
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw

Hoe houd je je voeten droog?
De ene keer staan de straten in je wijk blank, de andere keer liggen de
akkers droog. De kades en kelders in de stad lopen regelmatig onder
water en dijken staan onder druk. Klimaatverandering veroorzaakt 
steeds meer uitdagingen in de watersector. Ben jij praktisch ingesteld  
en wil jij aan de slag met watersystemen, grondwater en infrastructuur?
Wil jij meedenken over slimme oplossingen voor ons laaggelegen land?
Misschien wil je het befaamde Nederlandse watermanagement wel in 
het buitenland gaan toepassen. Als je ook nog iets hebt met aardrijks-
kunde of exacte vakken, dan is Land- en Watermanagement jouw oplei-
ding. Hier krijg je te maken met technische maar ook met menselijke
uitdagingen, waarvoor jij je inzet met de nodige creativiteit en een aan-
pakkersmentaliteit.

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

Duur
4 jaar

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.

  Uitstekende baankansen

  Betrokken docententeam

  Praktijkgericht onderwijs

  Persoonlijke aandacht

   Projecten samen met 

werkveld

   Praktijkruimte op eigen 

landgoed

   Doorstromen naar bijv. 

master River Delta  

Development

Land- en  
Watermanagement

Volg ons op:

   facebook.com/ 
LandEnWatermanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Projectleider ingenieursbureau
• Planoloog bij de provincie
• Hydroloog bij een waterschap
• Beleidsadviseur Rijkswaterstaat
• GIS-medewerker
• Bodemonderzoeker bij een adviesbureau
• Uitvoerder baggerprojecten
• International consultant
• Werkvoorbereider bij een aannemer
• Uitvoerder aannemerij

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment 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 land- en watermanagers.

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 Toegepast onderzoek

3 Stage(s) Specialiseren

4 Minor (intern of extern) Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo f +schk e e

Vwo +schk/nlt +schk/nlt 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 06-19

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

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

Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Open dagen

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020 

Za 16 november 2019 
Za 8 februari 2020

“Ik kijk naar het grote waterplaatje en zoek 
daarna naar technische oplossingen”

Nienke Braas, student

Specialiseren
• Watermanagement
• Grond-, weg- en waterbouw 
• International Water Management

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

20-35  lesuren per week
5-20   uren zelfstudie  

per week

60%

65%

40%

35%

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.


