Melkveehouderij
Associate degree hbo-opleiding

Leeuwarden

Opleidingstype
Voltijd associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Jouw toekomst in
de melkveehouderij
Is het jouw ambitie om (biologisch) melkveehouder te worden? Wil
jij goed voorbereid zijn op een leven tussen het vee en wil je je vak
inhoudelijke kennis en vaardigheden verbreden? Dan is de associate
degree (ad) Melkveehouderij iets voor jou. Het is een tweejarige
opleiding op hbo-niveau en heeft twee richtingen: gangbare of
biologische melkveehouderij.
De maatschappij vraagt de sector steeds meer om verantwoording.
Thema’s als duurzaamheid en dierenwelzijn zijn zelfs op een gangbaar
bedrijf niet meer weg te denken. De sector staat voor uitdagingen
die van de nieuwe generatie melkveehouders ondernemerschap
en innovatievermogen vragen. Wij leiden je op tot een vakbekwame
ondernemer die is voorbereid op de toekomst.

De studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en eventueel een
studiekeuzeadviesgesprek. Het studie
keuzeadvies is alleen bindend als je je
na 1 mei hebt aangemeld.

G
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D
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D
 airy Campus als
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P
 raktijkgericht onderwijs
L
 euke bedrijfsbezoeken
2
 -jarige opleiding
o
 pdrachten vanuit het
werkveld

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

instagram.com/hogeschool_vhl

www.hvhl.nl/melkvee-ad

twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Studieopbouw
De ad Melkveehouderij bestaat uit twee varianten. In beide
varianten van de opleiding leer je de basis van een melkvee
bedrijf. Bij de biologische variant ga je in op de kenmerken
van een biologisch melkveebedrijf. Belangrijke verschillen
tussen beide richtingen zijn de inhoud van vakken zoals
markt en verwerking, bedrijfsvoering, bodem, mest en gewas.

Halverwege de opleiding doe je praktijkervaring op tijdens
een boerderijstage in het buitenland. Kijk op de website voor
het volledige studieprogramma.

Specialiseren

Feiten en cijfers
Theorie

• Melkveehouderij
• Biologische Melkveehouderij

15-20 lesuren per week
20-25 	uren zelfstudie
per week
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Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Niveau 4

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseis,
neem dan contact op met de toelatingscommissie via
058 284 62 32.

“Ik wil graag zelf een melkveebedrijf runnen”
Stefan van Kammen, tweedejaars student

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig melkveehouder
• Medewerker melkwinningstechniek
• Agrarisch specialist melkvee
• Projectleider bedrijfsopvolging
• Verkoper veevoer
• Bedrijfsleider biologisch melkveebedrijf
• Adviseur bedrijfsomschakeling
• Allround medewerker melkveehouderij
Als afgestudeerde student van de associate degree
Melkveehouderij ligt de wereld aan je voeten. Je kan
na je studie aan de slag in de gangbare of biologische
melkveehouderij sector.

Open dagen
Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 17 november 2018
Za 9 februari 2019

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019

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

058 284 61 00
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
09-18

