
OPBOUW VAN DE OPLEIDING

De volledige opleiding bestaat uit 

42 dagdelen die in 21 middag-avond 

combinaties gegeven worden, verdeeld 

over vijf blokken die afzonderlijk te 

volgen zijn. Toetsing van de leerstof vindt 

plaats door middel van een schriftelijke 

tentamen per blok. Het door CPION 

gecertificeerde diploma voor de gehele 

opleiding is gespreid te behalen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De kosten voor deze opleiding bedragen  

€ 5.700 excl. btw, inclusief 

cursusmateriaal en avondmaaltijden. 

Het is ook mogelijk de opleiding in 

blokken te volgen:

Blok 1:  € 1.710 excl. btw

Blok 2: € 1.400 excl. btw

Blok 3: € 1.710 excl. btw

Blok 4: € 1.100 excl. btw

Blok 5: € 1.400 excl. btw

U kunt zich voor deze opleiding 

aanmelden op de website van PAO 

Techniek en Management: www.paotm.nl 

DOELGROEP

De opleiding Luchtverontreiniging, 

luchtkwaliteit en depositie is gericht 

op personen die op hbo-niveau 

werkzaam zijn bij overheid, industrie en 

adviesbureaus. De opleiding is tevens 

interessant voor personen die werken 

in het kader van vergunningverlening, 

ruimtelijke besluitvorming, gezondheid 

en natuur.

POST-HBO-OPLEIDING

LUCHTVERONTREINIGING, 
LUCHTKWALITEIT EN DEPOSITIE

2018

INITIATIEF

De post-hbo-opleiding 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en 

depositie is geïnitieerd door Platform 

Kwaliteit Luchtmetingen (PKL).

  015 2784618

     info@paotm.nl

     www.paotm.nl

PAO Techniek en 

Management

Postbus 5048

2600 GA Delft

ORGANISATIE

De opleiding wordt georganiseerd door 

VVM en PAO Techniek en Management.

PLATFORM 
KWALITEIT 
LUCHTMETINGEN (PKL)

Door CPION gecertificeerde opleiding



De samenleving vraagt om goed opgeleide 

professionals en experts op het gebied 

van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit 

en depositie. Daarom heeft het Platform 

Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) samen 

met PAOTM en VVM de opleiding Lucht 

ontwikkeld. 

Luchtverontreiniging, 
luchtkwaliteit en 
depositie
Post-hbo-opleiding onder leiding van  

Mr.ir. Berend Hoekstra (Tauw BV) 

RESULTAAT VAN DE OPLEIDING

Na het volgen van de opleiding ontvangt de 

deelnemer een door CPION gecertificeerd 

diploma en is beter in staat om: 

• risico’s te beoordelen van ruimtelijke en 

vergunningverleningsprocessen

• adviezen te formuleren  voor 

beleidsuitgangspunten

• luchtverontreiniging en luchtkwaliteit vast 

te stellen door middel van het ontwikkelen 

en uitvoeren van meetprogramma’s en 

het modelleren van de luchtkwaliteit met 

verspreidingsmodellen

• de kwaliteit van onderzoek te analyseren, 

beoordelen en te borgen

• maatregelen te treffen voor het verbeteren 

van de luchtkwaliteit en de depositie 

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. 

Op al onze cursussen en opleidingen zijn de algemene voorwaarden van PAOTM van toepassing; deze zijn te vinden op www.paotm.nl.

BLOK 1 -  INDUSTRIËLE LUCHT- 
      VERONTREINIGING DEEL 1
WET- EN REGELGEVING, VERGUNNINGVERLENING EN 

MAATREGELEN

Dit blok geeft u de essenties van vergunningverlening 

en industriële luchtverontreiniging. U leert relevante 

wet- en regelgeving toe te passen en maakt kennis met 

basisapparatuur en processen binnen de industrie. Ook 

leert u emissiebeperkende maatregelen te selecteren 

en te beoordelen.

DATA  START 18 JANUARI 2018 

DUUR  5 BIJEENKOMSTEN + EXAMEN

BLOK 2 -  INDUSTRIËLE LUCHT- 
       VERONTREINIGING DEEL 2
EMISSIEMETINGEN, -SCHATTINGEN EN GEUR

Dit blok geeft verdieping op belangrijke 

kernonderwerpen uit de industriële luchtverontreiniging: 

meten en monitoren, emissieschattingen en geurhinder. 

U leert uitgebreid over het meten van emissies: 

het opzetten van meetplannen, kwaliteitsborging, 

meetmethodes en -technieken. U gaat uitgebreid aan de 

slag met rekenformules voor herleidingen en correcties 

van meetresultaten.

DATA  START 15 MAART 2018 

DUUR  4 BIJEENKOMSTEN + EXAMEN

BLOK 3 -  LUCHTKWALITEIT DEEL 1
WET- EN REGELGEVING, BESLUITVORMING EN MAATREGELEN / 

EFFECTEN EN FIJN STOF

Dit blok richt zich op de effecten van luchtverontreiniging en 

besluitvorming over activiteiten en ruimtelijke plannen. De effecten 

van luchtverontreiniging worden beschouwd vanuit lokaal en 

mondiaal perspectief. Vanwege de specifieke problematiek rondom 

fijn stof wordt daarop verdiept ingegaan. Na het volgen van dit 

blok begrijpt u hoe de effecten samenhangen en waarom aanpak 

complex van aard is.

DATA  START 17 MEI 2018 

DUUR  5 BIJEENKOMSTEN + EXAMEN

BLOK 4 -  LUCHTKWALITEIT DEEL 2
METEN EN MODELLEREN

Dit blok geeft verdieping op belangrijke kernonderwerpen uit 

de luchtkwaliteit: meten en modelleren. U krijgt inzicht in de 

essenties van het meten van luchtkwaliteit, kent de beschikbare 

meettechnieken. U begrijpt de sterke punten van meten en rekenen 

en begrijpt waarom beide methodes onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden zijn. U neemt kennis van meteorologische aspecten 

en manieren om luchtkwaliteit te modelleren, met de in Nederland 

gehanteerde rekenmethodieken. 

DATA  START 20 SEPTEMBER 2018 

DUUR  3 BIJEENKOMSTEN + EXAMEN

BLOK 5 -  DEPOSITIE
WET- EN REGELGEVING, BESLUITVORMING, 

METEN EN REKENEN

Dit blok is een verdieping in het meten 

en modelleren van depositie. Het volgen 

van dit blok veronderstelt een basiskennis 

omtrent meten en modelleren van 

luchtverontreiniging. Uitgebreid wordt 

stilgestaan bij de Programmatische Aanpak 

van Stikstof (PAS) en het model AERIUS. Na 

het volgen van dit blok kent u de geldende 

wet- en regelgeving rond depositie en weet u 

hoe u daar aan kunt meten en rekenen.

DATA  START 8 NOVEMBER 2018 

DUUR  4 BIJEENKOMSTEN + EXAMEN

Inschrijven kan via 

WWW.PAOTM.NL

DEELNEMER AAN HET WOORD
Renske van den Berg (Milieu consultant bij Tebodin) 

volgde de opleiding in 2013

‘De opleiding heeft mij een 

totaaloverzicht gegeven van het 

vakgebied, door de opleiding 

ben ik een betere adviseur voor 

geurhinder geworden. Ook heb 

ik mij mede door de opleiding 

kunnen specialiseren in het 

thema Geur. De opgedane kennis 

gebruik ik nog steeds in mijn 

dagelijkse advieswerk.’


