
 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Neem dan contact op met 

een van onze adviseurs: 

 

Raymond Steenkamp 

088-5053601  

rsteenkamp@libereaux.nl  

 

Mathijs Assink 

088-5053614 

massink@libereaux.nl  

Slim ontwikkelen binnen het 
Omgevingsdomein 

Slim leren en ontwikkelen  

 

De ontwikkelingen binnen het Omgevingsdomein staan niet stil. Continu 

veranderende deskundigheidseisen vragen om permanente educatie, terwijl de  

Omgevingswet ons ook dwingt om na te denken over ander gedrag en houding. 

Opleiden en ontwikkelen dus. Maar hoe dan, wat moet je doen en vooral wat niet? 

Libereaux kan je hierbij helpen en geeft antwoord op deze vragen.  

 

Slim leren  

Libereaux heeft een unieke samenwerking met Hogeschool Avans+ opgezet rondom 

de nieuwe bacheloropleiding Omgevingskunde. Deze opleiding stelt je in staat om 

optimaal te reageren op de ontwikkelingen binnen het domein. Ook kun je je 

werkervaring inwisselen voor onderwijstijd: het  EVC – traject van Libereaux levert je 

tot wel 2 jaar aan vrijstellingen op voor deze opleiding waardoor je versnelt dit 

diploma kunt behalen.  

 

Heb je eerder een EVP  KC (ErVaringsProfiel VTH Kwaliteitscriteria) gedaan, zet dit 

dan om in een EVC – traject. Dit is geen nieuw traject maar een opwaardering én 

actualisering van de eerdere nulmeting. Na het updaten van je portfolio en een 

eindgesprek met een vak-assessor wordt het EVC – traject afgerond en, indien je 

voldoende kunt aantonen, ontvang je je persoonlijke rapportage en het 

Vakbekwaamheidsbewijs KC. Dit kun je aanbieden bij Avans+ voor een 

vrijstellingenadvies voor de opleiding Omgevingskunde. Een zeer effectieve route 

naar een hbo-diploma! Meer informatie over de inhoud van de opleiding vindt u op 

de website van Avans +. 

 

Slim ontwikkelen 

Naast opleiden en leren, is professionele ontwikkeling wellicht nog belangrijker. De 

Omgevingswet vraagt om ander gedrag en houding. Wat er dan anders moet of kan 

hebben wij concreet gemaakt in een zogenaamd doelprofiel. Dit is een competentie 

– set met de meest relevante Omgevingswet competenties, waaronder de 21 – 

eeuwse competenties. Samen gaan we bekijken in hoeverre dit profiel voor jullie 

relevant is en waar aanpassingen nodig zijn, om vervolgens zichtbaar te maken 

welke ontwikkelbehoefte er op mens- en teamniveau is.  

 

Wat levert het op? 

Verkort leren met een diplomadoel of samen werken aan professionele en breed 

gedragen groei: Libereaux helpt om dit op een effectieve manier te organiseren en 

uit te voeren! 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.  
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