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Studeren met een functiebeperking

Workshop Green Office en de
Global Goals **

E002
E001

College water *

Rondleiding buiten

D004
D005

Master River Delta Development (vt)

Rondleiding binnen

D002

D005
Receptie

Receptie
Voorplein
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vt = voltijd
dt = deeltijd
e = engelstalig
a = apart programma, meer info bij Vraagpunt
* = Een college van één van onze lectoren (onderzoekers) over wat er momenteel op het desbetreffende gebied speelt, hoe je deze kennis kunt toepassen en welke opleidingen Van Hall Larenstein aanbiedt.
**= Studenten van Van Hall Larenstein zijn bewuste wereldburgers die zich actief inzetten voor onze planeet en toekomstige generaties. In deze workshop maak je kennis met studentenactiviteiten van de
Green Office en ga je actief aan de slag met de 17 Global Goals van de Verenigde Naties, zodat je de verbinding kunt leggen met de opleiding van jouw voorkeur.
Tijdens de inleidingen over Land- en Watermanagement, Tuin- en Landschapsinrichting en Food Technology 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 #vanhalllarenstein

Opleidingsactiviteiten open dag 16 februari
Activiteiten (gehele dag)

Locatie

Opleiding

Omschrijving

E005

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 Natuurbeheer

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 Natuurbeheer

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?

Chicken health check

A009

Animal Husbandry/
Applied Animal Science

Here you will learn how to check if a chicken is healthy. With live animals!

Refugee Republic

E007

International Development
Management

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 Development
Management

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.

Demo: Digitale DATA inwinning

C009

Land- en Watermanagement

Binnen Land- en Watermanagement en Bos- en Natuurbeheer worden data digitaal ingewonnen met behulp van
een Total Station en GPS. Ben je nieuwsgierig naar wat dit precies inhoudt? Kom snel naar C009 en bekijk de demo!

Land- en Watermanagement

C009

Land- en Watermanagement

Climate game: Kruip in de huid van een watermanager, of kijk juist als burger of ondernemer: deze serious game
laat zien hoe je zaken als veiligheid, leefbaarheid, natuur en economie voor alle partijen zo goed mogelijk moet
combineren om verandering echt te laten gebeuren. Je maakt plannen, onderhandelt, bedenkt samen weer nieuwe
mogelijkheden…Je kunt dit spel met studenten of andere geïnteresseerden kort spelen, of de demo bekijken in de
LWM-ruimte.

Takkentoets

E023

Tuin- en
Landschapsinrichting

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

Bezoek landgoed en
assortimentstuin

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: 10.45, 11.30, 13.00 en 13.45 uur.

Aan de slag in het voedingslab!

A019 en A027

Food Technology

Kom een kijkje nemen in de labs om te zien hoe studenten van Food Technology actief aan de slag zijn met
experimenten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Hier proef je wat er tijdens je opleiding aan bod komt!

Caravan

