
Master 
Voltijd

Volg ons op:

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

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

Duur  1 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.

●  Verbredende master
●  Vraagstukken op het gebied  

van o.a. klimaatadaptatie,  
energietransitie, verduurzaming 
van de landbouw en herstel  
van de biodiversiteit

●  persoonlijke en professionele 
ontwikkeling

●  (actie)onderzoek
●  transdiciplinair werken

Ben jij de regisseur van de toekomst?

Wil jij aan de slag in een speelveld dat nooit stilstaat en waar 
zonnevelden, windmolenparken, stikstof, woningbouw, landbouw en 
recreatie onderwerp van gesprek is? Draai jij je hand niet om voor 
alle uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt? 
Bij de Master Duurzame Gebiedstransitie buig jij je over deze vraag-
stukken en kom je tot een oplossing. 

Wanneer je kiest voor deze master zet je de eerste stap om een expert te worden 
in duurzame gebiedstransities. Als regisseur van de toekomst ben jij een onaf-
hankelijk en breed georiënteerde specialist. Er is grote behoefte aan vakkennis 
gericht op toekomstbestendigheid van het landelijk gebied. 

Gedurende de studie werk je aan competenties, waarvan in- en uitzoomen de 
kern is. Je leert een landelijk gebied, en alles dat het raakt, te overzien. Je kijkt 
naar de historie, het verleden maar ook het heden. Je schat het op waarde 
en vanuit daar bouw je verder. Dit doe je in samenwerking met verschillende 
stakeholders. Want een optimale transitie vraagt vakoverschrijdende, multi-
disciplinaire samenwerking. Kies je de master Duurzame Gebiedstransities,  
dan kies je voor de toekomst. 

DUURZAME  
GEBIEDS

TRANSITIES

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/mdgt



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.

Kom langs!

Vergeleken met een bachelordiploma vergroot dit 
master programma je kennis en verbreed het je carrière 
mogelijkheden. Je ontwikkelt de juiste vaardigheden 
en tools om te werken aan complexere vraagstukken. 
Na het behalen van je diploma zijn je loopbaanperspec-
tieven gevarieerd.

Mogelijke beroepen
• (beleids)adviseur ecologie, 
• beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
• (project)manager ecologie
• projectleider gebiedsontwikkeling
• gebiedsontwikkelaar
• procesmanager milieu 
• projectontwikkelaar duurzame energie 
• adviseur energietransitie
• landschapsarchitect, 
• omgevingsmanager
• onderzoeker

Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar voor deze masteropleiding een bachelor-
diploma of vergelijkbaar diploma op het gebied van (Croho 
sector) Landbouw en Natuurlijke omgeving.

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

Theorie  Praktijk
30% 70%

Individueel  Groepswerk
65% 35%

816  contacturen per week
2432   uren zelfstudie per week

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

Voorbeeld studieopbouw
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Oriëntantie (15 EC) Transitielandschap (15 EC) Transitie in actie (15 EC) Transitieadvies (15 EC)

“In deze master  
staat de groei van de 

student centraal; het is 
niet erg dat het niet gelijk 
lukt. Dat vind ik een erg 

prettige manier van leren.”
Aukje Verheijen,

studente Master Duurzame 
Gebiedstransities.

 Locatie Velp (bij Arnhem)

 Larensteinselaan 26a

 6882 CT Velp

  058 284 61 00

 info@hvhl.nl

 www.hvhl.nl
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