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graad Bachelor of Science
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Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Klaar voor de toekomst!
Nu is er stikstofproblematiek, 30 jaar geleden was er zure regen.
Chemisch technologen bedachten de auto katalysator en daarmee
verdween de zure regen. Denk ook aan andere oplossingen, zoals een
veilig kunstgrasveld, een plastic tasje dat zelf oplost, schoon drinkwater.
Chemisch technologen zijn innovatieve en nieuwsgierig mensen, waar
ook nog eens werk zat voor is.
Zomaar een paar voorbeelden, maar we zouden nog wel even kunnen
doorgaan... In dit werk is geen dag hetzelfde! Zo kun je in je studie ook
alle kanten op. Je zit hier altijd goed, of je nu je handen vies wil maken in
een fabriek of laboratorium, of liever met slimme software data bewerkt.
In alle gevallen word je met open armen ontvangen op de arbeidsmarkt.
Wát een werk is er te doen!

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.

Persoonlijk
U
 nieke locatie
L
 eeuwarden Studiestad
V
 eel werkgelegenheid
U
 itdagend werk
U
 itstekende faciliteiten
Unieke samenwerking met
NHL Stenden Hogeschool

Bij Chemische Technologie leren we je een goede basis op het gebied
van toegepaste natuurkunde en scheikunde. Zo kun je combinaties en
oplossingen bedenken voor je klanten. Naast de bèta vakken komen
thema’s als duurzaamheid en creativiteit aan de orde.

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ct

Volg ons op:
	facebook.com/VHLHogeschool
instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/hogeschool_vhl

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking
met NHL Stenden Hogeschool.

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

Niveau 4

Kijk op de website welke vakken worden aanbevolen voor
een goede kans op succes. 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 opleiding Chemische Technologie is een
kleine opleiding met veel persoonlijk contact. Er hangt binnen de opleiding een leuke
sfeer. De docenten kennen de studenten.”
Robbin Oosting, afgestudeerd met double degree

Mogelijke beroepen
• Process Engineer
• Ontwikkelaar / Ontwerper
• Watertechnoloog
• Sales manager
• Quality Health Safety Environment
• Onderzoeker
• Consultant
Als afgestudeerde student Chemische T
 echnologie
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie in de
regio aan de slag, maar je kunt ook internationaal
terecht in dit uitgebreide en dynamische werkveld.

Kom langs!
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL 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 www.hvhl.nl
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