Animals, Society
and Business
Voltijd hbo-opleiding

Velp (bij Arnhem)

Opleidingstype
Richting van de voltijd hbo-opleiding
Dier- en Veehouderij (Animal Husbandry)
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Engelstalig

Combineer je passie
voor dieren met je werk
Heb jij als dierenliefhebber oog voor maatschappelijke ontwikkelingen?
Wil jij als onderzoeker, adviseur, ondernemer of manager verschil maken
in de (inter)nationale agro-foodsector? Dan past deze actuele, uitdagende
studie bij jou.
Je leert alles over het dier en over een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Al tijdens je studie ontwikkel je innovatieve businessmodellen die
recht doen aan het dier, de boer en de samenleving. Je gaat meedenken
over ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn. Denk aan het
scheiden van kalf en koe, het couperen van varkensstaarten en de inzet
van sensoren en technologie. Daarnaast zijn er ook grote maatschappelijke uitdagingen voor de agro-foodsector. Is er in 2050 genoeg eten op
aarde voor 11 miljard mensen? Is onze bodem vruchtbaar genoeg, hoe zit
het met biodiversiteit en de invloed van de sector op het milieu?
Je leert om met een brede blik te kijken naar deze vraagstukken en
samen met andere partijen te werken aan duurzame oplossingen.
Ambitieuze en innovatieve professionals zoals jij worden wereldwijd
gevraagd en gewaardeerd!

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en eventueel aan
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei
aan zodat je je tijdig kunt verdiepen in
de opleiding van je keuze.

D
 ocenten met
praktijkervaring
S
 amenwerking met
bedrijven
Internationale
leeromgeving
P
 raktijkgericht onderwijs
P
 ersoonlijke begeleiding
P
 assie voor boerderijdieren
D
 uurzaamheid voorop
Internationaal netwerk
opbouwen
Volg ons op:
	
facebook.com/VHLAnimalHusbandry

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/asb

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

Voorbeeld studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Oriëntatie werkveld
Diervoeding en voort
planting

Marketing
Diergezondheid

Dier in samenleving
Dier in bedrijf

Landgebruik en voerwinning
Praktijkproject

Onderzoek en dier
gezondheid
Voeding en fokkerij

Innovatie
Duurzame bedrijfsvoering

Ondernemerschap
Productkwaliteit

2

Stage

3

Verdere verdieping in:
Dier / Bedrijf / Sector / Samenleving

Stage

4

Minor

Afstuderen

Animals, Society and Business is een richting van Dier- en
Veehouderij (Animal Husbandry). Je kunt ook kiezen voor de
richting Equine, Sports and Business.
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Feiten en cijfers
Theorie
15-20 lesuren per week
20-25 	uren zelfstudie
per week

Praktijk

70%
Individueel

30%
Groepswerk

65%

35%

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

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.

“Ik kan nu echt bijdragen aan een meer
duurzame veehouderij met de tools uit mijn
internationale studie.”
Robin Wolf, Business Unit Manager bij Eurofins Agro

Mogelijke beroepen
• Specialist dierenwelzijn
• Fokkerijdeskundige
• Veevoeradviseur
• Kwaliteitsmanager
• Zelfstandig ondernemer
• Salesmanager
• Commercieel medewerker
Als afgestudeerde in Animals, Society and Business
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie
zowel op de nationale als internationale markt aan
de slag.

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

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
10-20

