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Werken aan een eerlijke wereld
Hoe zorg je voor een duurzame ontwikkeling waar iedereen van profiteert zonder dat
dat leidt tot uitputting van de aarde? Volgens ons door het creëren van gelijke kansen
voor iedereen. De studie International Development Management is erop gericht om
met een praktisch aanpak een evenwicht te vinden tussen mens, aarde en welvaart.

Een faire prijs voor
boeren en een
duurzame teelt van
voedsel. Daar werk
ik voor.

Tijdens je studie kies je voor het weer opbouwen van de samenleving na rampen, het
bouwen aan een betere toekomst voor plattelandsbevolking of lever je een bijdrage
aan eerlijke economische ketens van grondstof tot consument. In alle gevallen leer
je mensen in verschillende culturele en sociale omgevingen bij elkaar te brengen,
belangen te verdedigen, ontwikkelingen en innovatie te faciliteren en te begeleiden.
Je doet dit niet vanachter een bureau, maar je zoekt de praktijk en het directe contact
met mensen.
Wiebe Draijer
Biologie, aardrijkskunde, economie en alles over een betere wereld
Je leert meer op het gebied van aardrijkskunde, biologie en groene economie. Maar
ook over internationale samenwerking, interculturele communicatie, voorkomen van
en opbouw na rampen, eerlijke handel, ondernemerschap, het versterken van de
positie van plattelandsbevolking en het opzetten van duurzame en sociale projecten
waarbij je samenwerkt met partijen in je werkveld.

Extension Manager bij Cocoa
Abrabopa in Ghana

“Hier heb ik een hele drukke,
mooie baan waarin ontzettend
veel terug komt van mijn tijd bij
Van Hall Larenstein.”
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Binnen deze opleiding kun je kiezen uit drie werkvelden:

Locatie
Velp

Sustainable Value Chains
De verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Gelukkig zien we steeds meer de noodzaak
tot verandering. Als ketendeskundige creëer je met het bedrijfsleven en NGO’s een
beter bestaan voor producenten en klanten. Daarbij maak je gebruik van kennis van
lokale en internationale markten, landbouwkundig inzicht, mensenkennis en je
economische drive.

Taal

Engelstalig

Toelatingseisen

Havo:	NT; NG; EM; CM met wisA of wisB
en econ
Vwo: 	NT; NG; EM; CM met wisA of wisB
en econ
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. Heb je een vraag over
de inhoud van de opleiding, bel dan
026 369 57 95.

Studiekeuzecheck

Wie zich inschrijft voor een opleiding bij
Van Hall Larenstein doet mee aan de
studiekeuzecheck. Voldoe je aan de
toelatingseisen en schrijf je je voor 1 mei
in, dan heb je toelatingsrecht tot de
opleiding van je keuze. Schrijf je je toch
na 1 mei in, dan vervalt automatisch je
toelatingsrecht. De uitkomst van de
studiekeuzecheck is mede bepalend
voor toelating tot de opleiding.

Benieuwd hoe International Development
Management gewaardeerd wordt?
Kijk voor meer informatie op:
www.hvhl.nl/development
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.

“Ik werk aan meer
weerbaarheid van
mensen tegen
natuurrampen en
de effecten van
klimaatverandering.”

De Sustainable Development Goals (VN) die zijn vastgesteld door de Verenigde
Naties, vormen de nieuwe wereldagenda om een einde te maken aan extreme
armoede in 2030. Daarnaast zijn er ambitieuze doelen gesteld op het gebied van
gezondheid, watervoorziening, onderwijs en verantwoorde productie en consump
tie van voedsel. Deze studie geeft je de kennis en vaardigheden om aan een
duurzamere en eerlijke wereld te werken.

Ben jij een idealist én sta je tegelijk met
beide benen op de grond?

Rural Development and Innovation
De wereld verandert en dat is een continu proces. Wil je samen met bijvoorbeeld kleine
boeren, landloze arbeiders, vrouwen en jongeren, werken aan het verbeteren van hun
levensomstandigheden? Dit werkveld biedt je de kans om overal ter wereld op het
platteland aan de slag te gaan.

Het verschil tussen culturen is iets wat je boeit. Je wilt je inzetten voor een
eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. Je bent praktisch, flexibel
en deinst niet terug voor onverwachte zaken en lastige situaties.
Studieopbouw
Jaar
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Afstuderen

Wouter Bokdam
Consultant Disaster Risk Reduction,
CARE Nederland

“Mijn opleiding geeft mij een
brede basis waardoor ik makkelijk
met mensen in het veld werk,
maar ook op strategisch niveau
bezig ben. Het doel is bewust
wording te creëren voor mijn
vakgebied zodat we samen de
Sustainable Development Goals
van de VN halen!”

“Ik wil de positie
van de plattelandsbevolking
versterken”
Disaster Risk Management
Rampen komen steeds vaker voor en worden heftiger. Hoe kun je samenlevingen
na een ramp weer op de been helpen en weerbaar maken voor een volgende ramp?
Wil jij meedenken over de juiste beslissingen voor de lange termijn? Je analyseert
de oorzaken van rampen en de kwetsbaarheid van mens en milieu
voor die rampen.
Margot Kuijper
Aan het werk
Na je studie kun je aan de slag als consultant, beleidsadviseur, trainer of
technisch assistent. Je zet je eigen bedrijf op of gaat aan de slag bij een
lokale overheid, organisatie of commerciële instelling. Bij alle specialisaties
staat werken met groepen mensen centraal. Word jij bruggenbouwer tussen
boeren en de overheid of help je de lokale bevolking met het opzetten van
ecotoerisme?

Student

“Na mijn studie wil ik in ontwikke
lingslanden gaan werken. De stage
bij Women Self Help Groups in India
was dan ook helemaal mijn ding!”
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Doe iets zinnigs!
Wil jij bijdragen aan een duurzame wereld én werken aan
je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dát doe je bij Van Hall
Larenstein! Belangrijke vraagstukken van deze wereld
stukje bij beetje oplossen, dat is waar jij, samen met onze
docenten en onderzoekers, andere studenten en het (internationale) bedrijfsleven, aan werkt. Verleg je grenzen
en kijk uit naar een boeiende carrière in een vakgebied
dat er echt toe doet.
Studeren doe je op een inspirerende locatie in Leeuwarden of in Velp. Ons onderwijs biedt je de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Korte lijnen en sterke
banden met het werkveld zorgen ervoor dat werk en
studie nauw op elkaar aansluiten. Dit doe je bijvoorbeeld via de lectoraten. Daar leg je de verbinding
tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.
Wat dit voor jou betekent? Actuele, interessante onderzoeksopdrachten én nieuwe, innovatieve ideeën
opdoen. Want als student heb jij je onderzoekende
blik gericht op de toekomst!

Kom naar de open dag
of loop een dag mee
Open dagen Velp
25 november 2017
24 februari 2018
Open dagen Leeuwarden
18 november 2017
17 februari 2018
De open dagen zijn van 10.00 tot 15.00 uur. Wil je zelf
ervaren hoe het is om op Van Hall Larenstein te stude
ren? Doe dan een meeloopdag bij een of meer van onze
opleidingen en praat met studenten en docenten. Meld
je aan voor een open dag of meeloopdag op www.hvhl.nl.

Velp
Als je houdt van een groene omgeving, sporten,
uitgaan en een levendige studentencultuur, dan
zit je goed in Velp. Van Hall Larenstein ligt op een
prachtig landgoed, waar je vanuit je studie veel
direct in de praktijk kan toepassen of onderzoeken.
Arnhem, dat tegen Velp aanligt, heeft een bruisend
uitgaansleven. Op de Korenmarkt, hèt uitgaanscentrum van de stad, vind je ook de sociëteiten van
de studentenverenigingen. De samenwerking met
een ondernemende hogeschool als de HAN en een
creatieve instelling als ArtEZ levert veel interessante
initiatieven op: hier verveel je je nooit!

Volg ons op:
facebook.com/InternationalDevelopmentManagement
instagram.com/hogeschool_vhl

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp
Postbus 9001, 6880 GB Velp

Vragen?
Ben je een aankomend
student en wil je meer
weten over deze opleiding?
Neem dan contact met ons op!

026 369 57 95
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl

twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein
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