
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dv-lwd

Ligt jouw toekomst in de  
veehouderij?
De Nederlandse veehouderij staat wereldwijd aan de top. Nederlandse
boeren produceren meer en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de
producten is hoger dan elders in de wereld. Zuivel, vlees en eieren zijn
belangrijke exportproducten. Maar Nederland ‘exporteert’ ook kennis.
Nederlandse veehouders en experts werken over de hele wereld. Neder-
land loopt voorop met innovaties en ontwikkelingen in de markt. Wil jij 
een rol spelen in dit succesverhaal?

In de opleiding Dier- en Veehouderij focus je op drie grote aandachts-
gebieden: het dier op het bedrijf, bedrijfsvoering en bedrijfsomgeving. 
Concreet kun je denken aan vakken op het gebied van ondernemer-
schap, (financieel) management, advisering, innovatie, fysiologie en 
gedrag van het dier en internationale handel. Maar ook zaken als burger-
perspectief en natuurbeheer krijgen aandacht in het lesprogramma.

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

Duur
4 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.

   Goede baankansen

  Praktijkgericht onderwijs

   Docenten met  

praktijkervaring

   Samenwerking met  

bedrijven

   Dairy Campus als  

praktijkruimte

   Buitenlandse stages

   Leuke excursies

Dier- en Veehouderij 

Volg ons op:

   facebook.com/DierEnVeehouderij

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Leeuwarden



Mogelijke beroepen
• Zelfstandig melkveehouder
• Agrarisch adviseur
• Adviseur melkwinningstechniek
• Controleur voedselveiligheid
• Bedrijfsleider
• Fokkerijspecialist
• Assistent accountant agro
• Verkoper veevoer

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.

Studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie sector
Dier en prestatie

Dier en gezondheid
Duurzame ketens

Agrarisch bedrijf
Veehouderij en maatschappij

Bodem en gewas
Student in bedrijf

2

Stage

Veevoeding en 
diergezondheid
Research  
management

Innovatiestage

Internationale handel
Specialisatie module

3 Melkveehouderij of Toegepaste
Dierwetenschappen Minor (of projectstage)

4 Projectstage (of Minor) Afstudeerproject

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.

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 06-19

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

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

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Open dagen

Za 16 november 2019 
Za 8 februari 2020

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020 

“Kalveren zijn de toekomst van je veestapel”
Eline Hoekstra , student over melkgift aan kalveren. 

Lees verder op onze website.

Specialiseren
• Melkveehouderij
• Toegepaste Dierwetenschappen

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%

De open dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Wil je een dagje 
meelopen, dat kan ook. Meld je voor een open dag of 
meeloopdag aan op www.hvhl.nl.


