Voorgenomen opleiding

Diermanagement
Voltijd associate degree hbo-opleiding
Velp (bij Arnhem)

Opleidingstype
Voltijd associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, in voltijd

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig

In twee jaar startklaar
Jij wil later werken met dieren. Je kiest heel bewust voor een tweejarige
opleiding op hbo-niveau in de wereld van gezelschapsdieren en wilde
dieren. Je kiest dus voor de associate degree (ad) Diermanagement.
Een goede keus voor jou.
Met de associate degree Diermanagement word je een professional
die aan het werk kan in de hele sector van non-productiedieren.
Of dat nu in een asiel of dierenspeciaalzaak is, voor een natuur
beschermingsorganisatie of dierentuin. Je krijgt vakken als ethiek,
dierenwelzijn en diergedrag. Je leert communiceren met mensen die
verschillende meningen hebben over dieren en natuur. Naast echte
diervakken en thema’s als voeding en preventieve gezondheidszorg
zijn ook ondernemerschap, marketing en management belangrijk
voor je toekomst. Jij kunt straks in een leuke baan een brug slaan
tussen de behoeften van het dier en de samenleving.

Diploma in twee jaar
Doorstuderen in bachelor
O
 ntwikkeld samen
met werkveld
H
 et dier staat voorop
Realistische
beroepsopdrachten
P
 ersoonlijke begeleiding

Voor de associate degree Diermanagement wordt een aanvraag voor
officiële erkenning (‘accreditatie’) bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie) ingediend (zie ook: www.nvao.net). Pas na
erkenning door de NVAO kan de opleiding - bij voldoende belangstelling - van start gaan. Beoogde startdatum is september 2022.

Volg ons op:
facebook.com/VHLHogeschool
	
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dm-ad

instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Voorbeeld studieopbouw
Jaar

Blok A

Blok B

Blok C

Blok D

1

Oriëntatie werkveld
Inventarisatie wilde dieren

Beheerverbetering wilde
dieren
Samenwerken met vrijwilligers en professionals

Inventariseren gehouden
dieren
Marketing en verkoop

Beheerverbetering
gehouden dieren
Projectmanagement
educatie

Studieloopbaanbegeleiding
2

Innovatie diersector
Educatieve activiteiten

Toekomstbestendig
ondernemen
Omgaan met de mening
van de samenleving

Afstudeerstage

Studieloopbaanbegeleiding

Associate degree

Feiten en cijfers

Een associate degree (ad) is een 2-jarige opleiding op
hbo-niveau met een wettelijk erkend diploma. Hiermee
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.
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20-25 	uren zelfstudie
per week
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Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Mogelijke beroepen

De ad Diermanagement richt zich in eerste instantie op
studenten met een diploma van een verwante mbo-dieropleiding niveau 4. Heb je vragen over toelating, neem
dan contact op met het Student Service Centre via
inschrijvingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

• Hoofd dierverzorging bij een kinderboerderij
• Manager bij een dierenasiel
• Bedrijfsleider in een dierenspeciaalzaak
• Manegehouder
• Hoofd dierverzorging in een dierentuin
• Boswachter
• Verkoopmedewerker in de diersector

Doorstuderen
Wil je doorstuderen na je associate degree? Dat kan ook.
Kijk daarvoor op www.hvhl.nl/dm-ad.

Open dagen

Locatie Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a
6882 CT Velp

Za 7 november 2020
Za 6 februari 2021
Za 24 april 2021
Za 12 juni 2021

Met een associate degree Diermanagement heb je
een goede kans op een baan. Het studieprogramma
sluit prima aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven
en de overheid.

Naast onze open dagen organiseren we ook
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten
en docenten en andere events. Kijk voor actuele
info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Vragen?
Wil je meer weten over deze
opleiding? Neem dan contact
met ons op!

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
04-21

