Management van
de Leefomgeving
Voltijd hbo-opleiding

Leeuwarden

Opleidingstype
Voltijd hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Toegepaste aardrijkskunde
Vind jij aardrijkskunde een leuk vak en wil je dit graag toepassen in de
praktijk? Wil je aan de slag met de inrichting van gebieden en regionale
ontwikkeling? In Nederland telt elke vierkante meter: iedereen gebruikt
de ruimte op zijn eigen manier en heeft wensen en belangen. Bovendien
heeft elk gebied unieke mogelijkheden. Om toekomstplannen te maken
voor onze groene en stedelijke omgeving is creativiteit en kennis nodig.
Daarbij gaat het om toepassen van aardrijkskunde met bijvoorbeeld
cartografie, bodemkunde, beleid, economie, geologie, landschaps
geschiedenis, ecologie en ontwerp. Maar denk ook aan het omgaan
met tegenstrijdige belangen. Bij deze opleiding leer je hoe je dit alles bij
elkaar brengt om samen tot creatieve oplossingen te komen.
Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en
leren? Dan is Toegepaste aardrijkskunde bij de opleiding Management
van de Leefomgeving wat voor jou. Mogelijkheden genoeg. Welkom bij
hogeschool Van Hall Larenstein.

De studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en eventueel aan
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei
aan zodat je je tijdig kunt verdiepen in
de opleiding van je keuze.
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Volg ons op:
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ml-lwd

	
facebook.com/
ManagementvandeLeefomgeving
instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Voorbeeld studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Oriëntatie op de leef
omgeving

Dorpsbeleving
Projectmanagement

Landschapsgenese
Stad en Ruimte

Integrale kijk op natuur
Communiceren van beleid

Basic GIS
Adviseren kun je leren

Kenniswerkplaats: Duurzame
ontwikkeling en beleid in
Nederland en Europa

Landschapsecologie
beekdallandschap
Procesmanagement

2

Oriëntatiestage

3

Kenniswerkplaats:
Ontwerpen

Duurzame gebieds
ontwikkeling
De onderneming

4

Minor of Stage

Minor of Stage

Afstudeeropdracht

Specialiseren

Feiten en cijfers
Theorie

• Toegepaste Aardrijkskunde (in Leeuwarden)
• Smart City Development (in Velp)

± 20 lesuren per week
± 20 	uren zelfstudie
per week
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Praktijk

50%
Individueel

50%
Groepswerk

40%

60%

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het
Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl of bel
058 284 62 32.

“De kleinschaligheid zorgt voor een
gezellige en persoonlijke sfeer, ik voel me
hierdoor ook gezien.”
Marianne Boer, student

Mogelijke beroepen
• Beleidsmedewerker natuur en landschap bij een
provincie
• Procesbegeleider gebiedsprocessen
• GIS-medewerker bij een ecologisch adviesbureau
• Zelfstandig ondernemer
• Beleidsmedewerker leefbaarheid bij een gemeente
• Omgevingsmanager ruimtelijke ontwikkeling
• Adviseur leefbaarheid landelijk gebied
Als afgestudeerde student Management van de
Leefomgeving ligt de wereld aan je voeten.

Open dagen

Locatie Leeuwarden
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden

Za 7 november 2020
Za 6 februari 2021
Za 17 april 2021
Za 5 juni 2021

Naast onze open dagen organiseren we ook
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten
en docenten en andere events. Kijk voor actuele
info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Vragen?
Wil je meer weten over deze
opleiding? Neem dan contact
met ons op!

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl

058 284 61 00
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
07-20

