HET VERVOLG;
In 1897 start de eerste avondcursus aan de Rijkstuinbouwwinterschool in Boskoop, als
voorbereiding.
Een jaar later wordt met Koninklijk Besluit van 18 november 1898 goedkeuring gegeven aan
de Rijkstuinbouwwinterschool in Boskoop.
De school startte op 12 december 1898 met 16 leerlingen, 3 leraren en 3 toehoorders in de
raadszaal van het gemeentehuis in Boskoop. Claasen was de eerste directeur. De vakken
waren Bloemisterij, Handels-aardrijkskunde, Handelsrekenen, Boekhouding, Duits en
Engels.
In 1901 kwam het vak Tuintekenen en in 1903 was Moerland de eerste docent in vaste
dienst. In 1906 ontwikkelde de school zich tot een gespecialiseerde opleiding voor
boomkwekers, bloemisten en tuinarchitecten. Vanaf 1920 werd er ook zomers les gegeven in
onder andere zomerkenmerken van boomkwekerijproducten.
Uitbreiding leerstof
In 1936 kwam er een cursus van 2 jaar over Tuinarchitectuur voor afgestudeerden van de
RTS. Hierdoor ontstond de latere Hogere school voor tuin en landschapsvoorziening (HTO).
Een jaar later kwam ook de driejarige cursus tuinaanleg, de voorloper van de HOTA. In 1942
werd ook de praktijk belangrijk ervaren en toegevoegd.
In 1948 ontvangt de eerste vrouw een diploma. In 1954 wordt de tuinbouwschool driejarige
opleiding. Het middelbaar niveau wordt toegevoegd en de RMTS is een feit. Net als de
Hogere opleiding Tuinarchitectuur (HOTA) in 1957.
Er komt aandacht voor het opleiden van ambtenaren bij onder andere de gemeentelijke
plantsoenendiensten. Ondanks de goede toekomstmogelijkheden van de afgestudeerden
blijft het aantal leerlingen door de geschiedenis heen zorgelijk. Dat verandert in 1970 na de
invoering van de Mammoetwet, wat het onderwijsstelsel een andere structuur gaf en
daardoor ook leerlingen van de havo verwelkomde.
In 1971 heeft de Rijkshogeschool voor tuin en landschapsinrichting twee studierichtingen:
ontwerpen en uitvoering. In 1975 is de maximale studieduur 6 jaar, inclusief een halfjaar
stage. Afgestudeerden hebben dan de titel ing. en als de tijd dat vraagt komen de vakken
informatica en Milieukunde ook voor in het lesprogramma.
In 1972 verhuisde de school naar de Azalealaan en wordt het de RHSTL Rijks Hogere
School voor Tuin en Landschapsarchitectuur. In die periode (1975) schrijft het ministerie een
minimumtabel voor de opleiding. De beroepsgerichte vakken worden verdrongen door de
exacte vakken.
Boskoop is daar niet gelukkig mee. Tot 1988 blijven zich veranderingen in het onderwijs
voltrekken.
De verhuizing op komst:
Maar dan komt de nota Schaalvergroting. Die leidt, na 5 jaar onderhandelen, tot een fusie
met de RHL Deventer, RHAS Wageningen en de HBCS uit Velp. Het wordt de Internationale
Agrarische Hoge School Larenstein. Hiermee werd het middelbaar en hoger onderwijs in
Boskoop gesplitst.
Deze nota schreef voor dat de scholen minimaal 600 leerlingen moesten hebben. Boskoop
had er 400. Het was kiezen voor een vestiging in het westen of voor Velp, waar voor de tuinen landschapinrichting meer verbreding van het vakkenpakket was te halen.

Tot 1988 hebben meer dan 4000 mensen een opleiding in Boskoop voltooid. De school heeft
van het begin af aan gewerkt met een kleine vaste kern docenten. Die kern werd aangevuld
met gastdocenten, wat de verbinding met de praktijk garandeerde. De keuze viel uiteindelijk
op Velp en in 1993 volgde de verhuizing. De school kreeg een internationaal karakter door
samenwerking met scholen uit Berlijn en Londen.
Tussen 1986 en 1994 was de instroom gemiddeld 115 leerlingen, waarvan 24% vwo, 42%
havo, 31% mbo, 3% elders, 60% man en 40% vrouw Het aantal studenten was constant 450.
In de periode 1993-1999 veranderde de instroom naar 140-200 leerlingen, afkomstig volgens
de hiervoor genoemde verdeling. Het totaal aantal studenten nam toe van 500 tot 670. Van
de starters verlaat tweederde de school met een diploma. De huidige stand van zaken is
beschreven op de website van de school:
https://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/hogeschool-van-hall-larenstein-120-jaar/

