Diermanagement
Voltijd hbo-opleiding

Leeuwarden

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

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig, deels Engelstalig

Studiekeuzecheck

Heb jij een hart voor dieren?
Hoe gaan we met dieren om en welke waarde hebben dieren voor
ons? Een vraag die actueel blijft, denk maar aan de discussie rondom
de terugkeer van de wolf. Het is de centrale vraag tijdens de opleiding
Diermanagement, dé managementopleiding op het gebied van mens-
dierrelaties en het welzijn van dieren. Houdt deze vraag jou ook bezig
en wil je als toekomstig manager hierin een rol spelen?
Tijdens deze studie focus je je vooral op non-productiedieren en de
sector daaromheen. Vind jij biologie een leuk vak? Mooi, want bij ons
kom je meer te weten over ecologie, huisvesting, gezondheid, welzijn,
voeding, gedrag, genetica, natuurbeheer maar ook over leidinggeven,
marketing en communicatie. De mogelijkheden zijn divers, maar jij
bepaalt tijdens deze studie zelf waarin je je wilt specialiseren.

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.

U
 nieke opleiding in
Europa
V
 eel specialisatie
mogelijkheden
U
 itdagende stages
Internationaal
georiënteerd
L
 euke studievereniging
V
 erbeteren van
dierenwelzijn
A
 ctuele onderzoeks
projecten

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

instagram.com/hogeschool_vhl

www.hvhl.nl/dm

twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Voorbeeld studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Basisprogramma

1
2

Keuze major Wildlife Management of Domestic
Animal Management + keuzemodule

Ervaringsstage

3

Vervolg gekozen major Wildlife Management of
Domestic Animal Management + keuzemodule

Minor

4

Afstudeerstage

Afstuderen

Gedurende jouw hele studie krijg je studieloopbaanbegeleiding.

Specialiseren

Feiten en cijfers

Verplichte keuze: 	Wildlife Management of Domestic
Animal Management
Vrije keuze: 	Dieren in de zorg, Natuureducatie, Paard,
Proefdierbeheer, Zoo Management and
Conservation, International Wildlife
Management

Praktijk

80%
Individueel

20%
Groepswerk

53%

47%

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

Toelatingseisen
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e
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+biol

e

e

Mbo

Theorie
25-30 lesuren per week
10-15 	uren zelfstudie
per week

Niveau 4

Kijk op de website welke vakken worden aanbevolen voor
een goede kans op succes. 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 ontdekte dat juist de commerciële kant
van de dierensector mij heel erg trok.”
Lars, afgestudeerd. Lees verder op de website

Mogelijke beroepen
• Projectleider dierbeschermingsorganisatie
• Adviseur hippisch bedrijf
• Educatiemedewerker natuurmuseum
• Manager op een zorgboerderij
• Beleidsmedewerker bij de Overheid
• Bedrijfsleider dierbedrijf
• Ecologisch adviseur
Als afgestudeerde student Diermanagement ligt de
wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op
de nationale als internationale markt aan de slag.

Kom langs!
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL 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 www.hvhl.nl

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