
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/kust

De zee en jij
Houd jij ook zo van de zee? Heb jij ook gezien dat daar van alles veran-
dert? De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de ecologie van 
de oceanen en kustgebieden. Met de stijging van de zeespiegel worden 
de kusten en stranden kleiner. Tegelijkertijd neemt het gebruik van de 
kustgebieden toe.

Deze veranderingen vragen om acties. Acties om de kust en de zee met 
al wat daar leeft te beschermen, terwijl we er toch gebruik van blijven 
maken. Dit is waar de kust- en zeemanager zich mee bezig houdt op  
nationaal en internationaal niveau. Ben jij betrokken en avontuurlijk? 
Breng jij de partijen dicht bij elkaar? Vind jij biologie, economie of  
aardrijkskunde leuke vakken? Duik dan in de wereld van Kust- en  
Zeemanagement!

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

Duur
4 jaar

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlands- en Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlijst en eventueel een  
studiekeuzeadviesgesprek. Het studie-
keuzeadvies is alleen bindend als je je 
na 1 mei hebt aangemeld.

   Interessante excursies  

en gastlezingen

   Persoonlijke begeleiding

   Veel keuzevrijheid

   Actuele vraagstukken

   (Internationaal)  

stagenetwerk

   Actieve studievereniging 

Medusa

   Doorstudeermogelijkheden

Kust- en  
Zeemanagement

Volg ons op:

   facebook.com/ 
KustEnZeemanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Leeuwarden



Mogelijke beroepen
•  Toegepast (biologisch) onderzoeker
• Adviseur kustveiligheid
• Beleidsmedewerker visserij
• Projectmanager duurzame energie
• Junior adviseur beleid
• Projectleider marien onderzoek  
• Ecologisch adviseur
•  Medewerker Educatie & Communicatie 

Als afgestudeerde student Kust- en Zeemanagement 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Studie en toekomst 
Oceanografie

Mens en zee
Mariene biodiversiteit

Economie van kust en zee 
Adviseren

Onderzoekstechnieken 
Beleid en belangen

2 Stage Coastal and marine 
research

People, Planet, Profit
Introduction to GIS

Interactive planning
Stress effects on coast  
and sea

3 Specialiseren Projectstage of minor

4 Projectstage of minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia e e e

Vwo +wia/b e e e

Mbo 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.

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 de website www.hvhl.nl 09-18

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

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

“Bij Kust- en Zeemanagement kan ik mijn 
interesses verder ontwikkelen en nieuwe 

ontdekken!” 
Katja van Rennes,  tweedejaars student

Specialiseren
• Marine Biology
• Marine Interactive Planning
• Marine Resources

De open dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Wil je een dagje 
meelopen, dat kan ook. Meld je voor een open dag of 
meeloopdag aan op www.hvhl.nl.

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Open dagen

Za 17 november 2018 
Za 9 februari 2019

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019 

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

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie  

per week

70%

55%

30%

45%


