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In deze cursus leer je wat de raakvlakken tussen

milieu en ruimtelijke ontwikkeling zijn. Verder

ontdek je hoe je de resultaten van specialistisch

onderzoek kunt inzetten bij ruimtelijke ontwikkeling.

Je krijgt les van docenten van HAS Hogeschool en

experts vanuit overheid en bedrijfsleven. Ook leer je

veel van je medecursisten onder andere door het

gezamenlijk uitvoeren van diverse opdrachten. 

Wat wij van jou vragen

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de 

cursus verwachten wij MBO 4 leer- en werkniveau. 

De lesstof is op HBO-niveau. Enige relevante 

werkervaring of voorkennis is een pré.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van

15.00 – 21.30 uur, naast 12-14 uur per week 

zelfstudie. 

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl

Locatie

HAS Hogeschool, locatie ‘s-Hertogenbosch

Certificering

Bij het goed afronden van deze cursus ontvang

je een certificaat.

DOORLOOPTIJD: 1 maand

COnTACTDAgEn: 4

COnTACTPERSOOn: Kim de Bont

K.dBont@has.nl / 088 890 38 81

Scope

De aandacht voor milieu en duurzaamheid bij

bedrijven en overheden groeit. Bedrijven zijn zich

steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid

voor eigen personeel, eindgebruikers en omgeving 

en maken daarom werk van duurzame productie 

en duurzaam ruimtegebruik. Niet alleen gedreven 

door wet- en regelgeving, maar ook vanuit 

MVO-oogpunt en om zich als bedrijf te 

onderscheiden. Jij bent als ambtenaar, adviseur,

toezichthouder of milieucoördinator betrokken bij

of verantwoordelijk voor (een deel van) de

uitvoering.

Kenmerkend voor deze cursus

Deze cursus valt binnen het thema Milieu en 

Duurzaamheid en is praktijkgericht waarin je leert 

milieuproblemen te signaleren, analyseren, op te 

lossen en te voorkomen. Zowel vanuit het 

gezichtspunt van het bedrijfsleven als van 

overheden.

 

Voor wie?

Heb jij affiniteit met milieu en duurzaamheid en wil 

je daarin groeien? Deze cursus is met name 

interessant voor (beleids) medewerkers van (semi)

overheden en voor adviseurs betrokken bij 

duurzame productie in de dier-, groen- en 

foodsector.

Wat jij kunt verwachten 

Milieu en ruimtelijke ontwikkeling zijn onlosmakelijk

aan elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de

opzet van landbouwontwikkelingsgebieden voor

de veehouderij of tuinbouwontwikkelingsgebieden

voor grote glastuinbouwbedrijven.

Enerzijds zijn ruimtelijke instrumenten in te zetten

ter ondersteuning van het realiseren van 

milieubeleid (en omgekeerd). 

Anderzijds worden milieuaspecten ook steeds 

vaker benut om ruimtelijke ontwikkelingen ter 

discussie te stellen of op zijn minst te vertragen.

Cursus Milieu en 
Ruimtelijke ordening


