Land- en
Watermanagement
Voltijd associate degree hbo-opleiding
Velp (bij Arnhem)

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

Duur
2 jaar

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Jouw toekomst in de watersector
Heb je (straks) je mbo-diploma en denk je na over doorstuderen? Zie je
op tegen nog een vierjarige opleiding, maar wil je toch op hbo-niveau
aan het werk? Dan is de associate degree Land- en Watermanagement
een goede keuze voor jou. In twee jaar word je opgeleid voor een assistent- of juniorfunctie op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling,
realisatie in de grond-, weg- en waterbouwsector of watermanagement
bij een waterschap. Een uitdagend en actueel vakgebied, nu er steeds
meer aandacht komt voor klimaatverandering en waterveiligheid. Eerst
ga je kennis opdoen over bodem, water, klimaat, ecologie en landschap,
waarna je deze kennis al snel integraal gaat toepassen. Dat doe je in
gebiedsgerichte projecten uit de praktijk. Zo raak je snel thuis in het
vakgebied van de land- en watermanager.

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
P
 raktijkruimte op eigen
landgoed
D
 oorstromen naar
bachelor

Volg ons op:

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-ad-vt

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

Studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Veldonderzoek
Bodem en hydrologie

Desktop study
Landschap en water

Inrichtingsplan
Techniek en geohydrologie

Projectmatig werken
Integraal onderzoek

2

Regionaal waterbeheer

Projectrealisatie

Duurzame delta

Associate degree

Afstudeeropdracht

Feiten en cijfers

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.

Theorie
20-35 lesuren per week
5-20 	uren zelfstudie
per week
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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.

“Water en natuur hebben me altijd geboeid.
Gelukkig kon ik soepel doorstromen van
mbo watermanagement naar hbo!”
Twan Jansen, student

Praktijk

40%
Groepswerk

35%

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

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

Open dagen
Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 16 november 2019
Za 8 februari 2020

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.

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 de website www.hvhl.nl

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
06-19

