
Van mbo naar hbo:
startklaar in twee jaar
Je hebt net of bijna je mbo-diploma gehaald. Je ziet jezelf niet nog eens 
vier jaar studeren.  Maar als het even kan, wil je toch wel graag aan het 
werk op hbo-niveau. Dan kies je voor een tweejarige hbo- opleiding in 
de wereld van land- en watermanagement. Om precies te zijn voor de 
associate degree (ad) Land- en Watermanagement. Dat is een oplei-
ding die Hogeschool Van Hall Larenstein in nauwe samenwerking 
met het werkveld (de waterschappen) heeft ontwikkeld. En waarvan 
het diploma internationaal wettelijk erkend is. 

De waterwereld wacht op jou
Hiermee kun je elke praktische uitdaging in de watersector aan. 
Bijvoorbeeld in een juniorfunctie in de grond-, weg- en water-
bouwsector. Of in het watermanagement bij een waterschap. 
Maar je kunt natuurlijk ook door voor de bachelor. Hoe dan ook: 
de waterwereld kan bijna niet wachten tot jij bent afgestudeerd.

Opleidingstype
Voltijd associate degree
Deze opleiding leidt je op tot  
de graad associate degree

Duur
2 jaar, start: september

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
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.

  Uitstekende baankansen

  Betrokken docententeam

  Beroepsgericht onderwijs 

  Persoonlijke aandacht

  Veel contacturen

   Praktijkruimte op eigen 

landgoed

   Doorstromen naar 

bachelor

Volg ons op:

   facebook.com/ 
LandEnWatermanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-ad

Land- en  
Watermanagement
Voltijd associate degree hbo-opleiding 

 Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
•   Assistent projectleider waterschap
•   Projectmedewerker civiele techniek
•   Uitvoerder bij een aannemer
•   Medewerker stadsontwikkeling
•   Voorbereider project watersystemen 
•   Medewerker rioolbeheer gemeente  
•   Gebiedsbeheerder

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie direct op de nationale of internationale 
markt aan de slag, want er is een tekort aan land-  
en watermanagers.
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Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het  
Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl of bel  
058 284 62 32.

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

  026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Water en natuur hebben me altijd geboeid. 
Gelukkig kon ik soepel doorstromen van 

mbo watermanagement naar hbo!”
Twan Jansen, student

Associate degree
Een associate degree is een tweejarige studie op hbo-niveau 
met een wettelijk erkend diploma. Zonder studievertraging 
kun je doorstromen naar het derde jaar van de bachelor 
Land- en Watermanagement.

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

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

20-35  lesuren per week
5-20   uren zelfstudie  

per week

60%

65%

40%

35%

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

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.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Rivier Beek Polder Stad

2 Regionaal Waterbeheer Projectrealisatie Stage Afstuderen
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