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opdrachten practicum dagen aantal Fl ja/nee

1 IWACO Gemeentelijk 
bodembeheerplan Inzicht in de voor-en nadelen 

van bodembeheerplannen 
als een gedegen basis voor 
grondverzet voor eigen 
organisatie

HBO

1 1 1 1

2 1995 nee

2 Open Universiteit bodem en milieu de plaats van bodems in 
ecosystemen en die 
onderdelen van de 
bodemkunde die raakvlakken 
hebben met de 
milieuproblematiek

HBO  25  1080 ja

3 Helicon opleidingen MBO 
Boxtel

Handhaven milieuregels Kennis ontwikkeld op het 
gebied van handhaving van 
de milieuwergeving bij het 
bestuursrechtelijk toezicht

MBO 1 1 1 1 6 1190 nee

4 Geoplan Oplossingen voor de 
bodemproblematiek in de 
Rijkswaterstaatpraktijk

In de praktijk efficiënter 
omgaan met 
bodemvertreininging, 
bodemonderzoek en 
saneringsdoelstellingen

HBO/WO 9 15 7780 nee

5 Geoplan bodem voor Rijkswaterstaat Het op een rij zetten 
milieutechnische, juridische, 
financiële en orgaisatorische 
instrumenten voor de totale 
Rijkswaterstaat bodem 
problematiek

HBO/WO 1 1 1 1 1 9 nee

6 Geoplan Jurisprudentie Bodem Inzicht in de relevante 
jurisprudentie t.a.v. bodem 

HBO/WO 0,5 nee

7 Geoplan bouwstoffen besluit Inzicht bieden in de 
hoofdlijnen van het 
Bouwstoffenbesluit, deinhoud 
en de consequentjies van 
het Besluit voor de 
dagelijkse praktijk

HBO 1 2 nee

8 Geoplan Gemeentelijke 
bodembeheerplan

Inzicht in de voor-en nadelen 
van bodembeheerplannen

HBO 1 1 1 1 3 nee
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9 Geoplan bodem: beleid, onderzoek en 
sanering

basiskennis en inzicht te 
verschaffen rondom de 
bodemverontreininging, 
nieuwste ontwikkleingen 
rondom bodembeleid

MBO/HB
O

4 16-20 2650 nee

10 Transfergroep Rotterdam Bodemsanering en 
bodembeheer

Praktijkgerichte kennis en 
inzicht betreffende het 
huidige beleid en de 
wetgeving inzake 
bodembescherming alsmede 
de technieken en 
economische aspecten van 
onderzoek, sanering en 
actief beheer van bodems

HBO 1 1 1 1 6 16 3200 ja

11 Transfergroep Rotterdam milieutechniek, post-hbo  
module B lucht en bodem  
module F beleid en MER, 
module G wetgeving en 
handhaving

kennis van en inzicht in 
technieken, methoden en 
processen die gebruikt 
worden om aantasting van 
milieukwaliteit te beperken 
en de milieubelasting te 
verminderen of te voorkomen

HBO 1 1 1 1 13 24 4650 ja

12 Transfergroep Rotterdam milieuwetgeving kennis van en inzicht in de 
mogelijkheden die de 
overheid heeft om 
milieuproblemen aan te 
pakken, hoe dit in wetten en 
regels is vastgelegd en hoe 
een en ander uitgelegd en 
toegepast wordt.

HBO 1 1 1 1 5 16 1550 nee

13 EXTRA/Oranjewoud bouwstoffenbesluit Inzicht in de hoofdlijnen van 
het bouwstoffenbesluit, de 
inhoud en de consequenties 
van het besluit

HBO 1 1 1 1 1 1 2 1995 nee

14 AOC Groene Delta bouwstoffen besluit inzicht in het 
bouwstoffenbesluit

MBO 1 1 1 5 nee

15 AOC Groene Delta junior milieu inspecteur inzicht in het 
bestuursrechtelijke 
milieuhandhaving

MBO 1 1 1 1 60 nee
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16 PBNA Opleidingen Milieurecht Inzicht in het milieurecht en 
daarbij behorende 
ontwikkelingen

HBO 1 1 1 1 20 800 nee

17 PBNA Opleidingen Milieubeleid Inzicht in de hoofdlijnen van 
het milieubeleid en de 
invloed van maatschappelijke 
factoren daarop

HBO 1 1 1 1 15 600 nee

18 Fontys Ceditec Milieumodule bodem Het verschaffen van 
achtergrondinformatie met 
betrekking tot 
bodemverontreininging, het 
meten en analyseren, 
beoordelen van de gevolgen  
in het kader van de Wet 
Bodembescherming en 
mogelijke 
bodemsaneringstechnieken

HBO 1 1 1 1 1 1 1 2  1225 nee

19 Hoge School Limburg Module MT-BO  
bodemverontreibiging en- 
sanering

Het verwerven va kennis 
omtrent het milieu, op een 
dusdanige wijze dat de  
deelnemer  problemen kan 
aanpakken en als 
gesprekpartner 
kanfunctioneren bij div. 
milieutechnische projecten

HBO 1 1 1 1 1 1 5 1800 ja

20 Hoge School Limburg Milieumanagement  cluster 
MM

 Het verkrijgen van een 
integraal overzicht van d 
emilieuproblematiek, de 
randvoorwaarden van wet- 
enregelgeving en de 
begeleiding van het gehele 
proces om te komen tot 
oplossingen

HBO 14 4900 nee

21 Nederlands Studie Centrum/ 
IWACO

bouwstoffen besluit,  inhoud 
en consequentie voor de 
dagelijkse praktijk

Praktisch omgaan met de 
consequenties van het 
biouwstoffenbesluit

HBO 2 1995 nee

22 Hands-On Training Seminar Nieuwe rol 
gemeenten "Lusten en lasten

Informatie over de actuele en 
strategische ontwikkelingen 
over de beleidsvernieuwing 
bodemsanering

MBO/HB
O

2 1775 nee
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23 Euroform Bouwstoffenbesluit Inzicht en achtergronden 
bouwstoffenbesluit

HBO 2 2699 nee

24 Euroform Opfriscursus 
Bouwstoffenbesluit

Opfrissen van kennis over 
bouwstoffenbesluit

HBO 1 1499 nee

25 Van Hall Instituut Module 3 milieubeleid en 
regelgeving

Inzicht in het milieubeleid en 
de regelgeving in het 
lagemeen en meer specifiek 
in die van gemeenten en 
provincies

HBO  4 1450 nee
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