Milieukunde
Deeltijd hbo-opleiding

Leeuwarden

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

Duur
4 jaar, in deeltijd

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek

Environmental Solutions
Milieuoplossingen zijn gewenst op alle gebieden. Klimaatverandering,
duurzame energie, een veilige leefomgeving en technologische ontwikkelingen zijn aan het orde van de dag. Er is een spanningsveld tussen
wat de mens wil en wat de aarde aankan. Maak van het milieu jouw
werkveld en ga op zoek naar milieuoplossingen die er toe doen.
De deeltijdopleiding Milieukunde is een combinatie van werken
en studeren. De kennis en vaardigheden die je opdoet gedurende je
studie pas je direct toe in je werk of tijdens een stage. De verbinding
met de dagelijkse praktijk maakt je studie direct effectief. Ben je nog
niet in het milieuwerkveld werkzaam, dan kun tijdens je studie op
zoek gaan naar een milieugerelateerde baan. Binnen de opleiding
kun je je eigen pad kiezen. Je kunt kiezen voor natuur, landschap en
omgeving, voor duurzame energiebronnen en energiebesparende
maatregelen of voor de technologische kant van milieukunde zoals
watertechnologie, bodembeheer en milieutechnologie. Welke
richting je ook kiest, je kiest altijd voor environmental solutions.

Een intakegesprek vormt onderdeel
van de toelatingsprocedure. Daarin
bespreken we hoe we je kunnen helpen
om je verwachtingen te realiseren

W
 erken en studeren
D
 ocenten met
praktijkervaring
V
 eel keuzevrijheid tijdens
de studie
G
 oede baankansen
C
 onnecties met bedrijven
P
 raktijkgericht onderwijs
S
 tudiegenoten uit het
vakgebied
P
 ersoonlijke begeleiding

Volg ons op:
facebook.com/milieukunde
	
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/mk-dt

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

Studieopbouw
De deeltijdopleiding Milieukunde is een combinatie van
werken en studeren. Tijdens de opleiding ben je minimaal
1600 uur in het milieuwerkveld werkzaam. Met behulp van
jouw studieloopbaanbegeleider stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarmee je maximaal rendement uit de
opleiding haalt. Als je werksituatie goed aansluit bij de studie

kun je al in het tweede jaar beginnen met ‘action learning’:
het bewust bezig zijn met de ontwikkeling van je competenties tijdens je werk. Ben je nog niet werkzaam in het milieuwerkveld, dan kun je via ons netwerk wellicht een baan of
stage vinden.

Specialiseren

Feiten en cijfers

• Groen en gebiedsgericht
• Energie en bedrijfsgericht
• Water en technologie

10-15 contacturen per week
20-15 	studiebelasting
per week
Lesdagen donderdagavond
en vrijdag

Toelatingseisen
CM

EM

NG

NT

Havo

+wia/b+schk

+schk

e

e

Vwo

+wia/b+schk

+schk/nlt

e

e

Mbo

Niveau 4

50%
Individueel

65%

Praktijk

50%
Groepswerk

35%

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

Mogelijke beroepen

Kijk op de website voor aanvullende eisen aan je functie bij
aanvang, over 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.

“Vanuit mijn overtuiging om een positieve
bijdrage te leveren aan de toekomst, kan ik
mij goed vinden in wat de opleiding en de
hogeschool uitdraagt: duurzaamheid op een
praktijkgerichte manier.”
Evert Swart, student Milieukunde deeltijd

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Theorie

• Duurzaamheidscoördinator
• Adviseur bodem en milieu
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
• Milieucoördinator
• Projectmedewerker planologie
• Watertechnoloog
• Adviseur handhaving en veiligheid
• Milieukundig veldmedewerker
• Adviseur energiebesparende maatregelen
• Ecologisch adviseur
Als afgestudeerde student Milieukunde ligt de
wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op de
nationale als internationale markt aan de slag.

Open dagen

Opleidingenmarkten

Za 16 november 2019
Za 8 februari 2020

Do 2 april 2020
Do 11 juni 2020

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

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

058 284 61 00
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
06-19

