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STUDENT IN AMSTERDAM
Dé stap naar een internationale 
luchtvaartcarrière

Aviation bereidt je voor op een 

internationale luchtvaartcarrière. Het 

curriculum van de opleiding Aviation is 

uniek in Nederland, daarom krijg je hier 

de beste start. De opleiding werkt samen 

met grote spelers in de luchtvaartwereld, 

zoals KLM, Schiphol en LVNL, en met 

andere hogescholen en universiteiten in 

een internationaal netwerk.

Binnen de Aviation Academy doen we 

daarnaast ook toegepast onderzoek naar 

het verbeteren van onderhoudsprocessen, 

nieuwe onderhoudstechnieken, mens en 

veiligheid, luchthaven- en luchtruim- 

capaciteit. Als student krijg je zo toegang 

tot een rijke leeromgeving en werk je aan 

vraagstukken uit de praktijk.

In het eerste jaar van Aviation maak je kennis met verschillende 
disciplines in de wereld van de luchtvaart. Zo leer je hoe een 
vliegtuig in elkaar zit en onderhouden wordt. Ook doe je kennis 
op over de organisatie van een luchthaven en de logistieke en 
bedrijfskundige aspecten van de luchtvaart. We werken zoveel 
mogelijk in communities waarin je op zowel inhoud als je eigen 
handelen gecoacht wordt. In het eerste jaar ontdek je met name 
welk gebied van de luchtvaart het beste bij jou past. Na het 
eerste jaar begint het specialiseren op hoofdlijnen. Ben je meer 
van de techniek, of interesseert de logistieke of bedrijfskundige 
kant je meer? In het tweede jaar kun je er ook voor kiezen om 
mee te doen aan een strenge selectie voor de trajecten Air Traffic 
Management of Commercial Pilot Program. Deze trajecten volg je 
binnen het specialisme waarin je je wilt verdiepen. In het derde 
jaar volg je een minor (keuzeprogramma van een half jaar) en doe 
je een bedrijfsstage. In jaar 4 specialiseer je je verder en doe je 
een afstudeeropdracht.

De opleiding Aviation bereidt je voor op een baan in 
de luchtvaart. Of het nu gaat om vliegtuigtechniek, 
de logistiek op een luchthaven of het uitvoeren van 
de vlucht. Ook kun je deelnemen aan het 
selectieprogramma voor een traject tot 
luchtverkeersleider of piloot.
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L Voor wie?
► Je hebt interesse in de luchtvaart.
► Je bent nauwkeurig.
► Je hebt zelfdiscipline.
► Je bent nieuwsgierig.
► Je kunt goed samenwerken.  

N Beroepsmogelijkheden
Na je afstuderen kun je gaan werken bij diverse 
bedrijven en overheden, zoals luchtvaart- 
maatschappijen, onderhoudsbedrijven, 
toeleveringsbedrijven en luchthavenorganisaties.  
               

M Belangrijke vakken
►   Vluchtplanning en vliegoperatie
►   Onderhoud en onderhoudsmanagement
►   Sterkte van materialen en reparaties
►   Luchthavenontwikkeling en logistiek

B Studielast
► 42 lesweken per jaar. Gemiddeld 40 uur per week.
► De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: (online) 

colleges, practica, project- en studiebegeleiding.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 

12 tot 16 uur.
► Verder besteed je circa 24 tot 28 uur alleen of met 

medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van 
lessen en tentamens).

► Per  jaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. 
Haal je in het eerste jaar minder dan 45 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de opleiding.  

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo, vwo, mbo-4 of vergelijkbaar 
buitenlands diploma. Kijk voor de laatste informatie 
omtrent de aanvullende toelatingseisen, eventuele 
aanbevelingen en de mogelijkheden als je niet aan de 
toelatingseisen voldoet op hva.nl/av.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2023 in via hva.studielink.nl 
met je DigiD. Reken op minimaal drie werkdagen voor 
de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je mee 
aan de verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies (hva.nl/skc).

H Studiekeuzeactiviteiten
► Bekijk het actuele aanbod aan online 

studiekeuzeactiviteiten op hva.nl/av
► Open dag op: 05-11, 10-12, 11-02, 04-04

G Meer informatie
► Studiegids.hva.nl
► Hva.nl/collegegeld
► Studiekeuze123.nl (Studie in Cijfers)
   

I Contact
Whatsapp: 06 2853 3546 (ma-vr 10.00 en 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma-vr 09.30 en 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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