
Bachelor 
Voltijd

Volg ons op:

   facebook.com/DierEnVeehouderij
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

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.

● Goede baankansen
● Praktijkgericht onderwijs
●  Dairy Campus als praktijkruimte 

en onderzoekslocatie
●  Samenwerking met het werkveld
●  Docenten uit de praktijk
●  Buitenlandse stage(s)
●  Leuke excursies
●  Jij staat centraal

Jij en de veehouderij

Heb jij een hart voor de diersector en veehouderij? Wil jij een rol 
spelen in de toekomst van de sector in een veranderde maat
schappij? Internationaal is Nederland voorloper op het gebied van 
fokkerij, voeding en welzijn. Onze kennis en duurzame innovaties 
worden wereldwijd  toegepast. Een uitdagende wereld voor jou! 

De opleiding focust zich  op drie thema’s: het dier op het bedrijf, bedrijfsvoering 
en bedrijfs omgeving. Denk aan vakken als veevoeding en diergezondheid,   
(financieel) management, advisering, innovatie, fokkerij en genetica  en inter-
nationale handel. Daarvoor zit je niet alleen in de schoolbanken, maar vooral  
op onze praktijk- en onderzoekslocaties en doe je bedrijfs bezoeken. Zo leer je 
de verzamelde kennis en inzichten meteen toepassen. 

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en leren? 
Dan is de opleiding Dier- en Veehouderij wat voor jou. Mogelijk heden genoeg. 
Welkom bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

DIER- EN  
VEEHOUDERIJ

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/dv-lwd



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.

Kom langs!

Mogelijke beroepen
• Agrarisch adviseur
• Adviseur melkwinningstechniek
• Controleur voedselveiligheid
• Fokkerij specialist
• Assistent accountant agro
• Voeradviseur
• Zelfstandig melkveehouder
• 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.

Specialiseren
• Melkveehouder 
• Toegepaste Dierwetenschappen

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.

Theorie - Praktijk
50% 50%

Individueel - Groepswerk
65% 35%

15-20  contacturen per week
20-25   uren zelfstudie per week

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

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie sector
Dier en prestatie

Dier en gezondheid
Duurzame ketens

Agrarisch bedrijf
Ondernemer in de maatschappij

Bodem en gewas
Student in bedrijf

2 Buitenlandse
boerderijstage

Veevoeding en diergezondheid
Research management Innovatiestage Veldonderzoek in de praktijk

BNB en jij

3 Specialiseren Melkveehouderij of
Toegepaste Dierwetenschappen Minor of stage

4 Minor of stage Afstudeeropdracht

“Samenwerken  
in opdrachten en de  

bedrijfsbezoeken maken 
deze opleiding heel  

praktijk gericht en leuk.”
Marjon Wolthoff,  

student

 Locatie Leeuwarden

 Agora 1

 8934 CJ  Leeuwarden

  058 284 61 00

 info@hvhl.nl

 www.hvhl.nl
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