
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/idm

Draag jij bij aan verandering?
Ben jij klaar om echt impact te maken? Kies jij voor  
daadwerkelijke klimaatverbetering, gelijkheid en eerlijke handel?  
Bij deze studie zet jij je betrokkenheid om in daden.

Groei uit tot specialist in internationale ontwikkeling. Je begrijpt welke 
belangen partijen hebben, zorgt voor samenwerking en duurzaamheid  
is je startpunt. Met jouw kennis kun je wereldwijd aan de slag: van 
natuurgebieden in Uganda en koffieplantages in Peru tot de klimaat
lobby in Brussel. 

Tijdens je studie staat evenwicht vinden tussen mens, aarde en welvaart 
voorop. Niet vanachter een bureau, maar in de praktijk en in direct contact. 
Kies uit drie specialisaties: opbouw van samenlevingen na rampen, 
betere toekomst voor plattelandsbevolkingen of eerlijke ketens van 
grondstof tot consument. Hoe dan ook leer je mensen uit verschillende 
culturele en sociale omgevingen samen te brengen, belangen te verdedigen 
en innovatie te faciliteren.

Deze opleiding is een boeiende broedplaats waarin studenten met 
talloze ideeën en achtergronden samenwerken aan één gemeen
schappelijk doel: een eerlijke samenleving en een gezonde aarde.  
We wachten op jou!

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.

  International classroom

   Docenten uit het werkveld

   Praktijkgericht onderwijs

   Nieuwste duurzaamheids-

concepten

   Connecties met bedrijven 

en NGO’s 

   Leuke en leerzame  

ex cursies en praktijkweken

   Stages en onderzoek in 

binnen- en buitenland

   Gastcolleges van experts

International Development 
Management

Volg ons op:

   facebook.com/International 
DevelopmentManagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Adviseur noodhulpverlening
• Lobbyist voor groene verandering
• Projectmanager rurale ontwikkeling
• Initiatiefnemer voor eerlijke handel
•  Adviseur klimaatverandering en duurzame 

productie
•  Ontwikkelaar ondersteuningsprogramma  

cacaoboeren voor Tony Chocolonely
• Voedselzekerheid specialist

Als afgestudeerde student International Development 
Management ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Sectorkennis, internatio
nale ontwikkeling en 
duurzaamheid

Ontwikkeling rurale 
gemeenschappen,
onderzoeksmethoden

Projectmanagement
Organisatie en bedrijfs
oriëntatie

Innovatie voor duurzame
rurale ontwikkeling

2
Stage (buitenland)

Voedselzekerheid,
duurzame landbouw en 
toegepast onderzoek

Sociaal ondernemerschap
gericht op vernieuwing
in de sector

Klimaatverandering, 
voedselzekerheid en ethiek 

3 Specialiseren Stage (buitenland)

4 Minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+ec e e e

Vwo +wia/b+ec e 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

“Ik werkte samen met boeren voor een  
eerlijk en duurzaam bestaan. Samen konden 

we het verschil maken. ”
Alicia Elzinga, liep stage in Ecuador

Specialiseren
• Sustainable Value Chains
• Rural Development and Innovation
• Disaster Risk Management

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

50%

65%

50%

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


