
Jouw toekomst in de watersector
Wijken hebben steeds vaker te kampen met wateroverlast maar ander
zijds bereiken rivieren hun laagste waterstand ooit. Door klimaat
verandering krijgen we te maken met steeds meer uitdagingen in 
de watersector. Hier zijn veel praktische en innovatieve professio
nals nodig die willen zoeken naar slimme oplossingen voor water
problemen. Kom jij uit een andere sector en wil jij overstappen naar  
de waterwereld? Of ben jij als mbo’er hier al werkzaam en wil je je 
verder ontwikkelen of specialiseren? Dan is een deeltijdopleiding 
Land en Watermanagement de manier om je naast je huidige werk 
klaar te stomen voor een nieuwe carrière. Met een goede basis op het 
gebied van landschap, bodem, ruimtelijke inrichting, civiele techniek 
en milieu ga je aan de slag met praktijkopdrachten en uiteindelijk je 
afstudeeropdracht. Klaar voor een nieuwe toekomst!

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

Duur
4 jaar, in deeltijd

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek kan onderdeel 
vormen van de toelatingsprocedure. 
Daarin bespreken we onder meer je 
werkervaring, motivatie en verwach-
tingen. 

   Uitstekende baankansen

   Leren en werken tegelijk

   Betrokken docententeam

   Praktijkgericht onderwijs

   Persoonlijke aandacht

   Intensieve samenwerking 

school en werkveld

   Gedreven medestudenten

Volg ons op:

   facebook.com/ 
LandEnWatermanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-dt

Land- en  
Watermanagement
Deeltijd hbo-opleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Projectleider ingenieursbureau
• Planoloog bij de provincie
• Medewerker stadsontwikkeling
• Projectmanager nieuwe werken waterschap
• Beleidsadviseur Rijkswaterstaat
• GISmedewerker
• Bodemonderzoeker
• Hoofduitvoerder GWWaannemer
• Waterbeheerder
• Werkvoorbereider

Als afgestudeerde student Land en Watermanage
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
direct aan de slag, want er is een tekort aan land en 
watermanagers.

Toelatingseisen
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Mbo Niveau 4

Kijk op de website voor aanvullende eisen aan je functie bij 
aanvang, 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
Binnen het brede werkveld van Land en Watermanagement 
specialiseer je je op het gebied van ruimtelijke planning, 
hydrologisch onderzoek en realisatie. 

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

8  lesuren per week
12-20   uren zelfstudie  

per week

70%

65%

30%

35%

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 0619

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

  026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Al tijdens mijn deeltijdstudie vond ik een 
nieuwe baan als omgevingsmanager”

Pebbles Ammerlaan, deeltijdstudent

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Het Landschap en Werkend leren De leefomgeving en Werkend leren

2 De duurzame stad en Werkend leren Waterschap en Werkend leren

3 Adviesfase van een LWMproject en Werkend leren Projectrealisatie en Werkend leren

4 Minor of stage of extern programma Afstudeeropdracht en Werkend leren

Wil je een dag meelopen, dan 
kan dat ook. Meld je voor een 
open dag, opleidingenmarkt of 
meeloopdag aan op www.hvhl.nl. 

Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Open dagen

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020 

Opleidingenmarkten

Do 26 maart 2020
Do 4 juni 2020


