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1 Inleiding 
 
Deze minor is in het leven geroepen om aan de behoefte te voldoen vanuit het werkveld van de 
boomadvieswereld naar afgestudeerden met een grondige kennis van bomen in stedelijke omgeving. Al 
sinds decennia vinden afgestudeerden van de opleidingen BNB en T&L een baan in de boomverzorging en 
–advieswereld. Alhoewel veel van onze afgestudeerden daarin binnen afzienbare tijd een goede functie 
vinden is het toch duidelijk dat zij hier niet specifiek voor zijn opgeleid. Daarom is besloten om in 
samenwerking met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) een leergang “Bomen in 
stedelijke omgeving” in het leven te roepen. Deze minor richt zich met name op drie thema’s: Bomen van 
beleid tot uitvoering, analyseren en uitvoeren van boom gerelateerde projecten en communicatie 
(schriftelijk en mondeling).  Deze handleiding geeft informatie over inhoud, werkvormen en toetsing van de 
minor. In de minor zal naast de cursus nog extra aandacht besteed worden aan project- en 
procesmanagement. 
 

1.1 Algemeen 
 
De minor is opgedeeld in drie module onderdelen; specifieke (groene) vakkennis, communicatie en 
projecten. Alle drie de eenheden worden onderwezen conform de algemene HBO competenties, Kennis en 
inzicht, toepassen, oordeelsvorming, communicatie en zelfsturing.  
 
Vakkennis 
Bij het onderdeel vakkennis leert de student van strategisch tot en met operationeel niveau allerlei facetten 
over de boom en zijn omgeving. Op strategisch niveau gaat het over het bepalen van de koers, waarbij de 
spelregels op tactisch niveau worden bepaald. Op het operationele niveau gaat het om de uitvoering. De 
kennisoverdracht door specialisten “uit het veld” en specialistische vakdocenten staat hierbij hoog in het 
vaandel. De opgedane kennis wordt praktisch door en onder de studenten en cursisten zelf getoetst in 
verschillende projecten, simulaties en casussen. 
 
Communicatie 
Communicatie wordt steeds belangrijker. Communicatie behelst zowel het mondeling over kunnen brengen 
van standpunten, visies en opvattingen, als het kunnen verstaan van “buitenstaanders”. Daarbij dient 
iedereen op zijn of haar kennisniveau beantwoord te kunnen worden. Kortom begrijpelijk zijn. Maar dit geldt 
evenzeer voor het schriftelijk communiceren, oftewel rapporteren. Een rapport dient voor zowel een 
vakgenoot als een wethouder als een burger begrijpelijk te zijn. Ook mag een rapport met haar advies niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. En als laatste dient het kort en bondig geschreven te zijn.  Dit is het 
zogenaamde zakelijk rapporteren. In de minor wordt geen onderwijs meer gegeven in communicatie. Wel 
zal er in de projectbegeleiding aandacht aan worden besteed en weegt het zakelijk rapporteren zowel 
schriftelijk als mondeling zwaar mee in de beoordeling. 
 
Opdrachten en projecten 
In de minor werken studenten aan een groepsproject, groepsopdrachten, een individueel project en een 
individuele opdracht. De groepsprojecten waaraan de studenten werken staan uitvoerig beschreven in het 
hoofdstuk projecten. Hier wordt gewerkt met een externe opdrachtgever. 
De groepsopdrachten bestaan uit opdrachten waarbij in drietallen een (literatuur- en veld)studie wordt 
gedaan naar diverse boomtechnische werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoeken van het 
toedienen van een mulchlaag, het verankeren van bomen en het gebruik van granulaat. Het individuele 
project bestaat uit het schrijven van een Bomen Effect Analyse (BEA). Met daarbij de hoofdvraag: Wat is 
het effect op de bomen (bomen) van desbetreffende ingrepen in de buitenruimte? Voor de individuele 
opdracht moet een onderzoek worden gedaan naar een veelvoorkomende specifieke ziekte op plaag. En in 
de daaropvolgende periode moet vergelijkend onderzoek worden gedaan naar bestaand boombeleid 
versus de rapportage ‘zicht op bomen’ van de Bomenstichting.  
 
Studenten nemen bij de projecten de positie in van externe adviseurs. Zij analyseren de probleemstelling 
en zullen als uiteindelijk doel, een gedegen en gedragen advies op tafel leggen. Dit advies moeten zij 
mondeling verdedigen, waarbij de examinatoren een rol in kunnen nemen van bezorgde burger, kritische 
wethouder, plaatselijke Bomenstichting, financieel belanghebbende, projectontwikkelaar etc., kortom een 
realistische examenomgeving. 
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De opdrachten worden beoordeeld aan de hand van een beknopte rapportage en eventueel een 
presentatie.  
 
In de eerste periode ligt de nadruk op het leren en uitvoeren van de vaktechnische en communicatieve 
kant. In de tweede periode ligt de nadruk op projectuitvoering. De student combineert alle verworven kennis 
in zijn of haar project. 
 

1.2 Leerdoelen  
In de minor staan de volgende leerdoelen centraal: 
 
Boomgerelateerd: 

• strategische vraagstukken analyseren binnen de stedelijke context  

• boomeffectanalyse opstellen: effecten van ingrepen op de boom en zijn omgeving bepalen. 

• planmatig  beheren, rekening houdend met gewenst eindbeeld en daaruit de te nemen 
maatregelen bepalen 

• meest voorkomende boomsoorten herkennen en toe passen.  

• een  boom technisch onderzoek op correcte wijze uitvoeren 

• bepalen wanneer externe specialisten nodig zijn 

• boom gerelateerde werkzaamheden  beoordelen in de rol  van toezichthouder, directievoerder, 
bomenwacht 

• bestekken en werkomschrijvingen aanleveren en interpreteren  
Projectmanagement: 

• projecten op zetten, begeleiden en binnen het gestelde budget realiseren 

• projectmatig werken: plan van aanpak, krachtenveldanalyse, systematische projectvoortgang, 
financiën 

Communicatie: 

• schriftelijk communiceren en daarmee rekening houden met de verschillende doelen en 
doelgroepen  

• communiceren en rapporteren 

• conflict hanteren, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten 
Stedelijke inrichting (Voor BNB) 

• een referentiekader opbouwen met betrekking tot het stedelijk milieu (niveaus: periferie van de 
stad, stad, wijk, buurt, straat, parkeerplaats, klinker);  

• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven met betrekking tot stedelijke aspecten. 
Bosecologie (voor T&L) 

• Inzicht, kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot bosecologie 

• Samenhang binnen een bosecosysteem leren bepalen 

• Aanplanten en beheren van bos gericht op functievervulling 

• Inzicht in concurrentieverhoudingen binnen en tussen soorten en de mogelijkheden daarop te 
sturen 
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2 Toetsing 
In dit hoofdstuk wordt de wijze van beoordelen nader behandeld. Per beoordelingseenheid zal naast de 
beoordelingswijze een korte weergave worden gegeven hoe getoetst wordt. Meer informatie volgt tijdens 
de colleges. 

 

2.1 Beoordelingseenheden en inlevermomenten 
Naam wf Bodem 

cijfer 
Periode 3 Periode 4 Beoordelingswijze 

Kennistoets 5 5.5   Schriftelijk 100 minuten  

Casustoets 5 5.5   Mondeling 30 minuten  

Opdrachten:      

Bosecologie 
 

3 4   Rapport inleveren 
 
Mondeling 

Opdracht project, 
inhoud 

2     

Opdracht project, 
presentatie 

1     

      

Bomen Effect Analyse 
(inclusief offerte)  

4 5.5   Rapport inleveren 
Presentatie 

Opdracht ziekten en 
plagen 

 + 
 

  Rapport inleveren  

Opdracht 
beleidsonderzoek 

 +   Rapport inleveren en presenteren 

      

  
wf=wegingsfactor  
 
 

2.2 Opbouw en methode van beoordelen 
 
 
Kennistoets 
In de kennistoets wordt de groene vakkennis getoetst. De toets heeft betrekking op alle informatie die wordt 
aangeleverd tijdens de eerste periode van de minor.  
 
Casustoets 
De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de minor wordt getoetst door middel van een casusopdracht.  
Bij de casustoets wordt gewerkt met een case in het veld waarin de student in 30 minuten mondeling moet 
aantonen dat hij/zij de opgedane kennis en vaardigheden in praktijk kan brengen. Ook de opdrachten 
boomtechnische werkzaamheden en ziekten en plagen komen hierbij aan de orde.  
 
 
Aspecten waarop beoordeeld wordt: 
 
Werkwijze:  Heeft de student onderzoek gedaan op de meest logische locaties en is daarmee de  
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  benodigde basisinformatie voldoende in beeld gebracht? 
 
Vak inhoud:  Heeft de student voldoend kennis om de groeiplaats te beoordelen en is de student in  
  staat een VTA opname te doen 
 
Schade:  Komt de student tot een goede beoordeling an de schade en heeft de student kennis  
  van schadebepalende aspecten die bij taxaties gebruikt worden 
 
Beheer:  Heeft de student voldoende inzicht in de boom als onderdeel  van de omgeving. Kan  
  de student hieruit voortvloeiend een beheeradvies geven voor de langere termijn 
 
Overige: Kleine uitgevoerde onderzoeken worden getoetst in de context van de casus. 
 
 
.  
 
 
Bosecologie 
Bij het onderdeel bosecologie wordt een opdracht gemaakt. Aan het eind van de reeks wordt een 
mondeling afgenomen. 
 
Bomen Effect Analyse + Offerte 
De Bomen Effect Analyse is een opdracht waarin (bijna) alle vaktechnische kwaliteiten van een 
boomtechnisch adviseur tot uitdrukking komt. Het betreft een mix van: 

• interpretatie van de opdracht en het probleem 

• grondig veld- en bronnenonderzoek 

• analyseren van de verschillende vragen en gegevens 

• kort en bondig (zakelijk) rapporteren en adviseren. 
Voordat de BEA wordt opgesteld stel je een offerte op voor de opdrachtgever waarin je aanbiedt het werk 
uit te willen voeren (zie bijlage 4). 
De student schrijft een rapport en geeft een presentatie. 
 
 
Beleid 
Iedere student gaat het boombeleid uit zijn/ haar omgeving toetsen op bruikbaarheid. Het toetsen gebeurt 
aan de hand van het boekje ‘Zicht op bomen’, uitgegeven door de Bomenstichting. De bevindingen worden 
kort gepresenteerd en gerapporteerd.  
 
Ziekten en plagen 
Iedere student bestudeert en beschrijft een actuele ziekte/ of plaag. In het college van Henry Kuppen wordt 
de ziekte of plaag besproken. Naar aanleiding van het college en de eigen verworven informatie schrijft de 
student een kort rapportje.  
 
 
Groepsproject  
Op basis van de leerdoelen worden studenten ingedeeld in de drie groepsprojecten die in deze minor 
worden uitgewerkt (zie hoofdstuk 6). In de eerste periode wordt aandacht besteed aan het opstellen van 
een projectplan. Daarbij worden ondersteunende lessen in de vorm van proces- en projectmanagement 
aangeboden. Er moet een plan van aanpak worden opgesteld (zie bijlage 1) en goedgekeurd alvorens tot 
de uitvoering van het project kan worden overgegaan. Het projectresultaat wordt uiteindelijk getoetst met 
een projectpresentatie een rapport en een individueel mondeling, waarbij het eindproduct als ingang dient.  
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3. Inhoud, werkvorm en opdrachten 
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het inhoudelijke aspect van de minor. Naast de organisatie 
zal kort worden ingegaan op alle afzonderlijke onderdelen die deze minor aan bod komen. 

3.1 Introductie 
Het programma bestaat uit twee opeenvolgende perioden. In de eerste periode staat het verkrijgen van 
“groene” vakkennis en vaardigheden centraal. Daarnaast werken de studenten aan een project afgestemd 
op de leerdoelen en ligt de nadruk op het opstellen van de boom effect analyse.  
In de tweede periode staat het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden centraal. De nadruk 
zal in deze periode liggen op het uitvoeren van het groepsproject. 
 

 

3.1.1 Informatievoorziening 
De informatievoorziening zal plaatsvinden via de blackboard pagina:  Minor Bomen en Stedelijke Omgeving 
2013-2014. De coördinator van de cursus is te bereiken via Hans.Jacobse@wur.nl. 
 

 

3.1.2 Werkvormen 
 
De minor bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies, begeleidingen, toetsen en het 
uitvoeren van casussen, verzorgd door vakdocenten en specialisten uit het werkveld. De verhouding 
theorie- versus praktijk-uren bedraagt ongeveer 40 – 60%.  
 

3.2 Inhoudelijke beschrijving van de verschillende 
onderdelen.  

 

Groene vakkennis 
 
Groeiplaatsleer 
Zonder bodem geen boom!!  
Iedereen weet dat eigenlijk wel, maar toch blijkt vaak dat dit vergeten wordt in zowel de ontwerp- als in de 
beheerfase. De basis begint bij bodemkunde. Onderwerpen als: onderscheid tussen zand, klei en veen, 
granulaire samenstelling, pH, bodemluchthuishouding, vochtbalans: organische stof, C, H, C/N, P, M50, 
D60/D10, Porien, Kopeckyringen; Indringingsweerstand,strooizout en het bepalen van zoutbelasting zijn 
voor een Boomtechnisch adviseur van levensbelang. 
 
Maar ook het onderwerp waterhuishoudkunde (Grondwater-, Hangwaterprofiel, Grondwaterstromingen; 
invloed bronbemalingen) komt uitgebreid aan de orde. 
 
Door het combineren van de gehele ondergrondse ruimte ontstaat inzicht in de beworteling. Door het 
zoeken en vinden van het verband tussen aanwezigheid beworteling met (grond-)water, 
bodemsamenstelling, verdichting kan het advies en het omschrijven van werken een verdieping krijgen en 
wint aan waarde. 
 
Bovengrondse aspecten 
Om bomen goed te kunnen beoordelen is een diepe kennis van de houtanatomie en de 
verschijningsvormen van bomen vereist. Door het aanleren en trainen en het uitvoeren van visuele 
inspecties en nadere onderzoeken (verschillende methodieken; VTA-SIA-IBA etcetera) is dit mogelijk. 
Ook de praktische kant met betrekking tot het bestrijden/beheersen van ziektes en plagen wordt met een 
praktische insteek meegenomen. Dit geldt ook voor onderdelen als: verschillende soorten snoei, 
verplanten, beluchten, bemesten, kroonverankeringen; onderscheid regulier cyclisch en niet-cyclisch 
beheer. 
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Plantenkennis 
Tijdens plantenkennis wordt ingegaan op de boomsoorten die toepasbaar zijn in het stedelijk gebied. 
Daarbij gaat het om zowel om park-, straat- als laanbomen. Vanuit de hoofdcategorieen wordt ingezoomd 
op de verschilende variëteiten. Het gaat niet alleen om de soortnamen en bijbehorende varieteiten van de  
bomen die behandeld worden, maar juist ook om de groei-eigenschappen en de geschikte plaatsen in het 
stedelijk gebied. Op welke plek past welke boom en dat heeft te maken met zowel bovengrondse als 
ondergrondse omstandigheden.  
 
Boomeffectanalyse 
Een Bomen Effect Analyse omvat grote delen van het curriculum van deze leergang. Het analyseren van 
de opdracht; het schrijven van een offerte met plan van aanpak; het inventariseren van het onderzoek-
gebied; onder- en bovengrondsonderzoek; toetsing van het plan en/of opdracht aan veldgegevens; 
uitwerken conclusies en advies en randvoorwaarden. En dan als uiteindelijk resultaat de relatie rapport 
naar het bestek en de besteksvoorwaarden! Een echte uitdaging! 
 
Wet- en regelgeving 
Verandering in wetgeving en nieuwe jurisprudentie maken het noodzakelijk het werkveld continue aan te 
passen aan de actualiteit. Zo brachten de Flora- en Faunawet, de introductie van de omgevingsvergunning 
en de Wet ruimtelijke ordening grote veranderingen teweeg. Maar ook het gemeentelijke kapverbod maakt 
wijzigingen door. Nieuwe afspraken in het bestuursrecht leiden tot een duidelijke afbakening van wie 
belanghebbend is of dwingen gemeenten tot een zorgvuldige motivering van een kapbesluit. 
 
In deze minor komt de zorgplicht van de boomeigenaren, maar ook de rechten ten aanzien van de buren, 
bomen in bossen, ruimtelijke plannen, schade aan of door bomen, illegale kap, procedures en inspraak ter 
sprake. 
 
Beleid 
Wat is beleid en hoe maak je beleid. Beleid kun je niet succesvol vast laten stellen als de beleidsmaker in 
zijn/ haar eentje het document heeft gemaakt. Hiervoor moet bijvoorbeeld een werkgroep worden 
geformeerd. Bij beleidsvorming heb je te maken met zaken als: 

• Beïnvloedingsruimte 

• Commitment 

• Bereidheid 

• Noodzaak/ meerwaarde 

• Organisatorische randvoorwaarden. 
 
In de colleges gaan jullie zelf aan de slag om tot goed beleid te komen.  
 
Taxatie 
Bomen hebben ook een monetaire waarde. En ook schade aan bomen kan monetair bepaald worden. 
Hiermee kan de waarde van bomen op nog meer manieren benadrukt worden, maar ook schades worden 
verhaald. Hierdoor gaan mensen voorzichtiger met bomen om. Ze hebben immers een “prijs”. 
 
Beheerplan 
Besparen op groen lijkt heel gemakkelijk. Door het opstellen van enerzijds een goed Bomenbeleidsplan en 
anderszijds een Bomenbeheerplan kan echter het tegenovergestekde blijken. Veel beslissingen kunnen 
genomen worden op basis van deze documenten. Ook de onderbouwing van budgetten, opzetten van 
bestekken en het uitzetten van werk kan zo beargumenteerd worden. Onderdelen en instrumeneten die 
gebruikt (kunnen) worden zijn: één- en meermalige maatregelen; begroten, meerjarenplanning, CROW en 
NIB (Normen Instituut Bomen) . 
 
Beheersysteem 
Een boomtechnisch adviseur moet weten en beseffen dat op de markt veel (boom-)beheersystemen zijn. 
Om hierin een goede keuze en afweging te maken is het van belang om te leren nadenken en te bepalen 
wat de eisen aan het systeem zijn.  
 
Bestekken 
Wat  zijn de hoofdingredienten van een bestek? Hoe kun je een bestek (leren) lezen? Hoe kan men 
gegevens aanleveren voor het maken van besteksomschrijvingen vanuit een onderzoek (Bomen Effect 
Analyse)? Wat voor besteksvormen zijn er? Wat kun je er mee, en wat niet? Welke rechten en plichten heb 
je? Kan en mag je werk stilleggen? Allemaal vragen waar we in het onderdeel bestekken antwoord op 
proberen te vinden. 
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Toezicht en veiligheid 
De toezichthoudende taak wordt steeds meer omvattend. Verschillende keurmerken en richtlijnen zijn en 
worden opgesteld. Welke zijn het meest relevant en wat kun je daarmee (in theorie en praktijk!)? denk 
hierbij aan: VCA en VCO, ISO, Groenkeur en natuurlijk “Veilig werken langs de weg”.  
 
Stedelijke inrichting 
Een middelgrote stad wordt als onderlegger gebruikt om de theoretische kennis aan de praktijk te toetsen.  
Alle aspecten van het stedelijk milieu komen aan de orde en de relatie stad-landschap wordt onder ogen 
gezien.  
 
Bosecologie 
Recente studies laten zien dat een steeds belangrijk deel van de biodiversiteit in stedelijke omgevingen is 
terug te vinden. Een boom heeft in het stedelijk klimaat met diverse stress factoren te maken. In deze 
onderwijseenheid wordt aandacht besteed aan bomen in een meer natuurlijke setting. Een boom in een 
natuurlijke omgeving staat niet op zich zelf, maar is onderdeel van het ecosysteem. In het onderdeel 
bosecologie wordt aandacht besteed aan dit bosecosysteem. Hierbij wordt overigens niet alleen gekeken 
naar bossen buiten de stedelijke invloedsfeer, maar wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn binnen 
het stedelijke gebied om bomen in een natuurlijke setting te laten groeien. Onderwerpen die onder andere 
aan bod komen zijn de aanplant van bossen in relatie met hun beoogde functievervulling, 
concurrentieverhoudingen tussen en binnen soorten en sturingsmechanismen waarmee een beheerder 
invloed kan uitoefenen op de bosontwikkeling.  
 

Opdrachten  
 
Iedere student onderzoekt individueel als groepsgewijs verschillende boomtechnische aspecten. De 
onderzoeken moeten in een korte tijd worden uitgevoerd en daarna gepresenteerd en gerapporteerd. 
Studenten en betreffende docenten beoordelen tezamen de presentatie op basis van inhoud en 
presentatietechniek. De docent beoordeelt aan de hand van de rapportage of de inhoud voldoet aan de 
gestelde norm. In iedere rapportage moet een goede bronvermelding worden opgenomen. De inhoud van 
de rapporten komen in diverse tentamens terug.  
 
Periode 3  
 
Ziekten en plagen 
Er komen steeds meer ziekten en plagen in Nederland. Om een goed beeld te hebben van de aanwezige 
ziekten en plagen gaat iedere student een eigen ziekte / plaag onderzoeken en verder uitwerken. De 
rapportage moet bestaan uit ongeveer 1800 woorden met de volgende onderdelen: 

• Naam 

• Algemeen beeld (familie, oorsprong, levenscyclus, waar, internationale context) 

• Waardplanten 

• Symptomen 

• Gevolg (veiligheid) 

• Bestrijding (preventief, curatief) 

• Te verwarren met.... 

• Alternatieven  

•  
Halverwege de derde periode komt Henry Kuppen een gastles geven over boomziekten en plagen. Voor 
het gastcollege mailen jullie het rapport naar Hans Jacobse (hans.jacobse@wur.nl). Het college kunnen 
jullie gebruiken als toetsing. Na de gastles sturen jullie het (eventueel) aangepaste rapport naar Hans 
Jacobse op.   
 
Periode 3- individuele opdracht, Bomen Effect Analyse  
Offertes  
Halverwege de periode gaan jullie een BoomEffectAnalyse schrijven (wat is het effect op de boom nadat 
een bepaalde ingreep in de omgeving is uitgevoerd) Voordat je als bedrijf een opdracht krijgt moet eerst 
een offerte worden geschreven. In bijlage 4 staat omschreven hoe dit moet. Voordat jullie aan de uitvoering 
van de BEA beginnen moeten jullie eerst een wervende offerte schrijven en deze inleveren. Om een goed 
beeld te krijgen is het verstandig op internet diverse offertes op te zoeken. Deze opdracht wordt individueel 
uitgevoerd.  

mailto:hans.jacobse@wur.nl
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Periode 4 -  Individuele opdracht 
Beleidsonderzoek 
Naar aanleiding van het boekje ‘Zicht op bomen’ (te koop bij Training en Cursussen voor  € 10,--, kamer 
A003 gaan jullie het boombeleid van een gemeente onderzoeken. Zoek een gemeente op die je kent, dat 
maakt het onderzoek een stuk makkelijker. Op bladzijde 16 van ‘Zicht op bomen’ staat een overzicht waar 
beleid aan moet voldoen. Jullie toetsen dit op het vigerend beleid van de geselecteerde gemeente. Om het 
kopje ‘personeel en organisatie’ goed uit te kunnen zoeken is het handig om een organogram in het rapport 
te voegen. Naar aanleiding van jullie bevindingen moet een rapportage (maximaal 1800 woorden) en een 
presentatie worden gegeven. 
 

Projectvaardigheden 
 
Projectmanagement 
Projectmanagement is niets anders dan het ordentelijk laten verlopen van een project. Kenmerkend is dat 
er projectmatig wordt gewerkt waarbij gestuurd wordt op tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie. 
Het logisch opknippen van een project in delen en het opstellen van zogenoemde beslisdocumenten 
vormen de kern van projectmanagement. 
Begrippen die tijdens dit onderwerp aan bod komen zijn: 

• Beslissen, faseren, beheersen 

• Opdrachtgever 

• Plan van aanpak 

 

Procesmanagement 
Om projecten goed te kunnen managen is het belangrijk processen goed onder controle te hebben. Daarbij 
gaat het zowel om de groeps-, als individuele projecten. In de minor komen de volgende onderwerpen aan 
bod: 

• Samenwerken in teamverband 

• conflicthantering intern en met bewoners, stijlen, voorkeursstijl toepasbaarheid van stijlen en 
rollenspelen 

• teamevaluatie/ procesverslag 
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