
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dv-velp

Met passie en impact  
werken met dieren
Ben je betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en heb je een 
passie voor dieren? Wil jij als onderzoeker, adviseur, ondernemer of 
manager verschil maken in de (inter)nationale dierensector? Dan past 
deze actuele, uitdagende studie bij jou.

Nederland loopt voorop in de fokkerij, dierlijke voeding en dierenwelzijn. 
De dierensector is dynamisch en staat volop in de belangstelling. Tijdens 
je studie en daarna staan dierenwelzijn en een duurzame bedrijfsvoe
ring voorop. Je leert samen met anderen oplossingen te bedenken voor 
sociale vraagstukken binnen de sector.

Zijn paarden jouw passie? Help dan de internationale paardensector 
duurzamer en moderner te maken. Jij weet alles van paarden, in de top
sport of als liefhebberij. Met jouw zakelijke kennis en inzicht zet jij je in 
voor de paardenhouderij en organisaties daaromheen. Welkom bij de club! 
Ben jij gek op boerderijdieren? Met jouw brede kennis van het dier én 
van gezonde bedrijfsvoering kun jij wereldwijd aan de slag. Je ontwikkelt 
innovatieve businessmodellen en draagt straks als ambitieuze professional 
bij aan een duurzame agrifoodsector. 

Opleidingstype
Voltijd hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Engelstalig

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.

   Docenten met  

praktijkervaring

   Samenwerking met  

bedrijven

  International classroom

   Praktijkgericht onderwijs

   Persoonlijke begeleiding

   Passie voor het dier

   Duurzaamheid voorop

   Paard vanaf dag één

Dier- en Veehouderij 
Animal Husbandry

Volg ons op:

   facebook.com/AnimalHusbandry

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Fokkerijdeskundige
• Veevoeradviseur
• Marketeer
• Specialist dierenwelzijn
• Zelfstandig ondernemer
• Kwaliteitsfunctionaris
• Bedrijfsleider

Als afgestudeerde student Dier en Veehouderij ligt 
de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel 
op de nationale als internationale markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
De invulling van de modules is afhankelijk van jouw interesse. Na het eerste jaar kies je al een specialisatie.

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

2
Stage

Onderzoek en  
gezondheid

Innovatie
Diergezondheid / Online 
marketing

Ondernemerschap
Productkwaliteit / Paard 
ruiterinteractie

3 Verdere verdieping in:
Dier / Bedrijf / Sector / Handel Stage

4 Minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo f +schk e e

Vwo f +schk e e

Mbo 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.

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 0720

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

  026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Door verschillende bedrijfsbezoeken uit de 
sector heb ik een goed netwerk opgebouwd. 

Hier kan ik nog steeds op rekenen.”
Caroline Dach, eventmanager bij Reed Exhibitions

Specialiseren
• Equine, Sports & Business
• Animals, Society & Business

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

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie  

per week

70%

65%

30%

35%

Naast onze open dagen organiseren we ook 
meeloopdagen, 1op1 gesprekken met studenten 
en docenten en andere events. Kijk voor actuele 
info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

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


