Dier- en Veehouderij
Animal Husbandry
Voltijd hbo-opleiding

Velp (bij Arnhem)

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

Duur
4 jaar

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.

Ben jij ondernemend én heb
je passie voor dieren?
De diersector in Nederland is dynamisch en van zeer hoog niveau. Internationaal is Nederland voorloper op het gebied van fokkerij, voeding en
welzijn van dieren. Zorg jij voor verdere ontwikkeling van deze boeiende
sector? Ondersteun jij de mensen en bedrijven die actief zijn in de paardensector? Of zorg je ervoor dat Nederland een belangrijke speler blijft
in de wereldwijde veehouderij? De ontwikkelingen gaan snel. Zo neemt
de productie op de veehouderijbedrijven hard toe, een ontwikkeling
die samengaat met steeds meer aandacht voor de gezondheid en het
welzijn van het dier. Pak jij de grote uitdagingen aan? De sector kan goed
opgeleide specialisten zoals jij prima gebruiken!

D
 ocenten met
praktijkervaring
S
 amenwerking met
bedrijven
Buitenlandmogelijkheden
G
 oede studiefaciliteiten
P
 raktijkgericht onderwijs
P
 ersoonlijke begeleiding
A
 andacht voor het dier

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

instagram.com/hogeschool_vhl

www.hvhl.nl/dv-velp

twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Studieopbouw
De invulling van de modules is afhankelijk van jouw interesse. Na het eerste jaar kies je al een specialisatie.
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Oriëntatie werkveld
Diervoeding en voort
planting

Marketing
Diergezondheid

Dier in samenleving
Dier in bedrijf

Landgebruik en voerwinning
Praktijkproject

Onderzoek en
gezondheid

Innovatie
Diergezondheid / Online
marketing

Ondernemerschap
Productkwaliteit / Paardruiter-interactie

2

Stage

3

Verdere verdieping in:
Dier / Bedrijf / Sector / Handel

Stage

4

Minor

Afstuderen

Specialiseren

Feiten en cijfers
Theorie

• Equine, Sports & Business
• Applied Animal Sciences

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

Toelatingseisen
CM

EM

NG

NT

Havo

f

+schk

e

e

Vwo

f

+schk

e

e

Mbo

70%
Individueel

65%

Praktijk

30%
Groepswerk

35%

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

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.

“Door verschillende bedrijfsbezoeken uit de
sector heb ik een goed netwerk opgebouwd.
Hier kan ik nog steeds op rekenen.”
Caroline Dach, eventmanager bij Reed Exhibitions

Mogelijke beroepen
• Adviseur diervoeding
• Projectmanager agribusiness
• Accountmanager paardenverzekeringen
• Evenement organisator
• Marketeer bij een branchevereniging
• Zelfstandig ondernemer
• Dierspecialist
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.

Open dagen
Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 23 november 2019
Za 15 februari 2020

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 16 november 2019
Za 8 februari 2020

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.

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 de website www.hvhl.nl

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
06-19

