Boekenlijst en kosten studiejaar 1/semester 1 2022-2023
Naam opleiding: Diermanagement
Contactpersoon: Marije Nieuwenhuizen – marije.nieuwenhuizen@hvhl.nl –
Studieboeken
* Alleen de studieboeken van het eerste semester staan op de lijst, de studieboeken van het tweede
semester worden later in het studiejaar bekend gemaakt. De student dient de studieboeken zelf aan
te schaffen, bijvoorbeeld via www.studieboekwinkel.nl, www.bol.com of www.studystore.nl .
Prijzen zijn gebaseerd op www.studieboekwinkel.nl, www.bol.com en/of www.studystore.nl en kunnen
fluctueren
Boeken met een * worden ook in het 2e semester of later in de studie gebruikt. Sommige boeken zijn ook als
e-book te verkrijgen via de mediatheek met hvhl-account.

Titel
Semester 1
Module - LDM1LTVN
Werken en
ontwikkelen in
Leerteams

Boek + schrijver(s)

Uitgever + druk

ISBN

Richtprijs

Online scan om je eigen
leren in kaart te brengen
(Link naar de website wordt
tijdens de module bekend
gemaakt)

n.v.t.

n.v.t.

€ 10, -

Oxford
University Press,
11e druk

9781605358949

€ 53,00, (studieboekwinkel.nl)
€ 53,65, (studystore.nl)

Pearson
Academic
12e druk

9781839614736

€ 90,00, (studieboekwinkel.nl)
€ 93,82, (studystore.nl)

SURF
3e herziene
editie

9789072482235

Semester 1
Module - LDM130VN Animal Behavior
Het dier in zijn
Rubenstein, Dustin Alcock,
omgeving *
John (2019).
Campbell Biology 12th ed.
Met Glossary en 4jr.
licentie bundel
Campbell, N

Semester 1
Module - LDM131VN De APA-richtlijnen
Van literatuur naar
uitgelegd: Een praktische
dierbeheer *
handleiding voor
bronvermelding in het
hoger onderwijs
Werkgroep APA. (2021).
OPTIONEEL, NIET
VERPLICHT
Hodges Harbrace
Handbook, 2016 MLA
Update Glenn, Cherly &
Gray Loretta (2017)

19th edition

(Gelimiteerde toegang
tot e-book via de
Mediatheek met hvhlaccount),

€ 4,05 (studystore.nl)

of

*

Gratis te downloaden

(Zie onderaan de
boekenlijst)

9781337279512

€ 99,00, (studieboekwinkel.nl)
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Semester 1
Module - LDM132VN
Diergericht
optimaliseren van
de leefomgeving

Titel
Semester 1
Module - LDM133VN
Intern adviseren *

Module - LDM134VN
Communicatie met
bezoekers *

Enrichment Book (Ideas for
the behavioural
enrichment of animals in
zoos). Nijboer, J

Uitgeverij:
Stichting de
Harpij

9789080216006

€ 17,00, - (bol.com)

Boek + schrijver(s)

Uitgever + druk

ISBN

Richtprijs

Competent adviseren:
professioneel aan het
werk. Grit, R; Gerritsma, M
(2019)

Groningen:
Noordhoff 4e
druk

9789001891954

€ 38,95, (studieboekwinkel.nl)
€ 38,95, (studystore.nl)

Communicatie Handboek.
Michels, W.J. (2022).

Groningen:
Noordhoff
7e druk of 6e
druk

VOORKEUR 7e druk
9789001298746

Voorkeur voor
de 7e druk!

(Gelimiteerde toegang
tot e-book via de
Mediatheek met hvhlaccount),

Is eventueel ook
bruikbaar 6e druk
9789001899899

€ 58,95, (studieboekwinkel.nl)
€ 58,95, (studystore.nl)

(Gelimiteerde toegang
tot e-book via de
Mediatheek met hvhlaccount),

kosten (bij
benadering)

Excursies
Semester 1
Module - LDM130VN
Het dier in zijn omgeving
Naam excursie: bezoek aan een dierenpark t.b.v. observaties (m.b.t. gedrag, omgeving,
huisvesting, communicatie).
Semester 1
Module - LDM134VN
Communicatie met bezoekers
Naam excursie: bezoek zelfstandig een natuur of diergerelateerde educatieve activiteit
(natuurgebied met educatie, museum, kinderboerderij, dierenpark etc.). Doel: inzicht krijgen in
doelgroepgericht communiceren.

* https://www.auteursrechten.nl/apa
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Entree wordt
betaald door de
opleiding.
Consumpties voor
eigen rekening
Tussen de 0 en 16
euro, afhankelijk
van de keuze.

