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Boekenlijst en kosten studiejaar 1   2022-2023 
Naam opleiding: Milieukunde deeltijd 

De genoemde boeken worden door de student zelf aangeschaft (bijvoorbeeld via 
www.studieboekwinkel.nl of www.studystore.nl). Koop de boeken voor periode 3 & 4 later in het 
jaar 
Contactpersoon: Astrid Valent, astrid.valent@hvhl.nl; 058 2846100 

 

Boeken* 

titel schrijver(s) uitgever ISBN richtprijs 
bij aanvang studie     
Binas, Informatieboek 
havo, vwo 

 Noordhoff Uitgevers, 
6e druk 
(bij nieuwe aanschaf: 
de zesde editie maar 
de vijfde is ook goed) 

9789001817497 € 40,00 

Snel beter leren 
schrijven; 

Willem 
Verdaasdonk, 
Joke Zwaal 

Noordhoff Uitgevers, 
4e druk, 2014 

9789001831608 € 40,95 

De effectieve 
projectgroep 

Schermer, K Noordhoff Uitgevers, 
3e druk, 2015 

9789001866297 € 26,25 

 

periode 1     
Dit is onderzoek! Baarda, B. Noordhoff Uitgevers, 

2019, 3e druk 
9789001895440 
 

€ 39,50 

 

Een tip is om de boeken voor de tweede helft van het studiejaar pas later aan te schaffen.  

* Mogelijk komen er in de loop van het jaar nog enkele boeken bij, dit wordt dan tijdig 
gecommuniceerd. 

periode 4     
“Biology: a global 
approach”,  12 editie of 
 
Idem bundel met Dutch 
Glossary en 
MasteringBiology 
access code (48 mnd) 

Naar keuze 1 
van de 2 
 
Neil A. 
Campbell, 
Jane B. Reece 

Pearson Education 
Limited 

9781292341637  
 
 
9781839614736 

€ 75,= 
 
 
€ 91,00 
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Dictaten: deze zijn verkrijgbaar bij de repro  

repronummer titel richtprijs 
De definitieve lijst voor periode 1 is beschikbaar bij de introductie les 
De totale kosten voor dictaten liggen voor het hele studiejaar ongeveer tussen  €100,-  €200,- 

 

Excursies** 

activiteit kosten (bij 
benadering) 

periode 1  
Veldgegevens verzamelen: De basis voor milieukundig onderzoek (LMK158) in principe 

geen kosten 

periode 2  
Excursie: Effectief adviseren over duurzame energie (LMK155) 
 

geen 

periode 3  
Veldexcursie: Verkenning van de stedelijke omgeving (LMK154) geen 

evt. kosten 
huurfiets 

periode 4  
Veldwerk: De achterkant van het milieu (LMK153) geen 

evt kosten van 
huurfiets/ov 

** Deze kosten zijn een indicatie. We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden, onder 
andere door wanneer mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en te carpoolen. 

 


