
Bachelor 
Voltijd

Volg ons op:

   facebook.com/VHLAnimalHusbandry
  instagram.com/ 

equine_sports_business
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Richting van de voltijd hbo-opleiding
Dier- en Veehouderij  (Animal Husbandry) 
Deze opleiding leidt je op tot de graad 
Bachelor of Science.

Duur  4 jaar, start: september
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.

● Docenten uit de praktijk
● Samenwerking met bedrijven
● Internationale leeromgeving
● Praktijkgericht onderwijs
● Persoonlijke begeleiding
● Passie voor paarden
● Duurzaamheid voorop
●  Internationaal netwerk opbouwen
● Persoonlijke invulling

Combineer je passie voor paarden met je werk

Heb jij een passie voor paarden en ook een neus voor maat
schappelijke ontwikkelingen? Wil jij als paardenvoeradviseur,  
marketeer, fokkerij deskundige of eventmanager verschil maken  
in de internationale paardensector? Dan is deze uitdagende en 
boeiende studie je op het  lijf geschreven.

Tijdens je studie besteed je de helft van je tijd aan alles wat met het paard zelf 
te maken heeft. De andere helft is voor de bedrijfskundige kant van de paarden-
wereld. Je leert over voeding, genetica en dierwelzijn. Daarnaast volg je vakken 
als marketing, financiën, event management en ondernemerschap. Onder-
tussen rol je vanzelf in  het uitgebreide internationale netwerk van de opleiding.

De paardensector waar je in terecht komt is dynamisch en volop in  ontwik-
keling. Nederland loopt hierin voorop. De sector wil graag laten zien wat het 
belangrijkst is: een respectvolle omgang met het paard. Iedereen die werkt met 
paarden is verantwoordelijk voor het welzijn van het dier, of het nu gaat om 
topsport of hobby. Neem jij straks het voortouw?

EQUINE, 
SPORTS

AND BUSINESS

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/esb



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
• Fokkerij deskundige
• Paardenvoeradviseur
• (Online) Marketeer
• Specialist paardenwelzijn
• Zelfstandig ondernemer
• Eventmanager
• Bedrijfsleider

Als afgestudeerde in Equine, Sports and Business
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel 
op de nationale als internationale markt aan de slag.

Equine, Sports and Business is een richting van Dier- en  
Veehouderij (Animal Husbandry). Je kunt ook kiezen voor
de richting Animals, Society and Business.

Toelatingseisen
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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.

Theorie - Praktijk
70% 30%

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 werkveld
Diervoeding en voortplanting

Marketing
Diergezondheid

Dier in samenleving
Dier in bedrijf

Landgebruik en voerwinning
Praktijkproject

2 Stage Onderzoek en gezondheid
Voeding en fokkerij

Innovatie
Online marketing

Ondernemerschap
Paard-ruiter-interactie

3 Verdere verdieping in:
Dier / Bedrijf / Sector / Samenleving Stage

4 Minor Afstudeeropdracht

“Tijdens mijn  
studie en inter-

nationale stages kon ik 
ontdekken waar ik me 
thuis voel en wat mijn 

sterke punten zijn.”
Vivian Proföhr,

online marketeer

 Locatie Velp (bij Arnhem)

 Larensteinselaan 26a

 6882 CT Velp

  026 369 57 95

 info@hvhl.nl

 www.hvhl.nl
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