DEN BOSCH

MILIEUKUNDE

Environmental Innovation

Ben jij gek op scheikunde en biologie? Dat komt goed uit! Bij de hbo-opleiding Milieukunde
ga je met deze vakken aan de slag om oplossingen te vinden voor een beter milieu en
een leefbare aarde. Zo kun je bedrijven helpen om te produceren zonder afval. Of om
grondstoffen opnieuw te gebruiken. Belangrijk voor nu én later. Dat geldt natuurlijk
niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld. Milieukunde kun je dus gerust
internationaal noemen!

OPLEIDINGSTYPE
Voltijd hbo-bachelor
Deze opleiding leidt op tot de
graad Bachelor of Science.

TAAL
Nederlands

DUUR
4 jaar

VESTIGING
Den Bosch

ONLINE
www.hashogeschool.nl

KUN JIJ ENERGIE KRIJGEN VAN EEN
OUDE PALMBOOM?
DE PALMPOWER CHALLENGE VAN CHUN YAN EN LUC
In vier jaar tijd moeten er in Maleisië meer dan 12 miljoen oliepalmen
worden gekapt. Vraag is: wat doe je met de stammen van die bomen?
Tweedejaars studenten Milieukunde Chun Yan (21) en Luc (18) trokken met
hun onderzoek de aandacht in Maleisië.
Lees meer op www.hashogeschool.nl/palmpower-challenge

FACTS & FIGURES

STAGES/AFSTUDEREN

15-20 contacturen per week
20-25 uren zelfstudie per week
± 75 nieuwe studenten in het 1e jaar
± 75% stroomt door naar het 2e jaar

15 weken
15 weken
20 weken

Binnenlandstage
Buitenlandstage
Afstuderen

“Ik heb stage gelopen bij de University of the
Highlands & Islands. In Schotland onderzocht
ik wat er gebeurt als plastic afval in de oceaan
verontreinigd raakt. Wordt deze plastic soep
dan een nog groter probleem?”
Martijn liep stage in Schotland

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

Collegegeld: € 2.168
Kijk op hashogeschool.nl/collegegeld
of jij in aanmerking komt voor halvering
collegegeld.

• Duurzaamheidscoördinator
• Specialist luchtkwaliteit
• Proces- en
afvalwatertechnoloog
• Adviseur Biobased Economy
• Energiedeskundige

Bij de opleiding Milieukunde zoekt 61%
na het afstuderen een baan, 36% kiest
voor doorstuderen aan een universiteit
en 3% overig, zoals reizen.

Indicatie aanvullende kosten jaar 1:
boeken, excursies en activiteiten: € 500
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Hoe snel heb je een baan gevonden?
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voor afstuderen
0-2 maanden
3-4 maanden
5-6 maanden
6+ maanden

5%
28%

47%
20%

AANMELDEN
Drie stappen naar je opleiding

Mbo-niveau 4, waarbij wiskunde en scheikunde sterk worden aanbevolen.
Kijk ook naar het Young Professionals Traject, daarmee word je voorbereid
op studeren op hbo-niveau en kun je wiskunde en scheikunde bijspijkeren.

VERKEERD PROFIEL?
Biedt jouw profiel geen toelating tot de opleiding? Neem contact op met de studie
adviseur. De studieadviseur geeft je advies over het studietraject dat je kunt volgen.

• Oriënteer je online en
bezoek een open dag en/of
proefstudeerdag
• Meld je aan via
www.studielink.nl
• Doe de studiekeuzecheck

STUDIEADVISEUR

STUDIEKEUZE-EVENTS

Pauline Spitters

We helpen je graag bij het maken van een goede studiekeuze, daarom
organiseren wij speciaal voor jou open dagen, proefstudeerdagen en meeloopdagen. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden
wij een mix aan van zowel online als fysieke studiekeuze-events. Bekijk de
website voor de actuele data en meld je direct aan voor een van onze events!

p.spitters@has.nl
088 890 3630

www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events

Milieukunde - Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ’s-Hertogenbosch
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend - oktober 2020

