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Chat 
= interactie met elkaar

Vragen
= inhoudelijk, praktisch

PROGRAMMA

• De mensen
• De opleiding
• Het doel
• De inschrijving
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De mensen

Alexandra Mannaert Valentijn De Cock Scarlett Vanuxem
Administratieve ondersteuningETLI-BegeleiderOpleidingsverantwoordelijke 

en ETLI-begeleider

Maar vooral…

Erik Bartholomees

Tom Joye

Wim Collet

Ruben Rogier

Martin Hermy
Nikè Verfaille 

Marc Verhofstede
Erik Rombaut

Herman Dierickx

Jan Van Uytvanck
Koen Himpe

Koen Leysen

Lieven Caekebeke

Luc De Keyser

Rollin Verlinde

Willy Verbeke

Wim Massant
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De opleiding

Onze leslocatie

De inhoud

Praktisch

Onze leslocatie
inspirerende plekken, toplocaties voor de thema’s
van natuurgebieden, natuurrijke parken, over heemtuinen 
tot particuliere tuinen
verspreid over Vlaanderen en Nederland

De groene long in Kuurne

Privétuin in België
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De inhoud

Basisbouwstenen

Verrijkende thema’s

Wildcards

9 d

14 d
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Landschap Bodem Bos Flora

Grasland Padden-
stoelen

Bomen-
beheerEcologie

Basisbouwstenen
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Vogels Gevelgroen
/groendak Insecten Stads-

natuur

Zwem-
vijvers Klimaat

Ontwerp-
atelier

Cultuur-
historiek

Verrijkende thema’s

Plantenfamilies herkennen

Bomen en struiken herkennen

Bloemenweide: aanleg en beheer

Natura 2000 van A tot (SB)Z
Heggenleggen / Heggenvlechten

Wetgeving en beleid

6 x Wildcards t.w.v. €100
Werken met de zeis

Gereedschapsonderhoud

Landschappen lezen: een boeiende kunst die je kan leren

Fytoremediatie in de praktijk: workshop en terreinbezoek

Webinar: hoe zaai ik een bos

Webinar: Inspirerende praktijkvoorbeelden van vergroende begraafplaatsen

Enz …
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Praktisch
• Jaar 1: les op woensdag 
• Jaar 2: les op woensdag + Tweedaagse naar NL
Niet tijdens de schoolvakanties of op feestdagen

• Dagverloop: met begeleiding
- 9u30 – 10u45: ( belevingsoefening ) / boekbespreking / opdrachtbespreking
- 11u – 12u30: lezing expert
- 13u30 – 16u: excursie
- 16u – 16u30: nabespreking en evaluatie

• Dagverloop: zonder begeleiding
- 9u30 – 16:30u: excursie op terrein met expert
- 9:30 – 12:30u : lezing expert
- 13u30 – 16:30u: excursie

• Lesopdracht  opvolgingsgesprek (portfoliogesprek)
• Lesmateriaal:

• 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

Belevingsoefening = Start van de lesdag
Leren kijken
Leren verwoorden
Leren presenteren in verschillende vormen
Leren inleven
…

Opdracht
Afhankelijk van thema
Vanuit je eigen expertise
Veel verschillende aspecten samen
Samenwerken 
Leren inleven
…

Boekbespreking
Reizende bib met 165 titels
Info delen met elkaar
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Belevingsoefening indien van toepassing
Kan op voorhand meegedeeld worden
Leren kijken
Leren verwoorden
Leren presenteren in verschillende vormen
Leren inleven
…

Opdracht
Afhankelijk van thema
Vanuit je eigen expertise
Veel verschillende aspecten samen
Samenwerken
Leren inleven
…

Boekbespreking
Reizende bib met 165 titels ( op dagen met begeleiding)
Info delen met elkaar

Voorbeeld – Opdracht: Bodem

1. Neem een bodemprofielstaal in diverse ecotopen

2. Beschrijf voor elke bodemprofielstaal wat je bovengronds ziet

3. Wat concludeer je over de kwaliteit en wat zou je voorstellen om 
bodemherstel te krijgen in functie van welk doel
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Voorbeeld – 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

Nieuwe invulling: stadsjungle –
meer connectie met BIM 
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Eigen gebied
- In je buurt
- Verschillende biotopen

Portfolio
- Lesopdrachten op tuin- of landschapsschaal: opvolging gebied
- Opvolgingsgesprek  individueel leertraject
- Adviesgesprek beheerder gebied

Certificaat
- Geslaagd adviesgesprek beheerder
- 80 % aanwezigheid + 80 % lesopdrachten

Het doel

Meer en betere natuur   in Vlaanderen

Ecologisch Advies
Ontwerp

Netwerk
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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

Lerend netwerk voor professionals die bezig zijn met ecologisch groen:
-Kwekers
-Ontwerpers
-Aannemers
-Adviseurs
-…
Aanmelden via Facebookgroep van Groeistof of de website
groeistof-netwerk.mailchimpsites.com/
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De inschrijving

inverde.be /opleidingen/ecologische-tuin-
en-landschapsinrichting

/mijn-leeromgeving

/kortingen

www.inverde.be/opleidingen/ecologische-tuin-en-landschapsinrichting
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Les op woensdag van 9u.30 tot 16u.30

• Eerste lesdag: 15 maart 2023
• Laatste lesdag: november 2024

Prijs: € 5900,- (incl.btw)
• 24 lesdagen 
• 6 wildcards t.w.v. €100,-
• Begeleiding + portfoliogesprek
• Didactisch materiaal

Verschillende locaties in Vlaanderen + uitstap naar Nederland

Voorkennis is geen must. Motivatie, passie en ambitie wel

 24 opleidingsdagen
 24 dagen voor opdrachten, literatuurstudie, zelfstudie

Geïnteresseerd in editie 2023-2024?

Schrijf je in op de interesselijst onderaan de 
opleidingspagina van ETLI 6!
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www.inverde.be/mijn-leeromgeving

www.inverde.be/kortingen

Ecologische Tuin- en Landschapsinrichting is 
een erkende opleiding en geeft recht op 1 of 
meer Vlaamse opleidingsincentives.

 Erkenningsnr. van 
Natuurinvest: DV.O107537

 Registratienr. ETLI: ODB-0003388
 Aantal uren over 2 jaar: 156 uur

Opleidingscheques
 voor werknemers in een organisatie
 Per schooljaar: opleidingscheque t.w.v. €250,-

waarvan jij slechts €125,- betaalt

KMO-portefeuille
 als medewerker of zelfstandige in een KMO
 Per opleiding 30% korting op het inschrijvingsgeld 

excl. BTW (tot max. €7.500,-/jaar)

Vlaams opleidingsverlof
 Max. 125 uur per schooljaar
 Opnemen 1 dag voor start tot 2 dagen na 

einde/examen
 Aanvragen bij werkgever ten laatste twee weken 

na de start van de opleiding
 Vereist bewijs van aanwezigheid tijdens de lessen
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Vragen?

www.inverde.be

info@inverde.be

02 658 24 94
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