 

Waaronder Greenlink, een gerenommeerd groothandelscentrum voor vaste planten en boom kwekerij  producten.  

Daarnaast hebben we voor tuinarchitectuur en cursussen een leslocatie in Utrecht (dit wordt Houten vanaf februari 

2023). Centraal gelegen in het midden van het land en daardoor goed bereikbaar.
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STUDIEVOORLICHTING EN PROEFLES

Kom langs en leer meer over onze opleidingen en in 
welke sfeer dat gebeurt. Elke maand organiseren we een 

studievoorlichtingsbijeenkomst met aansluitend een proefles 
Tuinarchitectuur op onze leslocatie in Boskoop. Proeflessen 

voor zowel Tuinarchitectuur, Beplantingsadviseur en 
Plantenkennis Basis kunnen tevens los bezocht worden. 

Ervaring is niet nodig, iedereen is welkom. 
 

Wil je één van de twee of allebei bijwonen? 
Meld je geheel kosteloos aan via de website.  

https://www.ontwerpacademie.nl
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VAKOPLEIDING

TUINARCHITECTUUR

“Naast de uitgebreide theorie en praktijkopdrachten, 

heb ik echt anders leren kijken en een visie op ontwerpen 

ontwikkeld. Ik ben me veel meer bewust van het groen in de 

openbare ruimte. Wat staat er en waarom?” 

- Marjorie Borkus, oud-student 

Als tuinontwerper kun je het verschil maken en een duurzame bijdrage 
leveren aan een groenere leefomgeving, voor dieren, planten en mensen. 
Het is een vak waar je van veel markten thuis moet zijn. Met onze opleiding 
Tuinarchitectuur leiden we je op tot professioneel tuinontwerper.  
 
Het groene vakgebied neemt in onze maatschappij een steeds belangrijkere plek in. 
Veranderingen in het klimaat, het belang van een gezonde bodem en natuurvriendelijke 
tuinen, zijn ecologische thema’s waar deskundige tuinontwerpers het verschil kunnen maken. 
 
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 en je 
specialiseren op het gebied van bijvoorbeeld natuurlijke tuinen, dakgroen, schooltuinen of 
beplantingen.

DAG- OF AVONDOPLEIDING

DAGOPLEIDING
De dagopleiding bestaat uit 14 lesdagen in 32 weken (plus 
2 dagexcursies). Je kunt kiezen voor een cursusgroep 
met een vaste begin- en einddatum, of voor een 
carrouselgroep met instroomdata aan het begin van elk 
nieuw lesblok. 

AVONDOPLEIDING
De carrousel-avondopleiding bestaat uit 28 lesavonden 
van 2,5 uur (plus 2 dagexcursies).

Kijk voor de lesdagen op onze website 
www.ontwerpacademie.nl

WAT GA JE LEREN? 
De opleiding is opgebouwd uit drie thematische 
lesblokken: 
 
1 Visueel: centraal staan tekenvaardigheid, ruimtelijk 
 tekenen, basisecologie en presentatietechnieken. 
2 Compositie: met vakken rondom ontwerpen, techniek 
 van aanleg en onderhoud en materialenkennis. 
3 Groen: beplantingsvisie, beplantingsplannen, 
 plantstrategieën, tuinstijlen, wet- en regelgeving, 
 vormen hier de basis. 
 
Elk lesblok wordt afgesloten met een opdracht en 
presentatie. Na de 4 lesblokken wordt de opleiding 
afgesloten met een eindopdracht. 
 
DIPLOMA 
Je kunt vanuit de OntwerpAcademie op voor het examen 
Tuinontwerp. Door examen te doen breng je het geleerde 
van het afgelopen jaar in de praktijk. Het examen 
bestaat uit een kennistoets en praktijkexamen dat wordt 

afgesloten met een mondelinge verdediging. Na een 
positieve beoordeling ontvang het diploma tijdens de 
officiële uitreiking. Lees meer hierover op onze site.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
•   14 bijeenkomsten van 5 uur (dagopleiding) of 28 
 bijeenkomsten van 2,5 uur (avond) 
•   2 vakexcursies gericht op Tuinarchitectuur, korting 
 voor andere excursies en lezingen bij 
 Podium Boskoop 
•  Extra begeleiding tijdens het wekelijkse online 
 OpenAtelier 
•  Kosteloze deelname aan Schetssessies op beurzen 
 als Gardenista en andere evenementen 
•   Kosteloze deelname aan StageProjecten en 
 schetssessies
 
KOSTEN & (STAP)SUBSIDIES 
De actuele prijzen staan vermeld op de pagina van de 
opleiding. 
 
Onze opleidingen en cursussen zijn geheel of gedeeltelijk 
te volgen met STAP-budget. Daarnaast zijn er nog andere 
subsidies waar hoveniers een beroep op kunnen doen. 
Heb je een eigen bedrijf? Dan is de BTW (nog steeds). 
Meer informatie hierover lees je hier. 
 
OPLEIDINGSNIVEAU EN TOELATING 
De opleiding Tuinarchitectuur is op hbo-niveau. Voor 
toelating is minimaal mbo-niveau 4 denk- en werkniveau 
vereist.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
Over de opleiding, lesdagen, kosten en aanmelden lees je 
op de sitepagina Tuinarchitectuur.

8

https://www.ontwerpacademie.nl/lesaanbod/tuinarchitectuur
http://www.ontwerpacademie.nl
https://www.ontwerpacademie.nl/lesaanbod/tuinarchitectuur


11

PLANTENKENNIS VOOR IEDEREEN

VAKOPLEIDING

PLANTENKENNIS

Bij het ontwerpen van (dak)tuinen, openbare ruimten, parken en pleinen, 
is de plantkeuze van grote invloed op de identiteit, sfeer, functie én 
duurzaamheid van een ontwerp. Biodiversiteit en ecologische waarden 
spelen hierbij een belangrijk rol. Dit vraagt om professionals die creatieve 
en toekomstbestendige groenoplossingen voor tuinen en andere 
buitenruimtes kunnen ontwikkelingen. We bieden meerdere mogelijkheden 
om je plantenkennis te vergroten, van een complete vakopleiding tot 
Beplantingsadviseur tot een beknopte Basiscursus om je plantenkennis op te 
frissen. 

 
BINNEN- EN BUITENLES 
Wij vinden het belangrijk om je direct kennis te laten maken met de praktijk. Om deze 
reden zitten we sinds 2019 in het hart van de groene sector. Je krijgt les op onze locatie 
Boskoop, in nabijheid van kwekerijen en modeltuinen. Elke bijeenkomst bestaat uit twee 
delen: een theoretisch deel (binnenles) en een praktijkdeel (buitenles) bij o.a. Greenlink 
(groothandelscentrum voor vaste planten- en boomkwekerijproducten). 

“De ecologische waarde van onze omgeving wordt steeds actueler. 

De juiste toepassing van planten gaat vooral samen met inzicht. 

Leren kijken aan de hand van levend plantmateriaal is hierbij essentieel.” 

- Marlien van der Linden, docent Plantenkennis  

PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS 
DOOR BEVLOGEN DOCENTEN 
DIE JOU HELPEN HET VAK TE LEREN

EENJARIGE VAKOPLEIDING 
BEPLANTINGSADVISEUR 
De werkzaamheden van een beplantingsadviseur 
richten zich op het maken van beplantingsplannen voor 
tuinen en andere kleinschalige particuliere buitenruimte 
(op basis van de ontwerpvisie vervaardigd door de 
tuinontwerper), met oog voor ecologie, biodiversiteit, 
klimaatbestendigheid en beheer.  
 
Na het volgen van deze verdiepende opleiding heb je alle 
kennis en inzichten in huis om onderbouwde adviezen 
te verstrekken en beplantingsplannen te maken. Alle 
plantgroepen die geschikt zijn voor de buitenruimte 
worden behandeld. Naast de in totaal ruim 600 planten, 
komen allerlei plantkundige en morfologische aspecten, 
de taxonomie en de nomenclatuur aan bod. Je leert 
hierdoor niet alleen de planten te herkennen, maar ook 
de samenhang te begrijpen tussen plantenfamilies, 
naamgeving, groeiwijze en groeiplaats van de soorten.  
 
Cursusduur: 16 bijeenkomsten (tweewekelijks) van 5 uur 
verspreid over 10 maanden 
Inhoud: 16 plantengroepen met circa 600 planten voor 
de buitenruimte die verspreid over 4 lesblokken, 1 per 
seizoen, worden behandeld. Elk lesblok wordt afgesloten 
met een opdracht en presentatie. Na de 4 lesblokken 
wordt de opleiding afgesloten met een eindopdracht. 
Vakexcursie: Boskoops Glorie 
Startdata: 4x per jaar, kijk voor actuele informatie op de 
website.
Certificaat: je ontvangt een certificaat na afronding van 
de opleiding. 
 
10-DAAGSE CURSUS PLANTENKENNIS BASIS 
Een praktische cursus gericht op het herkennen en 
benoemen van de meest gangbare planten. Zeer geschikt 
om je kennis op te frissen en snel mee aan de slag te 
gaan. 
Cursusduur: 10 bijeenkomsten van 2,5 uur verspreid over 
10 weken in de winter- en zomermaanden 
Inhoud: 150 meest toegepaste buitenplanten 
Starrtdata: 2 x per jaar, begin zomer en begin winter 
Bewijs van Deelname: je ontvangt een Bewijs van 
Deelname na afronding van de cursus. 
 

INCOMPANY TRAINING 
Wij organiseren maatwerkcursussen op locatie door 
heel Nederland, bijvoorbeeld als onderdeel van een 
studiedag. We kunnen inzoomen op specifieke kennis 
zoals biodiversiteit en ecologie. Mail studentzaken@
ontwerpacademie.nl voor meer informatie. 
 
 
KOSTEN & (STAP)SUBSIDIES 
De actuele prijzen staan vermeld bij de opleiding of 
cursus. 
 
Onze opleidingen en cursussen zijn geheel of gedeeltelijk 
te volgen met STAP-budget. Daarnaast zijn er nog andere 
subsidies waar hoveniers een beroep op kunnen doen. 
Heb je een eigen bedrijf? Dan is de BTW (nog steeds). 
Meer informatie hierover lees je hier. 
 
OPLEIDINGSNIVEAU EN TOELATING 
De opleiding Beplantingsadviseur is op hbo-niveau. Voor 
toelating is minimaal mbo-niveau 4 denk- en werkniveau 
vereist. 
 
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
Over de opleiding, lesdagen, kosten en aanmelden lees je 
op de sitepagina Plantenkennis.
 

“Ik vond het buitendeel van de les het leukst, waar 
je de planten in de praktijk gaat zien, voelen en 

misschien ook wel (stiekem) proeven.” 

- Jessica van Bossum (oud-student)

10

http://www.ontwerpacademie.nl
https://www.ontwerpacademie.nl/lesaanbod/plantenkennis


DE VAKOPLEIDINGEN ZIJN INCLUSIEF: 
 
OPENATELIER 
Het OpenAtelier biedt (oud-)studenten de gelegenheid 
om met elkaar te sparren en kennis en ervaring uit te 
wisselen. Elke maandagmiddag tussen 16.00 en 18.00 
uur is een docent aanwezig voor het beantwoorden van 
studie- en praktijkvragen en extra examenbegeleiding. 
 
VAKEXCURSIES EN PODIUM BOSKOOP 
Opleiden is meer dan theorie uit lesboeken. We laten 
je kennismaken met inspirerende sprekers en brengen 
je in contact met andere groenprofessionals tijdens 
vakexcursies en Podium Boskoop-lezingen. 
 
STAGEPROJECTEN  
Als opleider vinden wij het belangrijk dat je zo snel 
mogelijk praktijkervaring opdoet. Daarom bieden wij je 
de mogelijkheid om een StageProject te doen. Echte 
opdrachten voor échte opdrachtgevers. Je volgt het 
hele proces, van het eerste klantgesprek tot en met 
de eindpresentatie van je ontwerp. Dit alles onder 
begeleiding van een stagecoördinator. 
 
GROENWERKT!   
De OntwerpAcademie heeft door de jaren heen een 
uitgebreid netwerk in de groensector opgebouwd. Met 
onze vacaturebank koppelen wij (oud-)studenten aan 
bedrijven die op zoek zijn naar goede tuinontwerpers. 
Vacatures van hoveniersbedrijven, ontwerpbureau’s en 
tuincentra staan in het overzicht en als (oud-)student kun 
je hierop reageren.
 
SCHETSSESSIES 
Gedurende de opleiding krijgt de student diverse kansen 
aangereikt om het tekenen en het ontwerpen te oefenen. 
Dat vinden we belangrijk omdat het toepassen van de 
theorie aan de hand van praktische opdrachten het 
leerrendement ten goede komt. Om die reden werken 
we samen met organisaties als: Tuinidee, Gardenista, 
Hornbach en organiseren we Tuinontwerp on Tour 
evenementen met de SchetsKeet. 

Bekijk meer informatie over onze extra op de website.

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 OPREY & BEISTERVELD 
De Limiet 21A, 4131 NR Vianen 
 
NIEUWE LESLOCATIE HOUTEN PER 
MAART 2023 (DATUM OVB) 
Handboog 6N, 3994 AD Houten 
 
STUDENTENZAKEN 
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 
9.00 - 17.00u 
 
Mail: studentenzaken@ontwerpacademie.nl 
Telefoon: 06 - 38 76 09 48 

STUDIEVOORLICHTING EN PROEFLES
Kijk voor informatie op onze website.

VOLG ONS! 
Voor het laatste nieuws en verhalen van onze 
docenten en studenten op: 

WWW.ONTWERPACADEMIE.NL

ONZE
EXTRA'S

CONTACT

https://www.ontwerpacademie.nl/extras/extras-overzicht
http://www.ontwerpacademie.nl
https://www.ontwerpacademie.nl/
https://www.instagram.com/ontwerpacademie/
https://nl-nl.facebook.com/OntwerpAcademie/
https://nl.linkedin.com/school/ontwerpacademie/

