Land- en
Watermanagement
Voltijd hbo-opleiding

Velp (bij Arnhem)

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

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Meer en meer uitersten,
meer en meer uitdagingen
Steeds vaker bijna tropische slagregens. Smeltende ijskappen.
Stijgende zeespiegel. Overstromende rivieren. Dijken die onder druk
staan en het soms maar net houden. Onderlopende kades, straten,
kelders, huizen en wijken. Maar ook steeds vaker droogstaande sloten en
uitgedroogde akkers. Hittestress in de stad. Allemaal klimaatverandering.
In een wereld van meer en meer uitersten. En van meer en meer zowel
technische als menselijke uitdagingen voor de watersector. Kortom,
volop baankansen voor toekomstige land- en watermanagers.
Creatieve aanpakker
Aan de slag dus! Oppakken, die uitdagingen. En aanpakken. Met watersystemen, grondwater, hydrologie en infrastructuur. Met grond-, weg- en
waterbouw. Om te komen tot slimme oplossingen voor onze ‘lage landen’.
Maar net zo goed ook om ons befaamde watermanagement in het
buitenland in de praktijk te brengen. Met Land- en Watermanagement
dus. Een pracht van een opleiding, zeker als je wat hebt met aardrijkskunde, klimaatvraagstukken of exacte vakken. En creatief bent en van
aanpakken weet.

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
Praktijkgericht onderwijs
Persoonlijke aandacht
P
 rojecten samen met
werkveld
P
 raktijkruimte op eigen
landgoed
D
 oorstromen naar bijv.
master River Delta
Development

Volg ons op:
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw

	
facebook.com/
LandEnWatermanagement
instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein
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20-35 lesuren per week
5-20 	uren zelfstudie
per week

Toelatingseisen

60%
Individueel

40%
Groepswerk

65%

CM

EM

NG

NT

Havo

f

+schk

e

e

Vwo

+schk/nlt

+schk/nlt

e

e

Mbo

Praktijk

35%

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.

“Mijn passies voor water en techniek
komen in deze studie samen”
Ingeborg Efdée, student

Mogelijke beroepen
• Adviseur watermanagement
• Projectleider bij een aannemer
• Uitvoerder wegenbouw/baggerprojecten
• Hydroloog bij een waterschap
• Adviseur geotechniek bij een ingenieursbureau
• Beleidsadviseur water bij een gemeente
• Specialist waterkeringen bij een waterschap
• Omgevingsmanager
• International Consultant Water
• Bodemonderzoeker bij een adviesbureau
Als afgestudeerde student Land- en Watermanagement 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.

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

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
11-21

