
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/mh-ad

Associate degree hbo-opleiding   Leeuwarden

Jouw toekomst in  
de melkveehouderij
Is het jouw ambitie om (biologisch) melkveehouder te worden? Onder-
nemen op een melkveebedrijf wordt steeds complexer in een verande-
rende maatschappij als de onze. Thema’s als toekomstgerichtheid en 
dierenwelzijn zijn zelfs op een gangbaar melkveebedrijf niet meer  
weg te denken. De sector staat voor uitdagingen die van de nieuwe 
generatie melkveehouders ondernemerschap en innovatievermogen 
vragen. Wil jij dus goed voorbereid zijn op een leven tussen het vee 
en je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden verbreden? Deze 
opleiding stoomt jou klaar voor de toekomst, zodat jij straks in staat 
bent slimme keuzes te maken voor het bedrijf. Of je nu ondernemer, 
bedrijfsleider of adviseur bent.

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer  
weten en leren? Dan is de tweejarige associate degree opleiding  
Melkveehouderij wat voor jou. Mogelijkheden genoeg. Welkom  
bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

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

Duur
2 jaar

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

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.

   Praktijkgericht onderwijs

   Dairy Campus als 

praktijk ruimte en  

onderzoekslocatie

   Samenwerking met het 

werkveld

   Docenten uit de praktijk

   Leuke bedrijfsbezoeken

   Jij staat centraal

   2-jarige opleiding

Melkveehouderij

Volg ons op:

   facebook.com/dierenveehouderij

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Een deel van deze opleiding wordt gesubsidieerd door 
SNN om duurzame, innovatieve ontwikkeling van 
Noord-Nederland te stimuleren.



Mogelijke beroepen
• Zelfstandig melkveehouder
• Allround medewerker melkveebedrijf
• Medewerker melkwinningstechniek
• ZZP’er in de agrarische dienstverlening
• Projectleider bedrijfsopvolging
• Bedrijfsleider (biologisch) melkveebedrijf
• Adviseur bedrijfsomschakeling

Als afgestudeerde student van de associate degree 
Melkveehouderij ligt de wereld aan je voeten. Je kan 
na je studie aan de slag in de gangbare of biologische 
melkveehouderij sector.

Voorbeeld studieopbouw
De ad Melkveehouderij bestaat uit twee varianten. In beide 
varianten van de opleiding leer je de basis van een melkvee-
bedrijf. Denk hierbij aan modules over ondernemerschap, 
financiën, bodem en gewas. Halverwege de opleiding doe je 
praktijkervaring op tijdens een boerderijstage in het buiten-
land. Bij de biologische variant ga je in op de kenmerken van 
een biologisch melkveebedrijf, denk hierbij aan modules over 
markt, verwerking en bedrijfsvoering. Kijk op de website voor 
het volledige studieprogramma.

Associate degree
Een associate degree is een 2-jarige opleiding op hbo-niveau 
met een wettelijk erkend diploma. Hiermee vergroot je je 
kansen op de arbeidsmarkt. Met je ad-diploma Melkvee-
houderij kun je doorstromen naar het 3e jaar van  
de bachelor Dier- en Veehouderij.

Toelatingseisen
CM EM NG NT
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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.

“De opleiding is praktijkgericht met  
veel aandacht voor innovatie binnen de 

melkveesector.”
Barrie Langedijk, student

Specialiseren
• Melkveehouderij
• Biologische Melkveehouderij

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%

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 07-20

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

  058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

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.

Open dagen
Locatie Leeuwarden
Agora 1 
8934 CJ Leeuwarden

Za 7 november 2020                                                  
Za 6 februari 2021
Za 17 april 2021     
Za 5 juni 2021     


