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Voorwoord  
College van Bestuur 
Van beleidsfundament naar uitvoering
In 2015 zijn veel bakens verzet bij de implementatie van het Instellingsplan 2014-2017 van Van Hall Larenstein. Het  
College van Bestuur is positief over de inzet en betrokkenheid van de docenten, onderzoekers, medewerkers, studenten 
en externe stakeholders. In 2013 en 2014 is het beleid als fundament gelegd. Het jaar 2015 kenmerkt zich door de  
resultaten in de uitvoering van het beleid. 

Van Hall Larenstein heeft grote stappen gezet. De koers verwoord in het Instellingsplan is nu duidelijk zichtbaar in 
de organisatie, voor studenten en voor externe betrokkenen. De eerstejaars studenten die op 1 september 2015 zijn 
begonnen volgen het vernieuwde onderwijsprogramma. De resultaatverantwoordelijke teams zijn gevormd en aan 
de slag gegaan. Geleid door ons internationale profiel en onze internationale ambities hebben wij duidelijke keuzes 
gemaakt voor negen speerpuntlanden waarmee wij willen samenwerken. Het College van Bestuur heeft besloten om 
vanaf 2015 jaarlijks 5% van de totale opbrengsten van de opleidingen te reserveren om in te zetten voor innovatie en 
beleidsontwikkeling, ten behoeve van onderwijskwaliteit.

De Applied Research Centres zijn van start gegaan onder leiding van de nieuwe leading lectoren. Wij zijn zeer verheugd 
over de positieve bevindingen van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). De VKO heeft in 2015 de 
kwaliteitszorg van het onderzoek van Van Hall Larenstein gevalideerd.

Ook in de bedrijfsvoering zijn stappen gezet. Het gebouw in Velp is verbouwd, mede om de inhuizing van de locatie 
Wageningen naar Velp mogelijk te maken. Wij hebben maatregelen genomen om de duurzaamheid en studiefaciliteiten 
op beide locaties te verbeteren.

Wij kijken met tevredenheid terug op 2015. Om al deze resultaten te realiseren, is veel werk verzet. Voor deze prestaties 
zijn onze medewerkers en studenten verantwoordelijk. Wij willen hen hiervoor zeer bedanken. Wij zien dat de organisatie 
in staat is om de uitdagingen tot een goed resultaat te brengen en kijken uit naar de duurzame, innovatieve ontwikkelingen 
die gaan plaatsvinden in samenwerking met het werkveld. Wij verwachten dat de resultaten en ingezette koers zullen 
leiden tot een verdere ontplooiing van de kwaliteiten van onze studenten, medewerkers en daarmee van de hogeschool.

Voor het uitgebreide Bestuursverslag 2015 en Jaarrekening 2015 verwijzen wij graag naar: https://www.hvhl.nl/
over+ons/verantwoording/jaarverslagen.html. 

Drs. P.C.A. van Dongen
Voorzitter College van Bestuur 

Drs. A.C. Keizer-Mastenbroek
Lid College van Bestuur 
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Student Van Hall Larenstein bij World Water Forum in Zuid-Korea
Peter Korthof vertegenwoordigde in april 2015 de jongeren van Nederland bij het World Water Forum 
in Gyeongju, Zuid-Korea. Peter is tweedejaarsstudent International Development Management bij Van 
Hall Larenstein en maakte deel uit van het World Youth Parliament for Water (WYPW). De komende drie 
jaar werkt de groep, die bestaat uit 70 jonge mensen uit 55 landen, aan projecten om jongeren beter te 
betrekken bij de waterproblematiek. 

Golden Globes voor vegetarische kebab
Sam’s Vebab won in mei 2015 de Golden Globes. ‘Vebab’ is de vegetarische variant  
van de bekende doner kebab, bedacht door vier studenten van de opleiding  
Voedingsmiddelentechnologie. Het product is een mooi voorbeeld hoe onze  
studenten bijdragen aan een duurzame wereld. 
Van Hall Larenstein reikt elk jaar de Golden Globes uit aan studenten met  
frisse, vernieuwende projecten of ideeën die een positieve impact hebben  
op de maatschappij. Met dit initiatief geeft Van Hall Larenstein haar studenten  
een welverdiend podium. 
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Strategische speerpunten 
In de visie in het Instellingsplan 2014-2017 kiest Van Hall Larenstein een duidelijk 
profiel waarmee wij ons kwalitatief en inhoudelijk onderscheiden van andere 
hogescholen.

Op basis van de omgevingsanalyse kiest Van Hall  
Larenstein een profiel met drie samenhangende  
speerpunten. Dit zijn tegelijkertijd de drie domeinen 
binnen de hogeschool: Animals and Business, Delta Areas 
and Resources en Food and Dairy. Aan elk domein is een 
Applied Re search Centre gekoppeld; de onderzoeksgroepen 
van de hogeschool. De Applied Research Centre’s worden 
geleid door leading lectoren.

Van Hall Larenstein zet nadrukkelijk de ambities neer  
om de groenste hogeschool van Nederland te worden. 
Met onze speerpunten willen wij een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van een duurzame samenleving, waarbij 
de duurzaamheidsaspecten people, planet en profit in 
evenwicht zijn.

Vakantievierende Zuid-Afrikaan geeft  
overlast voor vogels
De vakantievierende Zuid-Afrikaan geeft overlast voor ‘African 
Black Oystercatchers’ en ‘Kelp Gulls’. Zo luidde de conclusie van 
het stageonderzoek van Shirley van de Voorde, studente Kust- 
en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein. ‘Het broedseizoen 
van de vogels valt samen met de zomervakantie in Zuid-Afrika. 
Terwijl de vogels op het strand broeden, komen de Zuid-Afrikanen 
voor een kleurtje of een frisse duik.’ Shirley onderzocht met 
twee medestudenten wanneer de ‘African Black Oystercatchers’ 
en ‘Kelp Gulls’ verstoring van mensen ervaren, voor en tijdens 
hun broedseizoen. Met deze kennis hebben de studenten maat-
regelen geformuleerd over wat er nodig is om een duurzame 
balans te creëren tussen toerisme en natuurbeheer. 

Feestelijke start Green Tour
In oktober 2015 organiseerde Van Hall 
Larenstein de Green Tour. Een dag met 
‘groene activiteiten’ zoals gesprekken 
en discussies over circulaire economie 
en het belang van living labs. Leading 
lector Toine Smits gaf een presentatie 
over samenwerkingsverbanden tussen 
onderwijs, overheid, bedrijfsleven en 
burgers. Ook debatteerden parlemen-
tariër Remco Dijkstra en duurzaam 
ondernemer Jan de Wit. 
Tijdens de start van de Green Tour 
werd de Green Office officieel geopend 
door Dijkstra. Dit ‘kantoor’ bestaat uit 
een studentenorgaan dat zich binnen 
Van Hall Larenstein sterkt maak voor 
duurzaamheidsinitiatieven vanuit 
studenten. 
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Kerngegevens  
Studenten
In 2015 studeerden 4.279 studenten aan Van Hall  
Laren stein. In totaal hebben 587 studenten in 2015 hun 
diploma in ontvangst genomen en zijn 1270 nieuwe  
studenten gestart met een opleiding.

2012 2013 2014 2015

Studenten  
(1 oktober meetjaar) 

4067 4243 4215 4279

Instroom 1155 1393 1290 1270
Afgestudeerden 714 529 676 587
Buitenlandse  
studenten

420 455 377 415

Medewerkers

Financieel 
Het netto resultaat en het totale vermogen volgden een 
positieve trend in de afgelopen vier jaar.

2012 2013 2014 2015

Totaal baten 50.107 51.222 53.690 52.123
Totaal lasten 48.670 48.787 49.302 51.919
Netto resultaat  
(€ x 1.000)

1.273 2.213 4.261 42

Solvabiliteitsratio 23,0% 26,6% 35,1% 34,8%
Liquiditeit  
Current ratio

0,8 0,9 1,0 0,6

Overzicht opleidingen

  Animals and Business

Opleidingsnaam Type opleiding Locatie

Bedrijfskunde en Agribusiness Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Bedrijfskunde en Agribusiness Bacheloropleiding voltijd Velp
Diermanagement Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
International Business and Management  
Studies (IBMS)

Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden

Master Agricultural Production Chain  
Management

Masteropleiding Velp

  Delta Areas and Resources

Opleidingsnaam Type opleiding Locatie

Ad Land- en Watermanagement Associate degree deeltijd Velp
Ad Land- en Watermanagement Associate degree voltijd Velp
Ad Tuin- en Landschapsinrichting Associate degree deeltijd Velp
Ad Tuin- en Landschapsinrichting) Associate degree voltijd Velp
Bos en Natuurbeheer Bacheloropleiding deeltijd Velp
Bos en Natuurbeheer Bacheloropleiding voltijd Velp
Kust- en Zeemanagement Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Land- en Watermanagement Bacheloropleiding deeltijd Velp
Land- en Watermanagement Bacheloropleiding voltijd Velp
Land- en Watermanagement FastTrack Velp
Management van de Leefomgeving Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Management van de Leefomgeving Bacheloropleiding voltijd Velp
Master Project- en Procesmanagement Masteropleiding Velp
Tuin- en Landschapsinrichting Bacheloropleiding deeltijd Velp
Tuin- en Landschapsinrichting Bacheloropleiding voltijd Velp

  Food and Dairy

Opleidingsnaam Type opleiding Locatie

Ad Melkveehouderij Associate degree deeltijd Leeuwarden
Ad Integrale handhaving omgevingsrecht Associate degree voltijd Leeuwarden
Ad Duurzaam bodembeheer Associate degree deeltijd Leeuwarden
Ad Duurzame watertechnologie Associate degree voltijd Leeuwarden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Biotechnologie Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Chemie Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Chemische technologie Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Dier- en Veehouderij Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Dier- en Veehouderij Bacheloropleiding voltijd Velp
International Development Management Bacheloropleiding voltijd Velp
Master Management of Development Masteropleiding Velp
Milieukunde Bacheloropleiding deeltijd Leeuwarden
Milieukunde Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Tuin- en Akkerbouw Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Voedingsmiddelentechnologie Bacheloropleiding voltijd Leeuwarden
Voedingsmiddelentechnologie Bacheloropleiding voltijd Velp
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Impact van zeewiereiwit op duurzame 
aquacultuursector
Is zeewiereiwit een geschikt ingrediënt om te 
verwerken in visvoeding? Deze vraag onderzoekt 
het RAAK-project ‘Zeewier in visvoer’ (ZEEVIVO) 
dat in 2015 is gestart. Het project levert inzicht 
in de optimale zeewiersoort en verwerking ervan 
voor visvoer. Van Hall Larenstein, NIOZ, IMARES, 
Danvos en Hortimare combineren expertise en 
kennis op het gebied van zeewierteelt, eiwitraffi-
nage en visteelt. Dit project kan een wereldwijde 
impact hebben op de voedselvoorziening en 
brengt een duurzame aquacultuursector een 
stap dichterbij. 
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Kwaliteit  
Studenttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Van Hall Larenstein. Wij zijn 
dan ook zeer verheugd om te zien dat de algemene tevredenheid (oordeel over 
‘je studie in het algemeen’) over de studie hogeschool-breed is gestegen naar 
een 3.8 op een vijfpuntsschaal. Daarmee hebben wij onze ambitie gerealiseerd.

Nationale Studenten Enquête 
Vraag aan een student van Van Hall Larenstein of hij  
z’n opleiding zou aanraden aan familieleden, vrienden 
of collega’s en de kans is groot dat hij deze vraag met 
‘ja’ beantwoordt. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale 
Studenten Enquête (NSE) 2015. De studenten van de 
hogeschool zullen een opleiding bij Van Hall Larenstein 
dan ook zeker aanbevelen aan hun familie of vrienden.  
In totaal vulde 44.8% van de studenten van Van Hall 
Larenstein de NSE in.

Wij zijn ook blij dat de tevredenheid van studenten is 
gestegen over de informatie over de studievoortgang  
en het tijdig bekendmaken van beoordelingen. Dit waren 
de verbeterpunten naar aanleiding van de NSE in 2014. 
Vergeleken met landelijke gemiddelden blijkt uit deze 
NSE dat onze studenten met name goed te spreken  
zijn over de hbo-wetenschappelijke vaardigheden en  
de groepsgrootte bij werkcolleges en hoorcolleges. 
Studenten geven ook aan dat de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van woonruimte in de steden waar zij  
een opleiding volgen bij Van Hall Larenstein goed is.

Kwaliteit onderzoek
In 2015 heeft Van Hall Larenstein een positief oordeel 
gekregen van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg 
Onderzoek (VKO) en is het kwaliteitszorgsysteem onder-
zoek van Van Hall Larenstein gevalideerd. De organisatie 
heeft op de VKO een zelfbewuste indruk gemaakt en 
de medewerkers die de commissie heeft gesproken zijn 
enthousiast over de ingezette koers. Met de gekozen profi-
lering en zwaartepuntvorming creëert Van Hall Larenstein 
focus en massa in het onderzoek. De commissie is van 
mening dat kwaliteitscyclus van goede kwaliteit is. De 
VKO commissie is van mening dat de kwaliteitscyclus 
goed is. Speciale waardering ging hierbij uit naar de wijze 
waarop het oordeel van de beroepspraktijk een belang-
rijke rol in het systeem van kwaliteitsbewaking van het 
onderzoek krijgt.  

Keuzegids
De Keuzegids HBO 2016 (gepubliceerd in oktober 2015) 
heeft de opleiding Management van de Leef omgeving 
uitgeroepen tot Topopleiding. Ook Land- en Water-
management wordt goed gewaardeerd. De master-
opleidingen Management of Development en Agricultural 
Production Chain Management van Van Hall Larenstein 
komen uitstekend uit de bus in de Keuzegids Masters 
2016. Met scores van respectievelijk 94 en 90 (maximale 
score is 100) geeft de Keuzegids beide masters een  
speciale kwaliteitszegel ‘topopleiding’ op het gebied  
van landbouw en voeding.

Accreditaties
Vanaf 2015 worden opleidingen in een cluster beoor-
deeld. In 2015 hebben geen visitaties plaatsgevonden, 
maar zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste 
cluster visitaties die in januari 2016 zullen plaatsvinden.

Werk van Vincent van Gogh te bewonderen in Park Sonsbeek
Bezoekers van Park Sonsbeek in Arnhem konden vanaf april 2015 een ‘echte’ Vincent van Gogh bewonderen. Een 
twintigtal studenten van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting maakten van een schilderij van de kunstenaar 
een gigantische plantenmozaïek. Het mozaïek bestond uit zeven verschillende soorten siergras en had een afmeting 
van honderd vierkante meter.
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Professionalisering  
Binnen de resultaatverantwoordelijke teams dragen de medewerkers  
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de teamresultaten en krijgen alle 
medewerkers, vanuit hun eigen expertise, de gelegenheid zich te ontwikkelen.

Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd zich 
verder te ontwikkelen, mede door (bij)scholing binnen 
de kaders van het professionaliseringsplan. Prioriteiten 
zijn het verhogen van het aantal docenten met een 
master en de borging dat alle docenten een getuigschrift 
didactiek hebben. Van Hall Larenstein faciliteert de 

scholing van medewerkers vanuit de Van Hall Larenstein 
Academy. In 2015 is centraal scholing georganiseerd voor 
de examencommissies, didactiek, studieloopbaanbege-
leiding en basiskwalificaties Examinering.

Duurzaamheid  
Duurzaamheid is een centraal thema binnen Van Hall Larenstein, in onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering. Het thema is onderdeel van de kernwaarden en 
strategische hoofddoelen in het Instellingsplan 2014-2017. 

Om te toetsen of we onze ambitie als groenste hoge-
school waarmaken, hebben we drie kritische prestatie- 
indicatoren opgesteld: een MVO-keurmerk voor de 
organisatie als geheel, een keurmerk Duurzaam Hoger 
Onderwijs voor de opleidingen op basis van drie AISHE 
sterren en BREEAM duurzame gebiedsontwikkeling. De 
opleiding Milieukunde is de eerste duurzame opleiding 
van de hogeschool die in 2015 drie AISHE sterren heeft 
behaald. 

In onze nieuwe wervingscampagne ‘doe iets zinnig’ laten 
we zien dat studenten met een studie bij Van Hall Laren-
stein worden opgeleid tot hoogwaardige, ambi tieuze en 
innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame 
wereld.

De cultuur van Van Hall Larenstein kenmerkt zich door 
een hoge mate van betrokkenheid van de docenten 
en studenten bij de hogeschool en het onderwerp 
duurzaam heid. In 2015 is Green Office officieel gestart: 
een studentenorgaan dat zich sterk maakt voor duur-
zaamheidsinitiatieven van studenten binnen Van Hall 
Larenstein.

Van Hall Larenstein heeft in 2015 een nieuw logo vast-
gesteld, waarmee ons profiel duidelijk zichtbaar  wordt:
•  Met het ‘wereldbolletje’ laten wij zien dat we als  

hogeschool een bijdrage willen leveren aan een  
duurzame wereld.

•  Het groene voetje staat voor de (voet)stappen die wij 
zetten op weg naar de groenste hogeschool van  
Nederland. Het laat ook zien dat wij een lage  
ecologische voetdruk ambiëren. 

•  Wij zijn een internationaal opererende hogeschool en 
daarom gebruiken wij de term ‘University of Applied 
Sciences’.

Resultaten  
prestatie-indicatoren
Onderstaande tabel toont de realisatie van de prestatieafspraken die Van  
Hall Larenstein met het Ministerie van Economische Zaken heeft gemaakt.  
Van Hall Larenstein heeft de prestatieindicatoren zo goed als gerealiseerd en 
verwacht dat het ministerie zal oordelen dat voldoende voortgang is behaald.

Onderwerp Indicator Nulmeting VHL Doelstelling 2015 Realisatie 2015

Studiesucces Uitval 30,2% 27,5% 26,9% Cohort 2014
Switch 2,1% <5% 3,4% Cohort 2014
Rendement 68,9% 75% 63,9% Cohort 2014

Kwaliteit Kwaliteit NSE 3,7 3,8 3,8
Docent kwaliteit 68% Ma of PhD 75% 79,24%

Didactische  
aantekening 100% 98,91%

Onderwijs- 
intensiteit

Contacturen/week 0% opleidingen
< 12  uur

0% opleidingen  
< 12 uur

0% opleidingen  
< 12 uur

100% opleidingen  
>14 uur

100% opleidingen  
>14 uur

Indirecte  
kosten

OP/OOP incl inhuur  
(indicator A, Berenschot)

2,6 2,6 2,8

Overhead per fte  
(indicator B, Berenschot)

€22.618 € 23.975 € 21.978

Overhead/omzet  
(indicator C, Berenschot)

21,4% 21,4% 21,0%

1514 Samenvatting jaarverslag 2015 Van Hall Larenstein

Professionalisering en DuurzaamheidResultaten prestatie-indicatoren



Student speurt naar adders in Noord-Nederland
Johann Prescher, student Diermanagement bij Van Hall Larenstein, trekt er regelmatig op 
uit om in Noord-Nederland adders op te sporen. Twee jaar geleden adopteerde hij het 
Leggelderveld, een heide gebied van 300 hectare in Drenthe. Voor Natuurmonumenten 
en de Werkgroep Adderonderzoek speurt hij in dat gebied fanatiek naar de gifslangen. Hij 
houdt nauwkeurig de stand van de adders bij en fotografeert alle adders die hij tegenkomt. 

1716 Samenvatting jaarverslag 2015 Van Hall Larenstein

Professionalisering en DuurzaamheidProfessionalisering en Duurzaamheid



Onderzoek  
Praktijkgericht onderzoek is bij Van Hall Larenstein altijd gericht op verbetering 
van de beroepspraktijk. De uitkomsten van het onderzoek moeten toepasbaar 
zijn voor bedrijven en voor professionals in de publieke sector. Door verbinding 
te leggen tussen het onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het werkveld worden 
onderzoeksresultaten gebruikt in het onderwijs en verwerven studenten com-
petenties die aansluiten bij de vraag van het werkveld.

Nieuwe lectoren en leading lectoren
Karin Steijven is in 2015 aangesteld als lector Bijenge-
zondheid. Staatssecretaris Dijksma was zeer verheugd 
over de aanstelling van de bijenlector: “Bijen zijn onmis-
baar voor onze natuur en onze voedselproductie. Het 
is van groot belang dat beschikbare wetenschappelijke 
kennis om bijengezondheid te bevorderen en bijen-
sterfte tegen te gaan zo goed mogelijk wordt gedeeld. 
De nieuwe bijenmakelaar kan hier een sleutelrol in gaan 
spelen”.
 
Molly Chen is aangesteld als lector Competitive Dairy 
Farming. De aanstelling van Chen is onderdeel van een 
samenwerking tussen Van Hall Larenstein en de China
Agricultural University in Peking, waar zij werkzaam is. 
Chen zal zich binnen haar lectoraat onder andere gaan 
richten op de vraag: ‘Hoe kunnen we in een internatio-
naal concurrerende markt komen tot een rendabele en 
duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk 
wordt geaccepteerd?’. 

Vanaf de zomer van 2015 is Esther Nederhof aangesteld 
als lector Gezonde en Duurzame Voeding & Welvaarts-
ziekten. Nederhof wil als lector bij Van Hall Larenstein 
welvaartsziekten aanpakken. Het lectoraat Gezonde en 
Duurzame Voeding en Welvaartsziekten richt zich op de 
ontwikkeling en overdracht van kennis over het effect 
van gezonde voeding op lichamelijke en psychische 
klachten, op cognitieve prestaties en op het zorgbudget. 

Prof. Dr. Toine Smits is benoemd tot leading lector voor 
het domein Delta Areas and Resources. De Applied 
Research Centre richt zich op de transitie naar een 
duurzame ontwikkeling van delta’s inclusief de estuaria 
en kustzone van het mariene milieu. Smits is als hoog-
leraar Sustainable Water Management verbonden aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf augustus 
combineert hij zijn hoogleraarschap met de functie van 
leading lector bij Van Hall Larenstein.

Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving van start
Er komt een nieuw kenniscentrum voor Natuur & 
Leefomgeving. Het ministerie van Economische Zaken 
gaf in december 2015 goedkeuring voor de plannen en 
financiering van het kenniscentrum. Van Hall Larenstein 
is de voortrekker van dit initiatief. In het kenniscentrum 
werken lectoren, studenten en docenten uit het groene 
onderwijs gezamenlijk aan oplossingen voor maatschap-
pelijke vraagstukken met betrekking tot het gebruik van 
de groene ruimte.

Overzicht lectoraten en lectoren

  Animals and Business

Lectoraten Lectoren

Leading Lector Dr. ir. H.P.A. Eweg
Welzijn van Dieren Dr. ing. H. Hopster
Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden Dr. ir. H.P.A. Eweg
Bijengezondheid Mw. ir. K. Steijven 
Weidevogels Mw. dr. ir. A.G.E. Manhoudt

  Delta Areas and Resources

Lectoraten Lectoren

Leading Lector Prof. dr. A.J.M. Smits
Circular Economy Prof. dr. A.J.M. Smits 
Duurzame Visserij en Aquacultuur Mw. dr. P.A. Walker 
Duurzaam Landschapsbeheer Dr. ir. D.J. Stobbelaar 
Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s Ir. N. van Dooren 
Management of Forested Landscapes Mw. dr. E. Leyequién Abarca 
Sustainable Flood Defense in River Systems Dr. ir. J. S. Rijke 
Duurzaam Bodembeheer Dr. E. V. Elferink

  Food and Dairy

Opleidingsnaam Locatie

Leading Lector Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema
Food, Health and Safety
- Health and Food
- Food Safety

Dr. ir. F. van der Leij
Dr. ing. A. Schaafsma

Food Physics Mw. dr. A.A.C.M. Oudhuis
Dairy 
- Sustainable Dairy Farming 
- Herd Management and Smart Dairy Farming 
- Cost-effective Dairy Farming 
- Dairy Value Chains

Mw. dr. ir. W. Voskamp-Harkema
Dr. ir. C. Lokhorst 
Mw. dr. X. Chen
Dr. ir. R.M.T. Baars (associate lector)

Zuivelprocestechnologie Dr. ing. P. de Jong
Gezonde en duurzame voeding & welvaartsziekten Mw. dr. E. Nederhof
Sustainable Water Systems Dr. ing. P.J. van Eijk
Biobased Economy Dr. J.T.P. Derksen
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Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95
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