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Studieprogramma HBO Bachelor Diermanagement 
 
De opleiding Diermanagement is dé managementopleiding op het gebied van  mensdierrelaties en het 
welzijn van dieren. De opleiding richt zich voornamelijk op non-productiedieren en de sector 
daaromheen. Daarmee is onze opleiding uniek in Europa. Non-productiedieren zijn dieren die geen 
deel uitmaken van de voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren, dieren in 
dierentuinen en kinderboerderijdieren. Ook proefdieren, dieren in het wild en dieren die een 
belangrijke rol spelen in de zorg behoren hiertoe. Jij bepaalt tijdens je studie zelf waarin je je als 
toekomstig manager wilt specialiseren. 
 
Zie jij jezelf als manager in de dierensector? 
Heb jij graag de touwtjes in handen? Vind je biologie en wiskunde leuke vakken? Heb je een hart voor 
dieren en hun welzijn? Wil je meer te weten komen over ecologie, huisvesting, gezondheid, voeding, 
gedrag, genetica, natuurbeheer maar ook over leiding geven, marketing en communicatie? Volg jij de 
ontwikkelingen binnen de dierensector op de voet en denk je in oplossingen? Dan zit je bij 
Diermanagement op de juiste plek.  
 
De centrale vraag tijdens de opleiding Diermanagement is: hoe gaan we met dieren om en welke 
waarde hebben dieren voor ons? Ethiek, welzijn en gedrag zijn daarom belangrijke thema’s binnen de 
opleiding. Diermanagement is een internationaal georiënteerde opleiding, mede daarom worden ook  
vanaf het tweede studiejaar modules in het Engels gegeven. 
 
De eerste twee studiejaren zijn basisjaren. Je maakt kennis met thema's zoals dier en beheer, beleid 
en wetgeving, marketing, communicatie, onderzoek, genetica en geografische informatie systemen 
(gis). Vanaf het derde jaar ga je aan de slag met je specialisatie in een bepaald werkveld. De 
specialisatie vormt de kern van je studie en bereidt je voor op je toekomstige beroep. 
 
 
jaar/periode  periode 1 en 2   periode 3 en 4  

1  7 propedeusemodules en een propedeusestage 

2  4 algemeen verplichte    
 hoofdfasemodules 

 Oriëntatiestage 

3  Major  Minor of majorstage 
 

4  Minor of majorstage  Afstudeeronderzoek 

Overzicht 4 jarig studieprogramma 
 
Tijdens de studie kom je in aanraking met veel verschillende onderwijsvormen. Zo ga je aan de slag 
met literatuurstudie, projecten, hoor- en werkcolleges, practica, stages, etc. Je leert veel door te lezen, 
colleges te volgen, met docenten en medestudenten te discussiëren, casussen uit te werken, verslagen 
te schrijven, presentaties voor te bereiden en bij te wonen, opdrachten uit te voeren voor het 
werkveld, etc. Iedereen leert op zijn eigen manier en dan is het wel zo handig dat er allerlei 
verschillende manieren worden aangeboden. De ene student leert namelijk door veel na te denken 
over een onderwerp en de andere student gaat liever direct met het onderwerp aan de slag in een 
praktijkopdracht. Er is voor een ieder wat wils!  
 



 

1) Meld je voor 1 mei 2020 aan i.v.m. toelaatbaarheid en de studiekeuzecheck! 
2) Regulier verkorte trajecten zijn er niet. Individuele vrijstellingen zijn aan te vragen bij de examencommissie 
3) Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit studieprogramma. Wijzingen kunnen jaarlijks plaatsvinden.  
 
Van Hall Larenstein www.hvhl.nl Versie november 2019 
 

 

Inhoud studiejaar 1 en 2 
 
De basisjaren… 
Studiejaar 1 en 2 zijn de basisjaren die voor alle studenten hetzelfde zijn. Dit hebben we expres gedaan 
omdat Diermanagement best een brede opleiding is. Je kan alle kanten op met de diverse werkvelden, 
maar wat kies je dan? Dat kan een lastige keuze zijn waar wij jou mee gaan helpen. Zo krijg je in 
studiejaar 1 en 2 uit de diverse werkvelden voorproefjes van verschillende vakken en 
beroepsopdrachten zodat je voor jezelf kan bepalen wat je heel leuk vindt en wat misschien toch niet 
zo goed bij je past.  Je kan als het ware proeven aan de studie en ontdekken wat nou echt datgene is 
wat jij het allerleukste vindt. Want pas aan het einde van het 2e studiejaar ga jij een keuze maken 
waarin jij je wilt gaan specialiseren. 

Je staat er niet alleen voor!  
Gelukkig sta je er niet alleen voor tijdens de opleiding. In deze twee basisjaren zit je in een klas van 
ongeveer 16 studenten die allemaal nog dezelfde majorkeuze  moeten maken als jij. Dat is niet alleen 
hartstikke gezellig maar ook handig om te kunnen wennen aan het studeren op het HBO. Dat is immers 
ook helemaal nieuw! Je gaat samen naar colleges en je werkt samen aan de vele projecten. Zo heeft 
elke klas ook een Studieloopbaanbegeleider, ook wel SLBer of mentor genoemd. Deze begeleider is 
een Diermanagementdocent en is jouw aanspreekpunt binnen de opleiding. Samen ga je praten over 
jouw toekomstdromen, de werkvelden van de opleiding die jou leuk lijken en waar je misschien wel 
stage wilt gaan lopen. Ook helpt jouw mentor jou bijv. met het wegwijs worden binnen de opleiding 
en het plannen van je studiewerk. 
 
Bindend Studieadvies 
Goed om te weten is dat je aan het einde van het eerste studiejaar een Bindend Studieadvies van ons 
krijgt. Dat advies laat zien of wij denken dat je geschikt bent om de opleiding Diermanagement volledig  
te kunnen doorlopen. Met andere woorden: of wij denken dat je straks ook met een diploma HBO 
Diermanagement het werkveld in kunt stappen. Je kunt in het eerste studiejaar namelijk 60 
studiepunten behalen. De eis bij Diermanagement is dat je er minimaal 46 behaald om door te mogen 
met de studie. Haal je minder dan 46 punten? Dan mag je helaas niet verder met de opleiding en moet 
je stoppen. Haal je 46 of meer studiepunten dan mag je wel door naar studiejaar twee en verder met 
de opleiding. Wij vinden het belangrijk dat je voor het starten met de opleiding hier al van op de 
hoogte bent.  
 
Overzicht studiejaar 1 en 2 

jaar/periode  periode 1 en 2   periode 3 en 4  

1  7 propedeusemodules en een propedeusestage +  Studieloopbaanbegeleiding 

2  4 algemeen hoofdfasemodules 
+  Studieloopbaanbegeleiding 

 Oriëntatiestage 
+  Studieloopbaanbegeleiding 

 
Een studiejaar knippen we op in 4 stukjes. Zo een stukje noemen we een periode en in een periode 
werk je bijvoorbeeld aan projecten in modules of ga je op stage. In studiejaar 1 heb je 7 modules en 
ga je aan het einde van het studiejaar 4 weken op propedeusestage. In studiejaar 2 ga je het eerste 
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half jaar modules volgen op de hogeschool en ga je het tweede half jaar op stage. Ook krijg je beide 
jaren studieloopbaanbegeleiding, zelfs als je op stage bent. 

Wat voor thema’s en opdrachten krijg je dan in studiejaar 1 en 2? 
 
Dierenwelzijn is het hoofdthema van de opleiding. In het eerste jaar wordt hier door middel van 
colleges en (praktijk)opdrachten uitvoerig kennis mee gemaakt. Dit thema  komt terug in verschillende 
modules die de verschillende kanten van dierenwelzijn belichten. 
 
Als Diermanager is het belangrijk dat je weet hoe je groepen non-productiedieren op een 
verantwoorde wijze kan en moet beheren. Je moet betrouwbare informatie kunnen verzamelen en 
analyseren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een plan van aanpak, beheerplan en beheeradvies maakt 
voor een diergroep waarbij de huisvestingscondities zoveel mogelijk zijn afgestemd op de natuurlijke 
leefomgeving van het dier.  
 
Als Diermanager in het werkveld is het noodzakelijk dat je beschikt over uitstekende 
communicatievaardigheden. Dit is een breed thema wat door de gehele studie steeds weer 
terugkomt.  Je gaat aan de slag met vergader- en presentatietechnieken en het ontwikkelen van 
communicatieplannen en – middelen. 
 
Praktijkervaring mag ook zeker niet ontbreken tijdens de studie. Dit onderdeel heet Handling 
(praktijkles) wat in vier dagdelen in het eerste studiejaar wordt gevolgd. Je maakt kennis met (het 
hanteren van) verschillende diersoorten, diergerelateerde bedrijven en huisvestingsystemen. Bij dit 
thema horen excursies, praktijklessen en opdrachten over diergedrag. 
 
Een goede Diermanager is niet vies van management en heeft hier ook kennis over. Zeker als je te 
maken hebt met klanten en diergroepen. Denk maar eens aan een dierenwinkel, dierenartsenpraktijk 
en een dierenopvangcentrum. Het dierbedrijf heeft dus te maken met het waarborgen van kwaliteit 
voor zowel de klant als de diergroepen waar het mee te maken heeft.  Je gaat daarom aan de slag  
met marketingvraagstukken en het analyseren van kwaliteitszorgsystemen.  
 
Wil je aan de slag in het werkveld van Diermanagement dan is het belangrijk dat je goed op de hoogte 
bent van alle relevante wet- en regelgeving. Wat is huidig natuur- en dierbeleid, wat betekent dit voor 
de samenleving en hoe ga je met  beleid en wetgeving aan de slag in de praktijk? Je gaat aan de slag 
met het evalueren, inventariseren en toepassen van Nederlandse Wetgeving met betrekking tot 
dieren op grond van dierenwelzijn en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Voor elke diermanager is het belangrijk om kennis en inzicht te hebben in de “basics” van het dier en 
zijn omgeving. Denk maar aan het kennen van verschillende groepen planten (flora) en dieren (fauna), 
maar ook wat de toestand van onze natuur en het Nederlandse landschap is. Dit is allemaal nauw met 
elkaar verbonden en moet goed worden beheerd. Je gaat aan de slag met het uitvoeren van onderzoek 
waaronder gebiedsinventarisaties in jouw eigen (groene) omgeving.  
 
Onderzoek doen zal zeker niet ontbreken tijdens de studie. Hier ga je mee aan de slag tijdens modules, 
stages en al helemaal tijdens je afstudeeronderzoek. Waar je onderzoek naar gaat doen zal altijd weer 
verschillen per werkveld, maar dat het interessant en een uitdaging is, is zeker! Je leert hoe je 
onderzoek moet plannen, uitvoeren en rapporteren. Denk maar aan het schrijven van een 
onderzoeksvoorstel, onderzoeksrapport en adviesrapport. Ook is het verzamelen van data net zo 
belangrijk als de verwerking ervan. Je leert door middel van computerprogramma’s meer over het 
verzamelen van gegevens, het invoeren van die gegevens en het analyseren ervan.  
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Fokbeleid kom je in de gehele diersector tegen, maar wat is het eigenlijk, wat kun je er mee en waarom 
is het belangrijk? Denk maar eens aan welzijnsbescherming, herintroductie van een diersoort in het 
wild of het juist in standhouden van een diersoortpopulatie in gevangenschap. Niet te vergeten de 
gezelschapsdieren en zeldzame huisdierrassen waarbij de problematiek van erfelijke afwijkingen door 
inteelt een rol speelt. Tijdens de studie ga je daarom aan de slag met fokbeleid, fokadvies en 
dierbeheer.  

 
Een greep uit de verschillende vakken die je gaat krijgen... 
 
 
Propedeuse stage – 4 weken – 1e studiejaar 
In de laatste periode van het 1e studiejaar ga je op propedeusestage om ervaring op te doen op het 
gebied van o.a. dierverzorging. Waarom dan toch dierverzorging terwijl deze studie niet opleid tot 
dierverzorger? Het is belangrijk dat als je bijvoorbeeld later leiding geeft je wel kennis en ervaring hebt 
omtrent dierverzorging als je aan de slag gaat in een dierbedrijf. Je kunt niet iets goed managen waar 
je helemaal geen kennis/ervaring mee hebt. Stagelopen kun je doen bij dierentuinen, 
dieropvangcentra, dierenwinkels, maneges en zorgboerderijen. Er zijn ook zeker mogelijkheden om 
stage te lopen in het buitenland. 
 
Oriëntatiestage – 20 weken – 2e studiejaar 
Om je goed te kunnen oriënteren op de major (specialisatie) die je gaat volgen in je derde en vierde 
studiejaar ga je 20 weken ‘snuffelen’ in het werkveld van de major (specialisatie) die jij het leukste 
lijkt. Lijkt Wildlife Management jou bijvoorbeeld het allerleukste? Dan ga je op wildlife stage en beslis 
je na deze stage of je ook echt deze major wilt gaan volgen.  Zo niet, dan kies je een andere major die 
beter bij je past. Je mag dus echt nog even goed oriënteren tijdens deze stage.  
 
Vijf maanden (20 weken) werk je mee in een (project)team van een organisatie of bedrijf. 
Voorbeelden van mogelijke stageplekken zijn onder andere*: 
• Dierentuinen en dierenparken (Burgers Zoo, Dolfinarium, Avifauna) 
• Dier- en natuurbeschermingsorganisaties (de Dierenbescherming, Milieufederatie, 

Natuurmonumenten, Sophia-Vereeniging, SOVON, Vogelbescherming)  
• Hippische sector  (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, Koninklijk Warmbloed 

Paardenstamboek Nederland, diverse maneges) 
• Diervoeder sector (verschillende producenten) 
• Zorgsector (zorgboerderijen, Stichting Hulphond) 
 
De mogelijkheid bestaat om deze stage in het buitenland te doen. 
* De stages die genoemd worden zijn enkele voorbeelden van een ruime mogelijkheid. Je hebt vrije keuze in het 

Diervakken Managementvakken 
Celbiologie Bedrijfskunde 
Chemie Communicatie (presenteren, debatteren, pitchen) 
Dierfysiologie Dierenwelzijnswetgeving en Nederlands recht 
Diergedrag Engels 
Diergezondheid en ziekten Ethiek 
Genetica Kwaliteit en kwaliteitszorgsystemen 
Huisvesting Marketing 
Microbiologie Mens-dierrelaties 
Voeding Onderzoekstechnieken en statistiek 
Voortplanting Projectmanagement 
Water- en bodemleven (en planten!) Wiskunde 
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bepalen van de stageplek naar aanleiding van wat je graag zou willen leren tijdens stage. Wij wijzen geen 
stageplekken toe vanuit de opleiding. 
 

Inhoud studiejaar 3 en 4 
 
In studiejaar 3 en 4 is het dan zo ver: je gaat specialiseren in een bepaald werkveld (major). Waar je in 
studiejaar 1 en 2 nog in een klas zat, ga je nu zelfstandig de rest van de opleiding door. Immers, elke 
student heeft zijn eigen wensen omtrent de studie en jij dus ook. Jij bepaalt hoe je je studie vorm gaat 
geven en welke richting je op gaat. Natuurlijk sta je er niet helemaal alleen voor want ook in studiejaar 
3 en 4 heb je een studieloopbaanbegeleider. Alleen deze keer is het een Diermanagementdocent die 
verbonden is aan  het werkveld (de major) die jij gekozen hebt. Zo weet je zeker dat jouw begeleider 
ook daadwerkelijk kennis (en ervaring!) heeft met het werkveld waar jij later in wilt gaan werken. 
Hartstikke handig natuurlijk bij het kiezen van de juiste stageplaats, de keuze voor jouw aanvullende 
minor, etc. 

* Kies je een minor die in periode 1 en 2 wordt aangeboden (terwijl je dan eigenlijk de major moet volgen?) dan worden de minor 
en de majorstage uit het 4e studiejaar omgedraaid en wordt de minor gevolgd in het vierde jaar. Je moet dus zowel een minor 
volgen als op majorstage. 
 
In het 3e studiejaar ga je de eerste helft van het jaar aan de slag met jouw gekozen major. De major is 
de verdieping (specialisatie) binnen de opleiding Diermanagement. Deze major vormt de kern van de 
studie en bepaalt ook de richting binnen de diersector waar jij straks in komt te werken. Dit betekent 
dat ook jouw majorstage en afstudeeronderzoek in het teken van de major staan. Aansluitend bij je 
major kies je een minor. Dit is een aanvulling bij jouw gekozen major. Je kan kiezen voor verdieping 
door een minor te kiezen die goed aansluit bij jouw major. Je kan ook kiezen voor verbreding door iets 
heel anders er naast te kiezen. Dat mag je helemaal zelf weten! De minor ga je volgen in de tweede 
helft van het 3e studiejaar.   
 
Kiezen voor een major… 
Je hebt de keuze uit 3 verschillende majoren (werkvelden) waar je een verplichte keuze uit moet 
maken, namelijk: 
 
Meer of minder wolven in ons land? Willen mensen wel een bever of olifant in hun achtertuin? Hoe 
krijgen we een bedreigde diersoort van de rode lijst? Hoe herstellen we natuur van stad en platteland? 
Dat zijn concrete vragen voor een wildlife manager. Het belang van wilde dieren, natuur, biodiversiteit 
wordt breed erkend. Met de major Wildlife Management kan jij een bijdrage leveren aan een 
duurzamere wereld voor mens en dier. 
 
Het verantwoord houden van dieren is een hele kunst. Denk bijvoorbeeld maar eens aan dieren in een 
dierentuin, kinderboerderij, kennel of manege. Ze hebben de juiste voeding, verzorging en sociale 
omgeving nodig. Maar hoe organiseer je dat dan? En hoe zorg jij voor een goed gemanaged dierbedrijf 
met tevreden personeel én klanten met oog voor dierenwelzijn? De major Dier en bedrijf zorgt ervoor 
dat jij hier straks alle antwoorden op hebt! 
 

jaar/periode  periode 1 en 2   periode 3 en 4  

3  Major  Minor of majorstage* 
 

4  Minor of majorstage*  Afstudeeronderzoek 
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Dieren… We eten ze, houden (van) ze, pikken hun leefgebied in, beschermen ze en doen proeven op 
ze. Dit maakt de relatie tussen mensen en dieren complex, maar ook enorm boeiend. In het werkveld 
van de major Dier en samenleving staat deze boeiende relatie centraal én oefen je hier op 
verschillende manieren invloed op uit. Een echte uitdaging. 
De minorkeuze is ook reuze…! 
 
Nadat je een keuze hebt gemaakt uit een van deze drie majoren ga je de keuze voor jouw minor 
maken.  Onderstaande minoren horen bij de opleiding Diermanagement en kunnen een mooie 
aansluiting zijn op bovengenoemde majoren: 
 
Dieren worden steeds vaker ingezet bij therapieën en activiteiten voor mensen met een beperking. 
Denk maar aan hulphonden, dieren op een zorgboerderij of therapie met paarden. Jij staat in de minor 
Dieren in de zorg tussen de behandelaar, de cliënt en het dier in en adviseert over en begeleidt bij de 
juiste aanpak. 
 
De minor Paard  maakt je wegwijs in het werkveld van de paardensector. Hierdoor kun je bijdragen 
aan een gezond en stressvrij (sport)paard in Nederland en daarbuiten. Want paarden die gezond en 
tevreden zijn, zijn voor hun eigenaren en ruiters een vriend voor het leven! 
 
Proefdieren zijn in Nederland goed beschermd. Alleen met de juiste bevoegdheid en opleiding mag je 
met proefdieren werken. Deze bevoegdheid kun je tijdens de studie behalen. Bij de minor 
Proefdierbeheer werk je aan het verbeteren van het welzijn van dieren in onderzoek en de 
ontwikkeling van alternatieven voor proefdieren. 
 
Jij ziet jezelf later werken bij de educatieve dienst van een dierentuin, activiteiten begeleiden bij een 
natuurbeschermingsorganisatie of een (gast)les verzorgen voor jouw groene werkgever. Het draait bij 
de minor Natuureducatie dan ook om het ontwikkelen en aanbieden van educatief materiaal voor 
verschillende doelgroepen. Kennis van didactiek en van de sector natuur- en milieueducatie zijn 
daarom erg belangrijk. 
 
Er is veel te leren en te ontdekken over de Wildlife sector. Met de Engelse minor International 
Wildlife Management verdiep je je kennis over ecologie, (veld)onderzoekstechnieken, onderzoek en 
management. Skills en kennis die nodig zijn voor een toekomstige (internationale) baan bij een non-
profitorganisatie of wat je goed kan gebruiken in de rol van ecologisch onderzoeker of ecologisch 
adviseur. Extra tof is dat je meewerkt aan een real life Wildlife project tijdens de minor. 
 
Ook leuk om te weten is je ook kunt kiezen voor een project minor, dat je alle majoren (Dier en bedrijf, 
Dier en samenleving en Wildlife Management) ook als minor kunt volgen en je ook vrij bent om een 
minor van een andere opleiding te volgen!  
 
 
Ook belangrijk om te weten is dat…. 
 
Voor minoren kan een specifieke major verplicht worden gesteld als ingangseis of sterk geadviseerd 
worden deze te volgen. Het aanbod van minoren is afhankelijk van het aantal deelnemers per minor. 
Of een specifieke minor aangeboden wordt kan wijzingen per studiejaar. Er kunnen daarom geen 
rechten worden ontleend aan dit studieprogramma. 
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Majorstage – 20 weken – 3e of 4e studiejaar 
Nu je de major hebt gevolgd in studiejaar 3 ga je tijdens de majorstage ervaring op doen in dit 
specifieke werkveld. Dat staat namelijk hartstikke mooi op jouw CV. Je zal aan de slag gaan met het 
uitvoeren van onderzoek of een project. Vaak ligt er op jouw stageplek al een mooie opdracht voor je 
klaar maar in overleg is het voorstellen van een eigen onderzoek/project soms ook mogelijk. Ook is dit 
voor jou de uitgelezen kans om goed te netwerken! Zeker doen dus. 
 
Voorbeelden van majorstagebedrijven zijn*: 
• Overheid (o.a. Ministerie van EL&I) 
• Natuurmusea (o.a. Fries Natuurmuseum) 
• Dier- en natuurbeschermingsorganisaties  (o.a. Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 

van Dieren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, SOVON, Vlinderstichting) 
• Ecologische adviesbureaus 
• Dierentuinen (zowel in Nederland als in het buitenland) 
• Gezelschapsdierensector (LICG, Dierenopvangcentra, Diervoeders, Dierenartsenpraktijk) 
• Zorgsector (Stichting Grip Op Je Leven, Zorginstelling de Zijlen) 
• Revalidatie- en trainingsstallen, Hengstenhouderijen 
• Instellingen waar proefdieren worden gehouden 
 
De mogelijkheid bestaat om deze stage in het buitenland te doen. 
* De stages die genoemd worden zijn enkele voorbeelden van een ruime mogelijkheid. Je hebt vrije keuze in het 
bepalen van de stageplek naar aanleiding van wat je graag zou willen leren tijdens stage. Wij wijzen geen 
stageplekken toe vanuit de opleiding. 
 
 
Afstuderen – 20 weken –  4e studiejaar 
En dan de kroon op je studie: het afstuderen. Dit is jouw laatste uitdaging van de opleiding. Je gaat 
aan de slag met een afstudeeronderzoek waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kennis en 
vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan. Alles wat je hebt geleerd kun je nu goed benutten 
en inzetten tijdens de laatste fase van jouw studie. 
 
Het afstudeerproces bestaat uit drie fasen: 

1. Schrijven van een onderzoeksvoorstel + verdediging  
2. Onderzoek uitvoeren 
3. Schriftelijk en mondeling presenteren van het onderzoek + verdediging 

 
Voorbeelden van recente onderzoeken zijn o.a.:  

• Verspreiding en activiteitspatronen en genetische relaties binnen een otterpopulatie in 
Ierland 

• De toegevoegde waarde van groot wild in Drenthe 
• Inventarisatie naar de inzet van Animal Assisted Education in het speciaal (basis)onderwijs 
• Dagbesteding op de zorgboerderij voor mensen met de ziekte van Alzheimer 
• De toegankelijkheid van hulphonden in de horeca 
•  (on)Geschiktheid van Noorse hondenstokvis als hoofdingrediënt in hondenvoeding 
• Hondenproblematiek in Leeuwarden 
• De effecten van water- en voedseldeprivatie op het dierenwelzijn bij Proefdieren in Nederland 

en of er mogelijkheden zijn tot verfijning. 
• De mogelijkheden voor een adequaat vaccinatieprogramma voor paarden in Nederland 
• Verschillende kappingsmethodes binnen de hoefverzorging en welke rol jij als 

paardeneigenaar hebt bij het ontwikkelen van een gezonde hoef. 



 

1) Meld je voor 1 mei 2020 aan i.v.m. toelaatbaarheid en de studiekeuzecheck! 
2) Regulier verkorte trajecten zijn er niet. Individuele vrijstellingen zijn aan te vragen bij de examencommissie 
3) Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit studieprogramma. Wijzingen kunnen jaarlijks plaatsvinden.  
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Tot slot…! 
 
Wat is er nog meer zo bijzonder aan deze opleiding? 
Bij ons staat de echte wereld centraal. Zo werk je regelmatig aan casussen (opdrachten) die door echte 
opdrachtgevers worden aangeboden en gebruiken we dierproblematiek wat op dit moment speelt in 
de samenleving tijdens de vele moduleprojecten. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit het 
werkveld uit en gaan we meerdere keren op excursie naar een organisatie/bedrijf in het werkveld van 
Diermanagement. En vergeet ook zeker niet de drie stages die je tijdens de studie gaat lopen. Dan sta 
je met beide benen direct in het werkveld! Super handig want dan kun je meteen al even spieken waar 
je wel of niet na je studie zou willen gaan werken. 
 
Dierenwelzijn is niet alleen in Nederland een begrip maar ook zeker in het buitenland. Daarom vinden 
we internationalisering ook erg belangrijk. Zo kijken we bijvoorbeeld naar internationale 
dierenwelzijnsproblematiek, naar (Europees) dierbeleid en kun je ook in het buitenland op stage. Een 
brede blik op het (inter)nationale werkveld van de Diermanager kun je niet missen bij ons. Zo hebben 
studenten o.a. al stage gelopen in Italië, Zambia, Duitsland, Jamaica, Curaçao, Frankrijk, Zuid-Afrika, 
Costa Rica, Australië, Engeland, Zweden, Polen, Spanje, Namibië, Canada en Denemarken.  
 
Denk je Diermanagement dan mag duurzaamheid niet ontbreken in die gedachtegang. Dit is een 
centraal thema tijdens de opleiding.  Ook binnen dierenwelzijn en biodiversiteit zal je in aanraking 
komen met het begrip duurzaamheid. Want hoe ga je op een duurzame manier om met de natuur om 
je heen, met dierenwelzijn en de samenleving als geheel? Dat is nog best lastig! Gelukkig ga je daar 
ook van alles over leren tijdens de opleiding met bijvoorbeeld de hulp van Kenniscentrum Burgers en 
Biodiversiteit wat nauw betrokken is bij Van Hall Larenstein.  
 
Bij Diermanagement zijn we niet alleen maar bezig met het opleiden van Diermanagers, maar hebben 
we ook drie lectoraten die een schakel vormen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, overheid, 
instellingen en andere kennispartners. Zo doen we onderzoek, wisselen we kennis uit met het 
bedrijfsleven en krijg je als student de kans om mee te werken aan praktijkonderzoeken. Super leuk! 
Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn heeft het doel om iedereen die met 
dierenwelzijn bezig is zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Lectoraat Bijengezondheid wil een 
verbetering van bijengezondheid en het verkrijgen (en behouden) van een gezonde bijenstand. Ze 
zetten ze zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels en solitaire bijen. Het derde 
lectoraat, Weidevogels, richt zich op de weidevogels en doet onderzoek naar praktisch toepasbare 
monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden.  
 
 
Voor meer informatie over de opleiding en aanmelding voor onze open dagen en/of meeloopdagen 
kun je terecht op de website van de hogeschool: www.hvhl.nl 
 
 
Heb je vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact met ons op! 
T: 058 284 61 00 (receptie) 
E: info@hvhl.nl (algemeen adres)  
E: inschrijvingen@hvhl.nl (voor vragen/opmerkingen over aanmelden voor een studie) 
 
 
 

mailto:info@hvhl.nl
mailto:inschrijvingen@hvhl.nl

