
Infosessie, 3 februari 2021

Ecologische Tuin- en 

LandschapsInrichting



Inschrijvingen

ETLI4: 

• 20 deelnemers  sinds vandaag volzet!

• Startdatum: 19 maart 2021

• Inschrijven op de wachtlijst: www.inverde.be

ETLI5: 

• 2022-2023

• Startdatum: 16 maart 2022

• Schrijf je in op de lijst voor geïnteresseerden op inverde.be



Programma

1. Voorstelling cursusbegeleiders

2. Wat bieden wij?

3. Hoe?

4. Vragen



Voorstelling begeleiders

Annelies SevenantAlexandra Mannaert Valentijn De Cock



Wat bieden wij?



Wat bieden wij?

Groene long

(Kuurne)



Wat bieden wij?

Thijsse’s Hof

(Nederland)



Wat bieden wij?

privétuin

(België)



Wat bieden wij?

Privé natuurtuin

(België)



Wat bieden wij?

Op stap met de Gentse stadsecoloog



Wat bieden wij?

Op stap met de Amsterdamse stadsecoloog



Wat bieden wij?

Basisbouwstenen

Verrijkende thema’s

Wildcards

9 d

14 d

6 d



Wat bieden wij?

Landschap Bodem Bos Flora

Grasland / 
Begrazing

Padden-
stoelen

Bomen-
beheer

Ecologie

Basisbouwstenen



Wat bieden wij?

Vogels 
Gevelgroen
/groendak

Insekten
Stads-
natuur

Zwem-
vijvers

Klimaat
Ontwerp-

atelier
Cultuur-
historiek

Verrijkende thema’s



Wat bieden wij?

Plantenfamilies herkennen

Bomen en struiken herkennen

Bloemenweide: aanleg en beheer

Natura 2000 van A tot (SB)Z

Heggenleggen / Heggenvlechten

Wetgeving en beleid

Wildcards

Klimaattuin

Omgaan met waterschaarste



Planning 2021

• Alles op inverde.be

• Datum tweede lesdag gewijzigd: 26/03/2021

• 2 x 12 dagen + 2 reservedagen/jaar

• Bijna alle locaties gekend

• Lessenschema 2021 weldra online

• Corona-proof: 

– Alles lessen gaan door, tenzij lockdown

– Grote lokalen

– Theorie deels online: ingesproken ppts, webinars



Hoe?

- Themadagen (2 x 12 d)  vrijdag (donderdag)

- Op toplocaties met vakexperten

- Praktisch

- Dagverloop (1/2):

- 9u30 – 10u45: belevingsoefening / boekbespreking / opdrachtbespreking

- 11u – 12u30: lezing expert

- 13u30 – 16u: excursie

- 16u – 16u30: nabespreking en evaluatie

- Lesopdracht  opvolgingsgesprek (portfoliogesprek)

- Niet tijdens schoolvakanties

- Geen echte syllabus, wel info per lesdag (digitaal)

- Wildcard dagen (2x3d): individueel te kiezen, vanaf 1e lesdag in te zetten

- Reizende bib: zelfstudie + vakliteratuur + leren beoordelen

coronaversie



Belevingsoefening

Start van de lesdag

Verschillende doelen:

Leren kijken

Leren verwoorden

Leren presenteren in verschillende vormen

Leren inleven

…



Opdracht:

Maak een ecologisch ontwerp van een deel van de buitenomgeving aan het VAC voor de nieuwe 
invulling van het VAC:

- Speelterrein

- Wellnesscentrum

- Hangout voor jongeren

- Cultureel centrum

- Moskee



Voorbeeld:

Nieuwe invulling: 

stadsjungle – meer 

connectie met BIM 



Nieuw voorstel



Nieuw voorstel

Ervaringen:

Vanuit je eigen expertise

Veel verschillende aspecten samen

Samenwerken 

Leren inleven

…



Opdrachten

- 15 à 16 opdrachten op 24 lessen -> 80% succesvol indienen

- Deadlines: enkele maanden tijd om op te lossen

- Geen opdrachten na zomervakantie 2e lesjaar

- Type-opdrachten:
- Bodemanalyse

- Vegetatieopname + analyse

- Wandeling in gebied + leren kijken en opmerken

- Welke wilde planten kan ik inplanten?

- …

- Soms voorbereiding, soms aanwezigheid

- Opdrachtbespreking tijdens de les  kennis en problemen delen

Hier leer je het meeste uit.

Begin op tijd.



Portfolio en certificaat

- Portfolio

- Data in januari-februari 2022

- Lesopdrachten op tuin- of landschapsschaal: opvolging gebied

- Opvolgingsgesprek  individueel leertraject

- Adviesgesprek beheerder gebied

- Certificaat

- Geslaagd adviesgesprek beheerder

- 80 % aanwezigheid + 80 % lesopdrachten



What’s in it for you?

- Leerdoelen

- Ecologische analyse tuin of groter groengebied

- Ecologisch advies op ontwerp, aanleg en beheer

- Ecologisch adviesrapport voor een gekozen gebied

 ECOLOGISCH ADVISEUR

- Er is meer…

- Persoonlijk leertraject uitstippelen met deskundige begeleiding

- Elk op je eigen niveau

- Professioneel netwerk (cursisten + sprekers)

- Portefeuille met inspirerende toplocaties als referenties

- Hoe boodschap overbrengen? (papier, presenteren, foto’s, …)

- Hoe ervaart je klant de omgeving?

- Uitgebreide literatuurlijst + boekrecensies



Groeistof

Lerend netwerk voor professionals die bezig zijn met ecologisch groen:

- Kwekers

- Ontwerpers

- Aannemers

- Adviseurs

- …

Aanmelden via Facebookgroep van Groeistof:



Meer informatie?

www.inverde.be
-> ‘tuin en landschap’ in zoekvenster

-> https://www.inverde.be/opleidingen/ecologische-tuin-en-

landschapsinrichting

Inhoudelijke vragen:

Alexandra Mannaert

Alexandra.Mannaert@vlaanderen.be

0486 610 100

Administratieve vragen:

info@inverde.be

02/658 24 94



Vragen?


