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Jouw toekomst in  
de innovatieve plantenteelt
Ben jij geïnteresseerd in toegepaste plantenbiologie? Denk je na  
over innovatieve praktische oplossingen? In de studie Innovatieve 
Planten teelt hou je je bezig met het duurzaam telen van gewassen voor 
voedselproductie, medicinale planten, sierplanten of vezelgewassen. 
Je verdiept je in gewasgroei, bodemkwaliteit en plantenveredeling en je 
ontwikkelt onderzoeks- en ondernemersvaardigheden. Dit met aandacht 
voor maatschappij, biodiversiteit, klimaat en kringlopen. De opleiding 
is praktijkgerichte dus naast hoorcolleges steken we de handen uit de 
mouwen. Op het veld, in de kas en het lab. Tijdens excursies en stages 
verken je beroepsmogelijkheden in het werkveld. 

Wil jij werken aan de teelt van bijvoorbeeld eiwitrijke gewassen voor 
eiwitten in vleesvervangers? Nieuwe gewassen veredelen die tegen 
droogte kunnen? Of zet je liever een verticaal hydroponics systeem op 
in onze kas op het dak van de school? Kom dan eens een kijkje nemen 
bij de opleiding Innovatieve Plantenteelt! Wij zijn een opleiding met veel 
ruimte voor eigen keuzes en initiatieven vanuit studenten. Je bent van 
harte welkom. 

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

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

Duur
4 jaar, start: september

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.

   5 praktijklocaties in 

Noord-Nederland

   Innovatief in technologie 

en ecologie

   Samenwerking met  

werkveld

   Docenten uit de praktijk

   Actueel en innovatief

   Praktijkgericht

   Persoonlijke begeleiding

   Buitenlandmogelijkheden

   Leuke stages en excursies

   Uitstekende baankansen

Innovatieve  
Plantenteelt

Volg ons op:

   facebook.com/ 
InnovatievePlantenteelt

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Leeuwarden



Mogelijke beroepen
• Adviseur plantweerbaarheid 
• Onderzoeker bodemkwaliteit 
• Veredelaar 
• Zelfstandig ondernemer 
• Productmanager  
• Teeltspecialist  
• Salesmanager vertical farming

Als afgestudeerde student Innovatieve Plantenteelt 
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 Zicht op de agro-food 
sector
Plant en bodem

Agrarische  
eco systemen
Kwaliteit en marketing 
in de agro-food keten

Plant in onderzoek
en innovatie
Ondernemerschap in het 
primaire bedrijf

Innovaties in de agro-food 
sector
Student in bedrijf

2 Stage Specialiseren Plantenteelt en ondernemerschap / Plant Innovatie en Onderzoek

3 Specialiseren Plantenteelt en ondernemerschap / 
Plant Innovatie en Onderzoek

Minor (of projectstage)

4 Projectstage (of minor) Afstudeerproject

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia+schk +schk e e

Vwo +wia+schk +schk/nlt 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.

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

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

“Ik heb me tijdens opleiding gespeciali-
seerd in vermeerderen van planten. Nu heb 

ik een baan als teeltspecialist!”
Paul van Hulst, student

Specialiseren
• Plantenteelt en ondernemerschap
• Plant Innovatie en Onderzoek

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

Theorie Praktijk+stage

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie  

per week

70%

65%

30%

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 www.hvhl.nl 07-22

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.


