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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Lavrysen, Luc
Schoukens, Hendrik

hoorcollege
hoorcollege: plenaire
oefeningen
werkcollege
RE12
RE22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en
waterbeheer
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen:
milieutechnologie
Master of Science in de milieusanering en het milieubeheer

30.0 u
10.0 u
5.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4

A

4

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Milieurecht, internationaal, Europees, federaal, gewestelijk, praktijkgericht

Situering
Bedoeling van deze cursus is een voor niet-juristen praktijkgerichte introductie te geven
tot het milieurecht van belang voor het uitoefenen van de functie van milieucoördinator
of milieuconsultant.

Inhoud
A.THEORIE
Deel I. Bronnen van het milieurecht - Bevoegdheidsverdeling inzake milieubeleid
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. De bronnen van het milieurecht
Hoofdstuk III. Bevoegdheidsverdeling en milieubeleid
A.Het internationaal en supranationaal niveau
B.Het federaal en regionaal niveau
C.Het intermediair en het lokaal niveau
Deel II. Doelstellingen, beginselen en instrumenten van het milieubeleid
Hoofdstuk I. Overzicht van de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid
Hoofdstuk II. Overzicht van de instrumenten van het milieurecht
Deel III. Overzicht van het Europees milieurecht
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Beknopt overzicht bestaande voorschriften
Deel IV. Overzicht van de belangrijkste milieuwetgeving in België en in het Vlaamse
Gewest
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake milieubeleid
Hoofdstuk II. De milieueffect- en veiligheidsrapportage
Hoofdstuk III. De omgevingsvergunning
Hoofdstuk IV. De bestrijding van luchtverontreiniging en klimaatverandering
Hoofdstuk V. Waterbeheer
Hoofdstuk VI. Bodemsanering en bodembescherming

(Goedgekeurd)

1

B.PRAKTIJK
Praktijkcolleges over:
- het opstellen van een aanvraag van een omgevingsvergunning;
- verslaggeving aan de overheid (meldingsplicht, milieujaarverslag);
- het opstellen van rapporten in het kader van de bodemsanering;
- afvalbeheer in de onderneming
-milieu en analyses (meten is weten).

Begincompetenties
Er is geen specifieke voorkennis van het recht in het algemeen en het milieurecht in het
bijzonder vereist.

Eindcompetenties
1
1
1
1
1
1
2

In de praktijk is voor milieudeskundigen de bestaande milieuwetgeving het
vertrekpunt voor hun optreden, ongeacht de professionele situatie waarin zij
terechtkomen. Een gedegen praktijkgerichte studie van het milieurecht moet hen in
staat stellen inzicht te verwerven in de wettelijke vereisten ter zake.De vereisten zijn
afgestemd op de vereisten die gelden voor de opleidingen milieucoördinator niveau
A.
De studenten kunnen relevante milieuwetgeving opzoeken en interpreteren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Syllabus en powerpoint presentaties in pdf ter beschikking op Minerva

Referenties
-

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Modelexamenvragen worden ter beschikking gesteld. Met vragen kan men terecht bij
de praktijkassistente tijdens het wekelijks spreekuur.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Eindscoreberekening
75 % periodegebonden evaluatie (over de theorie)
25 % niet- periodegebonden evaluatie (praktijkcolleges)
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.

Faciliteiten voor werkstudenten
Af te spreken
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