
Geef een impuls aan  
je carriere als milieukundige
Jij ziet wat beter kan in de wereld: biodiversiteit, klimaat, grondstof
gebruik, watervoorziening, energietransitie en bodembeheer. Je  
interesse voor milieu en duurzaamheid laat je nu al blijken. Maar jij  
wilt meer. Herkenbaar?  

De deeltijdopleiding Milieukunde geeft jou de kennis, tools en ruimte 
om je verder te ontwikkelen. Zo kun jij écht een zinvolle bijdrage leve
ren aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.  In het begin 
van deze studie ontwikkel je een solide milieukundige basis. Vervol
gens geef jij hier met je persoonlijke interesses verder richting aan, 
misschien wel in combinatie met kennis en ervaring die je al eerder in 
je carrière hebt opgedaan. Dat maakt jouw cv straks uniek en geeft je 
de mogelijkheid om verdere stappen te zetten.

Leer meer over klimaatverandering, de functie van natuur, innova
tieve watertechnologieën, alternatieve energiebronnen en nog veel 
meer. Leer analyseren, onderzoeken, toepassen, in en uitzoomen 
en innovatieve oplossingen bedenken. Wij zijn er klaar voor, jij ook? 
Welkom bij de opleiding Milieukunde!

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

Duur
4 jaar, in deeltijd. Start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig, deels Engelstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt onderdeel  
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we hoe we je kunnen helpen 
om je verwachtingen te realiseren 

   Persoonlijke begeleiding

   Werken en studeren  

combineren

   Keuzevrijheid tijdens  

de studie

   Enthousiaste docenten 

met praktijkervaring

   Studiegenoten uit het 

vakgebied

   Connecties met bedrijven

   Diverse doorstroom

mogelijkheden

Volg ons op:

   facebook.com/milieukunde

 instagram.com/milieukunde_hvhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/mk-dt

Milieukunde
Deeltijd hboopleiding   Leeuwarden



Werken en studeren
In deeltijd studeren betekent werken én studeren. Dat is pittig 
maar levert ook heel veel op. Per periode van 10 weken krijg je 
vakken aangeboden rondom een thema zoals duurzaamheid, 
energie, ecologie, milieutechnologie etc. Je leert extra snel 
omdat jij en je studiegenoten voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk mee de klas in nemen. Andersom kun je ook de nieuw 
opgedane kennis direct toepassen in je werk. Je wordt in je 
ontwikkeling gedurende je hele studietijd gesteund door een 
studieloopbaanbegeleider. Bovendien hebben deeltijdstuden
ten ook veel steun elkaar, er is veel onderling contact.

Mogelijke beroepen
• Milieukundig adviseur
• Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen
• Duurzaamheidscoördinator
• Medewerker stedelijke ecologie
• Milieuinspecteur
• Watertechnoloog
• Ecologisch onderzoeker
• Energiecoördinator
• Ecologisch adviseur
• Projectcoördinator bodemkwaliteit

Als afgestudeerde Milieukundige heb jij de kennis  
en vaardigheden om een echt zinvolle bijdrage te 
leveren aan een  duurzame omgeving. En daar is 
behoefte aan; er is werk genoeg!

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +schk e e

Vwo +wia/b+schk +schk/nlt e e

Mbo Niveau 4

Kijk op de website voor aanvullende eisen aan je functie bij 
aanvang, over je intakegesprek en regelingen voor 21+. Heb 
je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl of bel  
058 284 62 32.

Specialiseren
• Energie en klimaat
• Toegepaste ecologie
• Water en milieutechnologie

Lesdagen donderdagavond en vrijdag

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

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

20-25   uur studiebelasting  
per week (incl.  
contacturen)

50%

65%

50%

35%

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

  058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Vanuit mijn overtuiging om een positieve 
bijdrage te leveren aan de toekomst, kan ik 

mij goed vinden in wat de opleiding en de 
hogeschool uitdraagt: duurzaamheid op een 

praktijkgerichte manier.”
Evert Swart, student Milieukunde deeltijd

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 0722

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1op1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kijk voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.


