
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/milieu-ad

Associate degree hbo-opleiding   Leeuwarden

Environmental Solutions
Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innova-
ties, klimaatafspraken, gezondheid, veiligheid... Hot items, en terecht!  
Er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draag-
kracht van de aarde. Milieuoplossingen zijn gewenst op alle gebieden. 
Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor een duurzame en veilige 
leefomgeving. Je interesseert je voor milieuthema’s en technologische 
innovaties. Kortom, jij kiest voor environmental solutions.

Vergroot je kansen in het milieuwerkveld
Ben je al werkzaam in de milieusector of heb je een mbo-diploma 
Milieukunde op zak? Wil jij je verder ontwikkelen en specialiseren? 
Volg dan een van de associate degrees van Milieukunde. Deze 
associate degrees zijn tweejarige programma’s op hbo-niveau en 
worden in deeltijd gegeven. Deze tweejarige opleiding speelt in op  
de behoefte van het bedrijfsleven aan meer hoger opgeleiden voor 
specifieke functies. Geef een impuls aan je carrière en vergroot  
je mogelijkheden!

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

Duur
2 jaar, in deeltijd

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

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

   Docenten met  

praktijkervaring

   Werken en studeren

   Goede baankansen

   Praktijkgericht onderwijs

   Connecties met bedrijven

   Actuele vraagstukken

Milieukunde

Volg ons op:

   facebook.com/milieukunde

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein



Studieopbouw
De associate degrees van Milieukunde zijn een combinatie 
van werken en studeren. Je hebt één keer per twee weken op 
donderdagavond en vrijdag les. Tijdens het eerste deel van 
je studie werk je aan milieuthema’s die de breedte van het 
milieuwerkveld weergeven. De thema’s zijn duurzame ener-
gie, water en bodemkwaliteit, milieutechnologie, stedelijke 
omgeving, natuur- en landschapsontwikkeling. Daarnaast 

werk je aan jouw competenties op het gebied van advieswerk, 
onderzoeksvaardigheden en projectmanagement. In het 
tweede jaar specialiseer je je verder in het onderwerp waar 
jouw interesse naar uitgaat.

Mogelijke beroepen
• Inspecteur toezicht en handhaving
• Milieucoördinator
• Bodemadviseur
• Projectmedewerker bodem
• Adviseur watertechnologie
• Drinkwater technoloog
• Beleidsmedewerker kwaliteit van de omgeving

Met een associate degree geef je een impuls aan je 
carrière en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Toelatingseisen
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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.

“De studiestof en mijn dagelijks werk passen 
één op één bij elkaar.”
Peter Maas, afgestudeerd

Specialiseren
• Duurzaam bodembeheer  
• Duurzame watertechnologie
• Omgevingskunde

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

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers
10-15  contacturen per week
20-25   uren studiebelasting  

per week
Lesdagen op donderdag-
avond en vrijdag

50%

65%

50%

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 11-18

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

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

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 


