
Praktisch

Prijzen

Milieucoördinator type A € 2.500,-

Milieucoördinator type B  € 1.700,-

Overgangscursus van B naar A € 1.250,-

korting

•	 Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor 
de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige 
inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. 
Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur. 

•	 Aangepaste prijzen voor werkzoekenden, externe doctoraatstudenten, 
personeel van UGent en geassocieerde hogescholen.

•	 Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 

annulering

Raadpleeg onze annulatievoorwaarden op 
www.ugain.ugent.be/annulatievoorwaarden

kMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille.
Ga naar www.kmo-portefeuille.be en gebruik authorisatiecode 
DV.O103194.

contactdagen

Voor iedere module wordt er 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) 
een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de 
universiteit waar onder andere voorbeeldoefeningen worden gegeven. 
De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch 
leerplatform meegedeeld.

Examens en eindwerk

Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een examen 
georganiseerd. Vooraleer u kan deelnemen aan het examen van 
een module dient u de contactdag van deze module gevolgd 
te hebben. In de deelnameprijs is één examenherkansing 
inbegrepen. 
De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch 
leerplatform meegedeeld.
Naast het slagen in de examens, dient men ook te slagen in het 
eindwerk. De verdediging van het eindwerk is op afspraak.

Vrijstellingen

Indien de inhoud van een module in een vroegere opleiding 
met vrucht werd gevolgd, kan voor deze module vrijstelling 
worden aangevraagd. 
Mee info over vrijstellingen vindt u op website: 
www.ugain.ugent.be/Mc

Organisatie

Universiteit Gent
UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82
ugain@ugent.be - www.ugain.ugent.be

MEEr infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/Mc

POsTAcADeMIsche OPleIDING

MiliEUcOörDinatOr 
Via afstanDslErEn
 tyPE a, tyPE b, OVErGanGsOPlEiDinG b naar a



bEhaal Uw GEtUiGschrift 

MiliEUcOörDinatOr a, b Of b naar a 

Via afstanDslErEn

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. hij of zij 
moet de milieuwetgeving op de voet volgen en moet vertrouwd zijn 
met technische aspecten en evoluties op het vlak van milieuzorg. 
De milieucoördinator heeft verder als taak economisch verantwoorde 
verbeteringsvoorstellen te formuleren en een uitstekend inzicht in 
het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak 
van problemen. hij of zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel 
intern als naar bijvoorbeeld media toe.

UGain is erkend door de Vlaamse Overheid als opleidingscentrum en 
biedt de drie soorten opleiding tot milieucoördinator aan:

•	 type a: 250 uren
•	 type b: 150 uren
•	 type b naar a (overgangsopleiding): 100 uren

Inschrijven kan op ieder moment.

afstanDslErEn

De opleiding verloopt online, via afstandsleren. De theorielessen, 
lesmateriaal en voorbeeldoefeningen worden via het digitaal 
leerplatform aangeboden. 
Voor iedere module wordt er halfjaarlijks ook een contactdag 
georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit.

De cursist kan deze opleiding beginnen wanneer hij/zij dit wenst (vrije 
instap) en heeft de mogelijkheid om de studies, examens en eindwerk 
te spreiden over een periode van 3 jaar.

GEtUiGschrift

Wie met vrucht de opleiding (type A, type B, overgangstype van B naar 
A) heeft beëindigd, ontvangt het desbetreffend, door de Universiteit 
Gent uitgereikt, wettelijk erkend getuigschrift. 

Met dit getuigschrift kan men de procedure voor de erkenning door 
de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving opstarten.

Meer info rond de erkenning van milieucoördinatoren vindt u terug 
op de website van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving: 
https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-milieucoördinator.

tOElatinGsVOOrwaarDEn

er wordt geen andere vooropleiding gevraagd dan deze vermeld in 
VlARel artikel 42:
•	 Voor de aanvullende vorming van type a: houder zijn van de graad 

van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad 
•	 Voor de aanvullende vorming van type b: houder zijn het diploma 

van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of 
certificaten bezitten

•	  Voor de overgangsopleiding type b naar type a: houder zijn van 
het getuigschrift type B

 
Gelieve er rekening mee te houden dat de erkenningsvoorwaarden 
voor milieucoördinatoren, zoals bepaald in artikel 18 van VlARel, 
strenger zijn. Zo dient men de graad van master of een daarmee 
gelijkgeschakelde graad te bezitten als men wil erkend worden als 
milieucoördinator type A. Voor de erkenning als milieucoördinator 
type B moet men minstens de graad van bachelor of een daarmee 
gelijkgeschakelde graad bezitten.

lEsGEVErs 

Meer dan 100 docenten uit de academische wereld, de private sector 
en overheidsdiensten, stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied, 
geven les in deze opleiding.
een volledig overzicht van alle lesgevers kunt u vinden op de website 
van de opleiding: www.ugain.ugent.be/Mc

cOntactDaGEn 

Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een contactdag 
georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit. Daar 
worden onder andere voorbeeldoefeningen gegeven. U moet deze 
contactdag één keer te volgen. U kunt zelf inplannen wanneer.

Aangezien u maximum 3 jaar de tijd heeft om deze opleiding af 
te werken, kan u in principe uit 6 verschillende tijdstippen kiezen. 
Gelieve er rekening mee te houden dat u eerst de contactdag van een 
module moet gevolgd hebben vooraleer u kan deelnemen aan het 
examen van die module.

•	 type a deelnemers dienen de contactdag van iedere module te 
volgen.

•	 type b deelnemers volgen de volledige contactdag van module 
technologie, zorg, wetgeving en communicatie en volgen het eerste 
deel van de contactdag van module economie.

•	 Deelnemers van de overgangsopleiding type b naar a volgen de 
contactdag van module technologie en economie.

PrOGraMMa 

Men kan vrij kiezen met welke module men van start gaat. We raden 
echter aan te starten met de module Milieuwetgeving omdat dit de 
basis vormt van de job van milieucoördinator. 
Milieuzorg vormt de belangrijkste taak van de milieucoördinator en 
kan men als tweede module kiezen. U zal merken dat beide modules 
nauw met elkaar verbonden zijn. 
communicatie met o.a. stakeholders is de output en met technologie 
en Economie schoolt u uw vaardigheden en kennis bij. 

MIlIeUWeTGeVING BAsIs

MIlIeUZORG hART

MIlIeUcOMMUNIcATIe OUTPUT

MIlIeUTechNOlOGIe eN -ecONOMIe KeNNIs eN VAARDIGheDeN

conform bijlage 2 van VlARel omvat de opleiding van type A 250 
lesuren en van type B 150 lesuren. In het UGAIN-programma zijn de 
lessen verspreid over 5 modules.

De opleiding van type a omvat alle modules.

De opleiding van type b bestaat uit de modules milieuwetgeving, 
milieuzorg en milieucommunicatie en behandelt ook de basisbegrippen 
van milieutechnologie en milieueconomie.

De overgangsopleiding van type b naar type a (100 lesuren) omvat de 
modules milieutechnologie en milieueconomie. 

Milieuwetgeving

•	   Introductie milieuwetgeving
•	   Beginselen van het milieurecht
•	   Omgevingsvergunning
•	   Ruimtelijke ordening
•	   Bedrijfsinterne milieuzorg
•	   handhaving, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid
•	   Milieuthemawetgeving

Milieuzorg

•	   Introductie bedrijfsinterne milieuzorg
•	   Milieubeleidsplanning en -instrumenten
•	   Preventie en zorgprincipes
•	   Preventie- en noodmaatregelen

Milieucommunicatie

  
•	   Algemene begrippen communicatie
•	   Milieucommunicatie en -informatie
•	   Duurzaamheidsrapportering
•	   Opleiding en instructies
•	   Milieu-audit

Milieutechnologie
 

type a en type b naar a type b

•	 Introductie milieutechnologie •	 Introductie milieutechnologie

•	 Biogeochemie van polluenten •	 Global change

•	 Monitoring en registratie •	 Monitoring van emissies en 
afvalstromen

•	 Preventie van verontreiniging 
en hinder

•	 sanering van verontreiniging 
en hinder

•	 sanering van verontreiniging 
en hinder

    

Milieueconomie
 

type a en type b naar a type b

•	 Introductie relatie milieu en 
economie

•	 Introductie relatie milieu en 
economie

•	  economisch instrumentarium 
van milieubeleid

•	 economisch instrumentarium 
van milieubeleid

•	  Bedrijfseconomisch 
milieubeheer

•	 Bedrijfseconomisch 
milieubeheer

•	 sociaal-economisch 
milieubeheer 

  

MEEr infO En inschrijVEn

www.UGain.UGEnt.bE/Mc
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