
Programma presentaties open dag 25 november

10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45

Bedrijfskunde en Agribusiness (e) D002 D002 D002

Bos- en Natuur beheer (vt) J002 (Kapel) D004 J002 (Kapel)

Bos- en Natuurbeheer (dt) D009

Dier-en Veehouderij (e) E001 J002 (Kapel) J002 (Kapel)

- Specialisatie Melkveehouderij (NL) E001 A001

Int. Develop ment Manage ment (e) D002 D002 D002

Land- en Watermana gement (vt) D004 D004 D004

Land- en Watermana gement (dt) D004 D004

Management van de Leefomgeving E002 E002 E002

Tuin- en Landschaps inrichting (vt) E002 E002 E002

Tuin- en Landschaps inrichting (dt) E007 E007 E007

Voedingsmiddelentechnologie (e) A001 A001 A001

Rondleiding buiten Voorplein Voorplein Voorplein

Rondleiding binnen Receptie Receptie Receptie

Duitstalige voorlichting (a) C201 C201 C201

Water college C203 C203

Natuur college C203 C203

Studeren in Velp J002 (Kapel) J002 (Kapel)

vt = voltijd      dt = deeltijd         e = engelstalig         nl = nederlandstalig         a = apart programma, meer info bij Vraagpunt

Tijdens de inleidingen over Land- en Watermanagement, Tuin- en Landschapsinrichting en Voedingsmiddelentechnologie  
wordt ook informatie gegeven over de betreffende Associate degree (Ad) opleidingen.

We wensen je een hele leuke en leerzame dag toe. Deel je ervaring van de open dag met #zinnig!



Activiteiten open dag 25 november
Activiteiten (gehele dag) Locatie Opleiding Omschrijving
Caravan Voorplein Management van de 

Leefomgeving
Studenten vertellen niet alleen ‘het duurzame, groene VHL-verhaal’, maar gaan juist graag met bezoekers in gesprek
over wat er anders kan of beter! En we schrijven al je ideeën op. Ook horen we graag hoe je de Open Dag ervaart. 

Planten- en vogelquiz A017 Bos- en Natuur beheer Kun jij verschillende planten- en vogelsoorten herkennen? Bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer staat een quiz klaar 
over de herkenning van bomen en vogels.

Grondboren A017 Bos- en Natuur beheer De bodem is de basis voor alle planten en dierenleven. Er komen in Nederland veel verschillende bodemtypen voor. 
Wij hebben vanmorgen een bodemboring op het landgoed uitgevoerd, wat voor bodem hebben we hier? 

Horse judging A009 Dier- en Veehouderij/ 
Equine Sports & Business

How to check if a horse is healthy? A short workshop is offered at 11.45 and 13.15

Cow health A009 Dier- en veehouderij/  
Melkveehouderij/  
Applied Animal Science

How to score the condition of cows? A short workshop is offered at 11.45 and 13.15

Refugee Republic E007 International Develop ment 
Manage ment

You think refugees are passive victims? Then spend some time in Domiz in northern Iraq and find out what everyday
life in a camp is really like. 

Cocoa Flavours Film project E007 International Develop ment 
Manage ment

The film shows Linda Amponsah and Isaac Twumasi in cocoa warehouses of the port of Amsterdam and also
includes historical footage and footage from the Visual Problem Appraisal Flavours of Cocoa and Chocolate. 

Workshop Sustainable  
Development Goals ( SDG)

D007 International Develop ment 
Manage ment

In a workshop you will learn more about the 17 The Sustainable Development Goals (SDGs) agreed Internationally in 
autumn 2015. The Sustainable Development Goals – Agenda 2030- help us to save the future of our planet and chal-
lenge us to come with transformative ideas to create a better place for the future generations. Time: 10.45 and 12.15.

BizznessXperience B007 study Bedrijfskunde en  
Agribusiness

De opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness daagt je uit om mee te doen aan de management game! Je hebt bij de
ingang het fictieve bedrag ontvangen van: € 5.000,- Dit is jouw startkapitaal voor het opzetten van een duurzame
onderneming in de food en agrisector. En je mag direct beginnen!

Demo: Digitale DATA inwinning C009 Land- en Watermanagement Binnen Land- en Watermanagement en Bos- en Natuurbeheer wordt Data digitaal ingewonnen mbv een Total Station 
en GPS. Ben je nieuwsgierig naar wat dit precies inhoudt? Kom snel naar C009 en bekijk de demo!

Takkentoets E023 Tuin- en  
Landschaps inrichting 

Het herkennen van heesters en bomen behoort tot de basiskennis van de tuin- en landschapsinrichter. Bij de opleiding 
Tuin- en Landschapsinrichting kan je jouw kennis laten toetsen. Hoeveel heesters en/of bomen herken jij aan tak of blad?

Bezoek landgoed en  
assortiments tuin

E023 Tuin- en  
Landschapsinrichting

Bezoek samen met één van onze docenten beplantingen een klein stukje van ons unieke landgoed en laat je inspire-
ren in de assortimentstuin. Tijd: 11:20, 12:50, 14:20

Quiz, Zoek het ontwerp! E023 Tuin- en  
Landschaps inrichting

Plaats de juiste ontwerptekeningen bij de foto van het bijbehorende park of plein. Ken jij de bekende pleinen en 
parken? Bonuspunten als de juiste stad wordt genoemd!

Quiz, Test je tuinkunst-
geschiedeniskennis

E023 Tuin- en  
Landschaps inrichting

Kan jij voorbeelden van de verschillende stijlenperioden zoals klassieke oudheid – Renaissance – Barok – Engelse 
landschapsstijl – Modernistisch – Postmodernistisch in de juiste volgorde op de tijdslijn plaatsen?

Aan de slag in het voedingslab! B011 Voedingsmiddelen-
technologie

Kom een kijkje nemen in de labs om te zien hoe studenten van Voedingsmiddelentechnologie actief aan de slag zijn 
met het ontwikkelen van nieuwe producten en proef direct het resultaat!

Volg een college! (interessegebied 
Water)

C203 Kom te weten wat er momenteel speelt op het gebied van Water. Wat je allemaal kan met Water en welke opleidingen 
er op dit gebied zijn.

Volg een college! (interessegebied 
Natuur) 

C203 Kom te weten wat er momenteel speelt op het gebied van de groene leefomgeving en gebiedsontwikkeling. Wat je
allemaal kan doen op dat gebied en welke opleidingen er zijn.

We wensen je een hele leuke en leerzame dag toe. Deel je ervaring van de open dag met #zinnig!


