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HVHL heeft een interessante en unieke samenstelling van hbo- 
opleidingen. Het duurzame karakter is het verbindende element 
tussen alle opleidingen. Het opleidingsaanbod is gericht op onder-
nemen, duurzaamheid en sluit aan bij de behoefte voor de toe-
komst. HVHL verzorgt vierjarige voltijd opleidingen, deeltijd 
opleidingen en tweejarige associate degree-varianten. Ook 
werkt HVHL aan toegepast onderzoek in samenwerking 
met studenten en het bedrijfsleven. Gerichte opleidings-
informatie opzoeken is binnen handbereik. Daarom 
hebben we de opleidingen overzichtelijk samen-
gevoegd tot een compleet naslagwerk. 

HVHL voorlichting:  
het aanbod van  
hbo-opleidingen

De opleidingen

www.hvhl.nl/welkom/decanen-vo
Voor actuele informatie scan de QR-code of ga naar:

Opleidingen Leeuwarden:
•   Bedrijfskunde en Agribusiness (B-V) 4
•   Biotechnologie (B-V) 6
•   (Biologische) Melkveehouderij (AD-V) 8
•   Diermanagement (B-V) 10
•   Dier- en Veehouderij (B-V) 12
•   Forensisch Laboratorium- 

onderzoek (B-V) 14
•   International Business (B-V) 16
•   Innovative Dairy Chain  

Management (M) 18
•   Kust- en Zeemanagement (B-V) 20
•   Management van de  

Leef omgeving (B-V) 22
•   Milieukunde (B-V) 24
•   Milieukunde (B-D) 26
•   Omgevingskunde (AD-D) 28
•   Innovatieve Plantenteelt (B-V) 30
•   Voedingsmiddelentechnologie (B-V) 32
•   Voedingsmiddelentechnologie (AD-D) 34
•   Biologie en Medisch  

Laboratorium onderzoek (B-V) 36
•   Chemie (B-V) 38
•   Chemische Technologie (B-V) 40

Opleidingen Velp:
•   Animals, Society & Business (B-V) 42
•   Bos- en Natuurbeheer (B-V) 44
•   Bos en Natuurbeheer (B-D) 46
•   Diermanagement (AD-V) 48
•   Equine, Sports & Business (B-V) 50
•   International Agribusiness  

en Trade** (B-V) 52
•   International Development  

Management (B-V) 54
•   Land- en Watermanagement (B-V) 56
•   Land- en Watermanagement (B-D) 58
•   Land- en Watermanagement (AD-V) 60
•   Land- en Watermanagement (AD-D) 62
•   Management van de  

Leefomgeving (B-V) 64
•   River Delta Development (M) 66
•   Tuin- en Landschapsinrichting (B-V) 70
•   Tuin- en Landschapsinrichting (B-D) 72
•   Tuin- en Landschapsinrichting (AD-V) 74
•   Tuin- en Landschapsinrichting (AD-D) 76
•   Voedingsmiddelentechnologie (B-V) 78
•   Voedingsmiddelentechnologie (AD-D) 80

B = bachelor   AD = associate degree   V = voltijd   D = deeltijd   M = master

BUILDING
YOUR

WORLD
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Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer in de food/agribusiness
• Logistiek manager bĳ  de bierbrouwerĳ 
• Agrarisch accountant bĳ  de bank
• Marketing manager bĳ  de zuivelfabriek
• Account manager bĳ  de diervoederfabrikant
• Exportmanager bĳ  de bloementeler
•  Financieel adviseur bĳ  een importeur van 

biologische rĳ st
• Bedrĳ fsleider bĳ  de zorgboerderĳ 
•  Kwaliteitsmanager bĳ  een voedingsmiddelenproduct

Als afgestudeerde student Bedrĳ fskunde en 
Agribusiness ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw 
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Team en probleem
Het bedrĳ f

Leeronderneming          
Investeerders & 
product

Junior traineeship
Verkoop & productie

Organisatie & Financiën
Marketing & Communicatie

2 Major keuze (Buitenlandse) bedrĳ fsstage

3 Major keuze Minor keuze

4 Projectstage Afstudeerstage

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Wat als idee begon voor een opdracht in het 
1e jaar, is nu uitgegroeid tot een eigen onder-

neming in relatiegeschenken en interieur-
decoratie vervaardigd uit afvalhout.”

Jesse Wĳ benga en Jan-Pieter Bakker, 
4e jaars studenten

Specialiseren
• Ondernemerschap
• Bedrĳ fskunde

Na het behalen van je diploma kun 
je je nog verder specialiseren met 
de aansluitende 1-jarige master 
Innovative Dairy Chain Management.

(kĳ k voor het uitgebreide studieprogramma op www.hvhl.nl/ba)

Deze feiten en cĳ fers geven een scha¤ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ba

Jouw toekomst in de agribusiness
Vind jĳ  bedrĳ fseconomie een leuk vak en heb je affi  niteit met de agra-
rische sector? Dan ligt de wereld voor jou open: de agribusiness is een 
van de grootste, meest dynamische en innovatieve sectors ter wereld. 
Deze opleiding combineert bedrĳ fskunde en ondernemerschap met 
voedsel- en agrarische kennis. Vanaf het eerste jaar werk je samen met 
studenten aan opdrachten van de Junior Company, een programma door 
Jong Ondernemen. Je kĳ kt daarbĳ  naar de hele keten, van zaadje tot 
supermarktproduct. Op onze school profi teer je van het beste van twee 
werelden: onze agrarische wortels en onze kwalifi catie als meest duur-
zame hogeschool. Dat gee�  jou straks meteen een voorsprong. Of je nu 
een eigen bedrĳ f start, het agrarisch bedrĳ f van je ouders overneemt of 
als adviseur optreedt.

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en 
leren? Dan is de opleiding Bedrĳ fskunde en Agribusiness wat voor jou. 
Mogelĳ kheden genoeg. Welkom bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op 
tot de graad Bachelor of 
Business Administration

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Goede baankansen

  Studenten aan het roer

  Opdrachten voor echte 

bedrijven

 Uitdagende management-

vaardigheidstrainingen

  Buddyproject 1e-/2e-jaars

  Docenten uit de praktijk 

 Persoonlijke begeleiding 

  Aansluitende 

master opleiding

  Samenwerking agrofood-

cluster

Bedrijfskunde en 
Agribusiness

Volg ons op:

  facebook.com/Bedrĳ fskundeEn
 Agribusiness

 instagram.com/bab.hvhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
• Research analist
• Procestechnoloog 
• Lab manager
• Klinisch farmaceutisch analist
• Kwaliteitsmanager
• Onderzoeker plantenbiotechnologie

Als afgestudeerde student Biotechnologie ligt de 
wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op 
de nationale als internationale markt aan de slag. 
Ook kun je na je bachelor doorstuderen voor een 
master in de biomedische wetenschappen.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“In het tweede jaar hebben wĳ  zelfs mee-
gewerkt aan een echt onderzoek van 

Wetsus, waarbĳ  we gelĳ k kennis hebben 
gemaakt met het bedrĳ f en werkveld.”

Remco Klaver, student

Specialiseren
• Plant Biotechnology • Biomedical Research
• Biological Data Science • Bioprocess Engineering

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

35%

50%

65%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Laboratorium- en
studievaardigheden

DNA en chemie Planten en vaccins Cellen en bioprocessen

2 Biochemie
Moleculaire biologie

Zuiveren van eiw� en 
en metagenomics Juniorstage of Biological Data Science

3 Specialisatie werkveld Keuzeruimte

4 Projectstage Afstudeerstage

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating,
neem dan contact op met het Student Service Centre via
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bt

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking 
met NHL Stenden Hogeschool.

Duurzame oplossingen 
voor actuele vraagstukken
Hoe ontwikkelen we inovatieve gewassen die bestand zĳ n tegen 
ziektes en een hoge opbrengst hebben om de groeiende wereld-
bevolking te voeden. Hoe maak je een test en een vaccin tegen 
een nieuw virus? Hoe kunnen we de afvalberg verkleinen en onze 
rest stromen beter benu� en in de nieuwe biobased economy? Hoe 
kun je diëten en medicĳ nen ontwikkelen die geschikt zĳ n voor individu-
ele patiënten? De antwoorden op deze vragen vind je met behulp van 
Biotechnologie. Biotechnologie is het antwoord op al deze vragen. Het 
behandelt de uitdagingen van nu met innovatieve oplossingen om ons 
klaar te maken voor een duurzame toekomst. Het arbeidperspectief is 
zeer gunstig want het werkveld zit te springen om jonge biotechnologen 
die deze uitdagingen aan willen pakken! De studie van de toekomst.

Je houdt van exacte vakken en hebt een kritische blik. Daarnaast ben 
je nauwkeurig, resultaatgericht en heb je veel doorze� ingsvermogen. 
De echte wereld staat centraal; al direct vanaf het begin werk je in 
teamverband met casussen uit de praktĳ k via gastlessen, projecten en 
vaardigheidstrianingen van ervaren onderzoekers en docenten. Het gaat 
om leren door zien, doen én communiceren. Wil je hierin aan het werk, 
dan is Leeuwarden the place to be. Want de opleiding Biotechnologie in 
Leeuwarden is de enige in zĳ n soort in Nederland!

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Veelzijdig vakgebied

  Nieuwste technologieën

  Goede kansen op 

arbeidsmarkt

  Goede faciliteiten

  Uitdagend

Biotechnologie

Volg ons op:
  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
• Zelfstandig melkveehouder
• Allround medewerker melkveebedrĳ f
• Medewerker melkwinningstechniek
• ZZP’er in de agrarische dienstverlening
• Projectleider bedrĳ fsopvolging
• Bedrĳ fsleider (biologisch) melkveebedrĳ f
• Adviseur bedrĳ fsomschakeling

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.

Voorbeeld studieopbouw
De ad Melkveehouderĳ  bestaat uit twee varianten. In beide 
varianten van de opleiding leer je de basis van een melkvee-
bedrĳ f. Denk hierbĳ  aan modules over ondernemerschap, 
fi nanciën, bodem en gewas. Halverwege de opleiding doe je 
praktĳ kervaring op tĳ dens een boerderĳ stage in het buiten-
land. Bĳ  de biologische variant ga je in op de kenmerken van 
een biologisch melkveebedrĳ f, denk hierbĳ  aan modules over 
markt, verwerking en bedrĳ fsvoering. Kĳ k op de website voor 
het volledige studieprogramma.

Associate degree
Een associate degree is een 2-jarige opleiding op hbo-niveau 
met een we� elĳ k erkend diploma. Hiermee vergroot je je 
kansen op de arbeidsmarkt. Met je ad-diploma Melkvee-
houderĳ  kun je doorstromen naar het 3e jaar van de bachelor 
Dier- en Veehouderĳ .

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo � +schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel
058 284 62 32.

“De opleiding is praktĳ kgericht met 
veel aandacht voor innovatie binnen de 

melkveesector.”
Barrie Langedĳ k, student

Specialiseren
• Melkveehouderĳ 
• Biologische Melkveehouderĳ 

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/melkvee-ad

Associate degree hbo-opleiding  Leeuwarden

Jouw toekomst in 
de melkveehouderij
Is het jouw ambitie om (biologisch) melkveehouder te worden? Onder-
nemen op een melkveebedrĳ f wordt steeds complexer in een verande-
rende maatschappĳ  als de onze. Thema’s als toekomstgerichtheid en 
dierenwelzĳ n zĳ n zelfs op een gangbaar melkveebedrĳ f niet meer 
weg te denken. De sector staat voor uitdagingen die van de nieuwe 
generatie melkveehouders ondernemerschap en innovatievermogen
vragen. Wil jĳ  dus goed voorbereid zĳ n op een leven tussen het vee 
en je vakinhoudelĳ ke kennis en vaardigheden verbreden? Deze 
opleiding stoomt jou klaar voor de toekomst, zodat jĳ  straks in staat 
bent slimme keuzes te maken voor het bedrĳ f. Of je nu ondernemer, 
bedrĳ fsleider of adviseur bent.

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer 
weten en leren? Dan is de tweejarige associate degree opleiding 
Melkveehouderĳ  wat voor jou. Mogelĳ kheden genoeg. Welkom 
bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Praktijkgericht onderwijs

  Dairy Campus als 

praktijk ruimte en 

onderzoekslocatie

  Samenwerking met het

werkveld

  Docenten uit de praktijk

  Leuke bedrijfsbezoeken

  Jij staat centraal

  2-jarige opleiding

Melkveehouderij

Volg ons op:

  facebook.com/dierenveehouderĳ 

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Een deel van deze opleiding wordt gesubsidieerd door 
SNN om duurzame, innovatieve ontwikkeling van 
Noord-Nederland te stimuleren.
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Mogelijke beroepen
• Projectleider dierbeschermingsorganisatie
• Educatiemedewerker dierentuin
• Manager op een zorgboerderĳ 
• Inspecteur dierenwelzĳ n bĳ  de overheid
• Bedrĳ fsleider dierbedrĳ f of dieropvang
• Junior onderzoeker natuurorganisatie

Als afgestudeerde student Diermanagement ligt de 
wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel op 
de nationale als internationale markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Basisprogramma

2 Keuze major Wildlife Management of Domestic 
Animal Management + keuzemodule

Ervaringsstage

3 Vervolg gekozen major Wildlife Management of 
Domestic Animal Management + keuzemodule

Minor

4 Afstudeerstage Afstuderen

Gedurende jouw hele studie krĳ g je studieloopbaanbegeleiding.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +biol � �

Vwo +biol +biol � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik ontdekte dat juist de commerciële kant 
van de diersector mĳ  heel erg trok. ”

Lars, afgestudeerd. Lees verder op de website

Specialiseren
Verplichte keuze:   Wildlife Management of Domestic 

Animal Management
Vrĳ e keuze:   Dieren in de zorg, Natuureducatie, Paard, 

Proefdierbeheer, Zoo Management and 
Conservation, International Wildlife 
Management

Feiten en cijfers

25-30  lesuren per week
10-15   uren zelfstudie 

per week

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

80%

30%

20%

70%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dm

Heb jij een hart voor dieren?
Hoe gaan we met dieren om en welke waarde(n) hebben dieren voor 
ons? Een vraag die altĳ d actueel blĳ �  en steeds meer aandacht krĳ gt. 
Denk maar eens aan de discussies rondom de terugkeer van de wolf 
in Nederland  of welke dieren (on)geschikt zĳ n om als huisdier te hou-
den. Het is dé centrale vraag tĳ dens de opleiding Diermanagement, 
de managementopleiding op het gebied van mens-dierrelaties en het 
welzĳ n van dieren. Houdt deze vraag jou ook bezig en zie jĳ  jezelf als 
toekomstig manager hier wellicht een rol in spelen?

Tĳ dens deze studie focus je vooral op non-productiedieren en de 
sector daaromheen. Vind jĳ  biologie een leuk vak? Mooi, want bĳ  ons 
kom je meer te weten over ecologie, huisvesting, gezondheid, welzĳ n, 
gedrag, genetica, natuurbeheer maar ook over leidinggeven, marketing 
en communicatie. De mogelĳ kheden zĳ n divers, maar jĳ  bepaalt tĳ dens 
deze studie zelf waarin jĳ  je wilt specialiseren. 

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig, deels Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Unieke opleiding in 

Europa

  Veel specialisatie-

mogelijkheden

  Uitdagende stages

  Internationaal 

georiënteerd

  Leuke studievereniging

  Verbeteren van 

dierenwelzijn

  Actuele onderzoeks-

projecten

Diermanagement

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
• Agrarisch adviseur
• Adviseur melkwinningstechniek
• Controleur voedselveiligheid
• Fokkerĳ specialist
• Assistent accountant agro
• Voeradviseur
• Zelfstandig melkveehouder
• Bedrĳ fsleider

Als afgestudeerde student Dier- en Veehouderĳ  ligt 
de wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel 
op de nationale als internationale markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie sector
Dier en prestatie

Dier en gezondheid
Duurzame ketens

Agrarisch bedrĳ f
Ondernemer i/d maatschappĳ 

Bodem en gewas
Student in bedrĳ f

2
Buitenlandse 

boerderĳ stage

Veevoeding en dier-
gezondheid
Research 
management

Innovatiestage

Internationale handel
Specialisatie module

3 Specialiseren: Melkveehouderĳ  of 
Toegepaste Dierwetenschappen Minor (of projectstage)

4 Projectstage (of Minor) Afstudeerproject

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo � +schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Samen werken in opdrachten en de 
bedrĳ fs bezoeken maken deze opleiding heel 

praktĳ kgericht en leuk.”
Marjon Wolthoff , student

Specialiseren
• Melkveehouderĳ 
• Toegepaste Dierwetenschappen

Deze feiten en cĳ fers geven een scha¡ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dv-lwd

Jij en de veehouderij
Heb jĳ  een hart voor de diersector en veehouderĳ ? Wil jĳ  een rol 
spelen in de toekomst van de sector in een veranderde maatschappĳ ? 
Internationaal is Nederland voorloper op het gebied van fokkerĳ , voeding
en welzĳ n. Onze kennis en duurzame innovaties worden wereldwĳ d 
toegepast. Een uitdagende wereld voor jou! De opleiding focust zich 
op drie thema’s: het dier op het bedrĳ f, bedrĳ fsvoering en bedrĳ fs-
omgeving. Denk aan vakken als veevoeding en diergezondheid, 
(fi nancieel) management, advisering, innovatie, fokkerĳ  en genetica 
en internationale handel. Daarvoor zit je niet alleen in de schoolbanken, 
maar vooral op onze praktĳ k- en onderzoekslocaties en doe je bedrĳ fs-
bezoeken. Zo leer je de verzamelde kennis en inzichten meteen toepassen. 

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en 
leren? Dan is de opleiding Dier- en Veehouderĳ  wat voor jou. Mogelĳ k-
heden genoeg. Welkom bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Goede baankansen

  Praktijkgericht onderwijs

  Dairy Campus als 

praktijk ruimte en 

onderzoekslocatie

  Samenwerking met het 

werkveld

  Docenten uit de praktijk

  Buitenlandse stage(s)

  Leuke excursies

  Jij staat centraal

Dier- en Veehouderij 

Volg ons op:

  facebook.com/DierEnVeehouderĳ 

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden

12 13



Mogelijke beroepen
• Operationeel specialist politie
• Fraudeanalist
• DNA onderzoeker
• Forensisch adviseur
• Bedrĳ fsrechercheur
• Brandonderzoeker
• Toxicologisch onderzoeker

Als afgestudeerde student Forensisch Laboratorium-
onderzoek ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie zowel op de nationale als internationale
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Inleiding tot laboratoriumwerk
Basis technisch onderzoek

Celbiologie
We� elĳ ke kaders

Basiskennis DNA
Voedsel en milieu

Dier en recht
Sporen en chemie

2 Communicatie en ethiek
Forensisch biologisch 
onderzoek

Biochemie
DNA-detectie

Forensische chemie 1
Commercieel onderzoek 
en advies

Materialenidentifi catie
Onderzoek en rapportage

3 DNA-onderzoek
Van monstername tot
rechtszaal

Brandonderzoek
Forensische chemie 2 Minor

4 Projectstage Afstudeeropdracht

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating,
neem dan contact op met het Student Service Centre via
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

±15  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

50%

50%

50%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Bĳ  elke zaak bĳ  de forensische opsporing
stond ik weer te springen om nieuwe dingen

te ervaren en te leren.”
Erwin van der Meulen, afgestudeerd 

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/fl

Heb jij het motief?
Wil jĳ  bĳ dragen aan de bewĳ svoering in zaken als voedselfraude, 
milieudelicten en dierenmishandeling of worden opgeleid tot 
forensisch analist bĳ  politie en justitie? Speur dan niet verder, want je hebt 
de enige opleiding in Nederland gevonden die jou hiervoor kan opleiden.

Naast de overheidsdiensten doen steeds vaker particuliere recherche- 
bureaus, verzekeringsmaatschappĳ en en fi nanciële instellingen een
beroep op commerciële forensische laboratoria. Deze ontwikkelingen
vereisen van de forensisch analist creativiteit, doeltreff ende communi-
catie en klantgericht denken.

Daarnaast vereist internationalisering van het werkveld bovendien 
bekwaamheid tot functioneren in multinationale samenwerkings-
verbanden. De missie van je docenten is dan ook professionals in 
waarheidsvinding op te leiden, die breed en internationaal inzetbaar 
zĳ n. Dit doel wordt bereikt door een uniek samengesteld en hoogstaand 
programma van gericht onderwĳ s en innovatief toegepast wetenschap-
pelĳ k onderzoek. Durf jĳ  de strĳ d met de misdaad aan?

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  (Internationale) excursies

  Diversiteit

  Hightech faciliteiten

  Outdoor research

  Vernieuwend

  Echte zaken 

  Studiestad Leeuwarden 

Forensisch
Laboratoriumonderzoek

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
•  Logistiek manager bĳ  een transportbedrĳ f
• Change manager
• Marketing manager 
• International sales manager
• Account manager
• Manager internationale bedrĳ ven
• Exportmanager 
• Kwaliteitsfunctionaris
• Duurzaamheidsadviseur
• Financieel adviseur bĳ  een bank

Als afgestudeerde student International Business 
for the Future ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +ec/mo/
be/wia/wib � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Specialiseren
International Sustainability Management

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

“I was intrigued by the idea of the bridge 
between business and nature and to see 

how they are connected.”
Daniel Kliem, Duitsland, afgestudeerd.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 A look at future Inter-
national Business 

E-Marketing & Sales 
Responsible Accounting

Creating Sustainable 
Business Value

Business Planning & 
Entrepreneurship

2 Developing Sustainable 
International Business

Project Management & 
Organisational Behaviour

Circular Sustainable Business
Sustainable fi nancing

People First & Supply 
Chain Management

3 Sustainable International Business Development Minor or Internship

4 Minor or Internship Bachelor Thesis Project & Research

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ib

Jouw toekomst in de 
internationale business
Vind jĳ  het leuk om over de grens te kĳ ken? Ben jĳ  ondernemend en 
houd je van samenwerken? Dan is International Business for the Future
iets voor jou. Omdat de internationale handel in de wereld sterk groeit, 
wordt de noodzaak voor bedrĳ ven steeds groter om rekening te houden
met de toekomst van de aarde. Bedrĳ ven staan daarmee voor een 
enorme uitdaging. Ben jĳ  straks die smart business professional die
hen helpt succesvol te innoveren?

Nederland hee�  een goede reputatie in export en internationale handel.
Bĳ  HVHL is internationaal én toekomstgericht ondernemen een van-
zelfsprekende combinatie. De kracht van deze opleiding schuilt in het 
vinden van slimme oplossingen. Je lost niet alleen het probleem op 
voor één product maar je begrĳ pt het geheel en de samenhang. Zo kan 
iedereen profi teren en is jouw bedrĳ f in staat duurzaam te veranderen. 
Planet, People én Profi t dus. Dit is wat International Business for the 
Future anders maakt.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Business 
Administration

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Engelstalig

  Geen verplichte extra taal

  Duurzaam ondernemen 

als kans

  Opdrachten voor echte 

bedrijven

  Groot internationaal 

netwerk

  Persoonlijke begeleiding

  Internationale klas

International 
Business

Volg ons op:

  facebook.com/IB.VHL

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Career opportunities
With this Master’s degree, you can expect to work in 
one of the following positions facilitating changes or 
transition processes in the international dairy sector:
•   Dairy chain manager (e.g. logistic manager, supply 

chain manager, strategy/policy manager, sales 
manager, corporate sustainability manager, 
product & marketing manager, project manager, 
QA manager, CSR manager) 

•   Dairy chain advisor/expert (e.g. nutrition expert, 
fi nancial expert, technical account manager, dairy 
policy advisor, dairy lobbyist, innovation expert, 
business development advisor, change agent, 
quality assurance advisor and auditor)

•   Dairy farm development advisor

“The study IDCM facilitated my develop-
ment as a professional in the dairy industry 
and encouraged my personal development 

in a welcoming and teamwork-oriented 
environment”

Shauna Neary, IDCM student

Studying in Holland 
Holland is well known for being open-minded, tolerant and 
internationally oriented. Study and living costs are aff ordable 
and the quality of Dutch institutions is well-recognised. Off  
campus you can explore the picturesque nature areas that 
surround our site in Leeuwarden by foot or bike. Throughout 
the year there are several free festivals, markets and 
concerts where you can hang out with your friends and meet 
the locals. Amsterdam, The Hague, Berlin and Paris are only a 
short train journey away.

These facts and fi gures give an estimate of the time you 
spend on your studies.

Theory Practice

Individual Teamwork

Facts and � gures

20   lesson hours 
per week

20    hours of self-study
weekly

20 weeks Master’s thesis

30%

70%

70%

30%

Example study programme
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4

Dairy Chain Governance

Dairy Chain Innovations

Quality Assurance

Dairy Business Development

Research Design and 
Implementation Thesis

Thesis

Professional Development Part 1 Professional Development Part 2

Questions?
Are you a future student and would 
you like to know more about this
programme? Please contact us!

+31 (0)58 284 6232
info@vhluas.com

 www.vhluas.com 

This leafl et has been compiled with the utmost care. However, the data may change and therefore you cannot derive 
any rights from the information in the folder. Please visit www.vhluas.com for up-to-date information.

Come by for a visit or meet us online!
We would be pleased to welcome you. In addition to our open days, VHL also 
organises orientation days, one-on-one conversations with students and lecturers, 
as well as other events. For the latest information and registration, please visit: 

07-22

Development and innovation
Are you that dairy professional with a keen eye for innovation, strategy, 
quality and governance, eager to take your career to the next level? Or 
maybe you are about to graduate for your bachelor and feel like you still 
have not fi nished learning and professionalising yourself in the dairy 
chain? The master Innovative Dairy Chain Management is what you 
are looking for!

This master programme focusses on the sustainable dairy chain as a 
whole, from farm to table and everything in between. How can farms 
deliver milk of suffi  cient quantity and excellent quality in a profi table 
manner while adhering to (safety) requirements of the chain? How can 
we innovate diff erent processes to meet the industrial and governmental 
needs? These are some of the issues you will be working on during this 
master programme.

Please visit our website for more information:

www.vhluas.com/idcm

Innovative Dairy 
Chain Management
Master of Science  Leeuwarden, Holland

Degree
Upon graduation you will receive a 
Master of Science degree. Our Master 
programmes are accredited by the 
Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders (NVAO).

Duration
Fulltime 1 year, par  ime 2 or 3 years. 
Starting in September.

Location
Leeuwarden, Holland

Language
English

Admission
To qualify for enrolment you should 
have a Bachelor degree or equivalent 
qualifi cation in a relevant subject. You 
must have undergraduate practical 
training in the form of placements in 
the dairy sector or other relevant work 
experience. You need to prove your 
English profi ciency by providing
a certifi cate issued by selected
language institutions (TOEFL 80/IELTS
6.0 or other equivalent certifi cates).

  Unique focus on the 
entire dairy chain 
  Focus on professional 
skills and theory 
 International classroom 
 Focus on sustainability

 Innovative   

Follow us:

 facebook.com/MasterIDCM 

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi  er.com/VHL_uas

 youtube.com/vanhalllarenstein18 19



Mogelijke beroepen
•  Toegepast (biologisch) onderzoeker
• Adviseur kustveiligheid
• Beleidsmedewerker visserĳ 
• Projectmanager duurzame energie
• Junior adviseur beleid
• Projectleider marien onderzoek  
• Ecologisch adviseur
•  Medewerker Educatie & Communicatie 

Als afgestudeerde student Kust- en Zeemanagement
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Mens en zee
Onderzoek 1

Oceanologie
Maritieme economie

Mariene diversiteit
Beleid en duurzame 
ontwikkeling

Onderzoek 2
Eff ectief adviseren

2 Exploratory internship Coastal and marine 
research

People, Planet, Profi t
Introduction to GIS

Interactive planning; Stress 
eff ects on coast and sea

3 Projectstage of minor Projectstage of minor

4 Marine ecosystems & 
adaptive Management
Elective course

Sustainable marine 
management
Elective course

Graduation assignment

Gedurende jouw hele studie krĳ g je studieloopbaanbegeleiding.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia � � �

Vwo +wia/b � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Na mĳ n opleiding wil ik naar Australië om 
mĳ zelf te specialiseren in marine biologie”

Roald Sack,  student

Elective course
• Marine research ór Resilient coast (Veerkrachtige kust)
•  Advanced GIS in marine biology ór Sustainable energy 

transition

Deze feiten en cĳ fers geven een scha§ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

70%

55%

30%

45%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/kz

De zee, de kust en jij
Ben jĳ  betrokken en avontuurlĳ k? Vind jĳ  biologie, economie of 
aardrĳ kskunde leuke vakken? Duik dan in de wereld van Kust- en Zee-
management. Veel actuele ontwikkelingen hebben impact op de natuur; 
klimaatverandering, voedselproblematiek en plastic in zee. Zeespiegel-
stĳ ging hee�  gevolgen voor de ecologie van oceanen, maar ook voor 
bewoners van kustgebieden. Hoe zorgen we voor een schone zee en 
duurzame visserĳ ? Deze opleiding is er op gericht dat jĳ  samen met alle 
betrokken partĳ en tot een oplossing komt voor deze uitdagingen.

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en 
leren? Dan is de opleiding Kust- en Zeemanagement wat voor jou. 
Mogelĳ kheden genoeg. Welkom bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlands- en Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Unieke opleiding

  Actuele vraagstukken

  Internationaal 

stage netwerk

  Interessante excursies 

en gastlezingen

  Veel keuzevrijheid

  Actieve studievereniging 

Medusa

  Persoonlijke begeleiding

 Doorstudeermogelijkheden

Kust- en 
Zeemanagement

Volg ons op:

  facebook.com/
KustEnZeemanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
•  Beleidsmedewerker natuur en landschap bĳ  een 

provincie
• Procesbegeleider gebiedsprocessen
• GIS-medewerker bĳ  een ecologisch adviesbureau
• Zelfstandig ondernemer
• Beleidsmedewerker lee� aarheid bĳ  een gemeente
• Omgevingsmanager ruimtelĳ ke ontwikkeling
• Adviseur lee� aarheid landelĳ k gebied

Als afgestudeerde student Management van de 
Leefomgeving ligt de wereld aan je voeten. 

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie op de leef-
omgeving

Dorpsbeleving
Projectmanagement

Landschapsgenese
Stad en Ruimte

Integrale kĳ k op natuur
Communiceren van beleid

2
Oriëntatiestage

Basic GIS
Adviseren kun je leren

Kenniswerkplaats: Duurzame
ontwikkeling en beleid in 
Nederland en Europa

Landschapsecologie 
beekdal landschap
Procesmanagement

3 Duurzame gebieds-
ontwikkeling
De onderneming

Kenniswerkplaats:
Ontwerpen Minor of Stage

4 Minor of Stage Afstudeeropdracht

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“De kleinschaligheid zorgt voor een 
gezellige en persoonlĳ ke sfeer, ik voel me 

hierdoor ook gezien.”
Marianne Boer, student

Specialiseren
• Toegepaste Aardrĳ kskunde (in Leeuwarden)
• Smart City Development (in Velp)

Deze feiten en cĳ fers geven een scha¤ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

± 20  lesuren per week
± 20   uren zelfstudie 

per week

50%

40%

50%

60%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ml-lwd

Toegepaste aardrijkskunde
Vind jĳ  aardrĳ kskunde een leuk vak en wil je dit graag toepassen in de 
praktĳ k? Wil je aan de slag met de inrichting van gebieden en regionale 
ontwikkeling? In Nederland telt elke vierkante meter: iedereen gebruikt 
de ruimte op zĳ n eigen manier en hee�  wensen en belangen. Bovendien 
hee�  elk gebied unieke mogelĳ kheden. Om toekomstplannen te maken 
voor ons landelĳ k gebied en onze stedelĳ ke omgeving is creativiteit 
en kennis nodig. Daarbĳ  gaat het om toepassen van aardrĳ kskunde 
met bĳ voorbeeld cartografi e, bodemkunde, beleid, economie, geologie, 
landschaps geschiedenis, ecologie en ontwerp. Maar denk ook aan het 
omgaan met tegenstrĳ dige belangen. Bĳ  deze opleiding leer je hoe je dit 
alles bĳ  elkaar brengt om samen tot creatieve oplossingen te komen.

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en 
leren? Dan is Toegepaste aardrĳ kskunde bĳ  de opleiding Management 
van de Leefomgeving wat voor jou. Mogelĳ kheden genoeg. Welkom bĳ  
hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden 

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  7x uitgeroepen tot 

top opleiding

  Sociale én fysische 

leefomgeving

  Studieprogramma is 

maatwerk

  Korte lijntjes met docenten

  Veel excursies

 Hoge studenttevredenheid

  Werken voor, met én 

in het werkveld

  Unieke opleiding

Management van 
de Leefomgeving

Volg ons op:

  facebook.com/
ManagementvandeLeefomgeving

 instagram.com/mvdl.leeuwarden

 twi er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
• Milieukundig of Ecologisch adviseur
• Adviseur ruimtelĳ ke ontwikkelingen
• Duurzaamheidscoördinator
• Medewerker stedelĳ ke ecologie
• Milieu-inspecteur
• Watertechnoloog
• Ecologisch onderzoeker
• Energiecoördinator
• Projectcoördinator bodemkwaliteit

Als afgestudeerde student Milieukunde ligt de 
wereld aan je voeten. Je kan na je studie zowel 
nationaal als internationaal aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Intro Milieukunde
Jouw duurzame toekomst

Milieuprocessen 
Verkenning van de 
stedelĳ ke omgeving

Eff ectief adviseren (thema 
energie)
Milieutechnologieën 

Integrale kĳ k op natuur
Milieukundig onderzoek

2 Oriëntatiestage Verdiepende modules & 
specialisatie 

Verdiepende modules & 
specialisatie 

Verdiepende modules & 
specialisatie 

3 Verdiepende modules & 
specialisatie 

Adviesbureau voor 
duurzame oplossingen Projectstage

4 Minor Afstudeerproject

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +schk � �

Vwo +wia/b+schk +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Afvalwater is voor mĳ  niet een probleem 
maar juist een uitdaging. Hoe kan ik afval-

water zuiveren en weer schoon krĳ gen!”
Carmen Bosman, student 

Specialiseren
• Energie en klimaat
• Toegepaste ecologie
• Water- en milieutechnologie

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

20-25  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22 

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/mk

Milieukunde: relevant, 
toekomstgericht én uitdagend!
Jĳ  ziet wat er beter kan in de wereld. Als je iets leest in de media, 
valt jouw oog direct op termen als biodiversiteit, klimaatadaptatie, 
duurzaam grondstof- en water gebruik en het sluiten van kring-
lopen. Sterker nog, jĳ  ziet het niet alleen, je wil zelf ook een actieve 
bĳ drage leveren. Herken je dit?

Er zĳ n weinig onderwerpen die zo relevant en toekomstgericht zĳ n als de 
zorg voor onze aarde. Hoe zorgen we er voor dat toekomstige generaties 
ook op een veilige en gezonder manier kunnen leven? Kunnen we het 
eff ect van het menselĳ k handelen beperken zodat natuurlĳ ke kringlopen 
niet (verder) verstoord worden? Dat zĳ n complexe vragen.

Om deze grote vraagstukken te kunnen begrĳ pen krĳ g je tĳ dens de oplei-
ding Milieukunde de nodige kennis, methodieken en tools aangereikt. Je 
gaat aan de slag met actuele thema’s en uitdagende opdrachten waar-
door meteen duidelĳ k is waar en hoe je de nieuwe kennis kunt inze� en.
Je doet bĳ voorbeeld onderzoek naar fl ora & fauna in een kwetsbaar 
gebied tĳ dens de veldweek. Denkt na over een innovatieve manier 
om water te zuiveren en toetst dit in een van de  laboratoria van de 
hogeschool of je wordt bĳ gepraat door een gastdocent over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Je komt er door je 
studie en stages achter waar jouw interesses en mogelĳ kheden liggen en 
kiest een specialisatie die daarbĳ  aansluit. Wil jĳ  een aantal maanden in 
het buitenland studeren? Ook dat kan. 

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig, deels Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Actuele thema’s

  Leuke en leerzame 

excursies en stages

  Keuzevrijheid tijdens 

de studie

  Buitenlandmogelijkheden

  Docenten met praktijk-

ervaring

  Betrokken medestudenten

  Actieve studievereniging

  Goed arbeidsperspectief 

  Sterke betrokkenheid 

werkveld

Milieukunde

Volg ons op:

  facebook.com/milieukunde

 instagram.com/milieukunde_hvhl 

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
•  Toegepast (biologisch) onderzoeker
• Adviseur kustveiligheid
• Beleidsmedewerker visserĳ 
• Projectmanager duurzame energie
• Junior adviseur beleid
• Projectleider marien onderzoek  
• Ecologisch adviseur
•  Medewerker Educatie & Communicatie 

Als afgestudeerde student Kust- en Zeemanagement
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Mens en zee
Onderzoek 1

Oceanologie
Maritieme economie

Mariene diversiteit
Beleid en duurzame 
ontwikkeling

Onderzoek 2
Eff ectief adviseren

2 Exploratory internship Coastal and marine 
research

People, Planet, Profi t
Introduction to GIS

Interactive planning; Stress 
eff ects on coast and sea

3 Projectstage of minor Projectstage of minor

4 Marine ecosystems & 
adaptive Management
Elective course

Sustainable marine 
management
Elective course

Graduation assignment

Gedurende jouw hele studie krĳ g je studieloopbaanbegeleiding.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia � � �

Vwo +wia/b � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Na mĳ n opleiding wil ik naar Australië om 
mĳ zelf te specialiseren in marine biologie”

Roald Sack,  student

Elective course
• Marine research ór Resilient coast (Veerkrachtige kust)
•  Advanced GIS in marine biology ór Sustainable energy 

transition

Deze feiten en cĳ fers geven een scha§ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

70%

55%

30%

45%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Geef een impuls aan 
je carriere als milieukundige
Jĳ  ziet wat beter kan in de wereld: biodiversiteit, klimaat, grondstof-
gebruik, watervoorziening, energietransitie en bodembeheer. Je 
interesse voor milieu en duurzaamheid laat je nu al blĳ ken. Maar jĳ  
wilt meer. Herkenbaar?  

De deeltĳ dopleiding Milieukunde gee�  jou de kennis, tools en ruimte 
om je verder te ontwikkelen. Zo kun jĳ  écht een zinvolle bĳ drage leve-
ren aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.  In het begin 
van deze studie ontwikkel je een solide milieukundige basis. Vervol-
gens geef jĳ  hier met je persoonlĳ ke interesses verder richting aan, 
misschien wel in combinatie met kennis en ervaring die je al eerder in 
je carrière hebt opgedaan. Dat maakt jouw cv straks uniek en gee�  je 
de mogelĳ kheid om verdere stappen te ze� en.

Leer meer over klimaatverandering, de functie van natuur, innova-
tieve watertechnologieën, alternatieve energiebronnen en nog veel 
meer. Leer analyseren, onderzoeken, toepassen, in- en uitzoomen 
en innovatieve oplossingen bedenken. Wĳ  zĳ n er klaar voor, jĳ  ook? 
Welkom bĳ  de opleiding Milieukunde!

Opleidingstype
Deeltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig, deels Engelstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt onderdeel 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we hoe we je kunnen helpen 
om je verwachtingen te realiseren 

  Persoonlijke begeleiding

  Werken en studeren 

combineren

  Keuzevrijheid tijdens 

de studie

  Enthousiaste docenten 

met praktijkervaring

  Studiegenoten uit het 

vakgebied

  Connecties met bedrijven

  Diverse doorstroom-

mogelijkheden

Volg ons op:

  facebook.com/milieukunde

instagram.com/milieukunde_hvhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/mk-dt

Milieukunde
Deeltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Studieopbouw
Deze associate degree is een combinatie van werken en 
studeren. Je hebt op vrĳ dag les, meestal op locatie in Leeu-
warden, af en toe online. Tĳ dens het eerste deel van je studie 
werk je vanuit de Omgevingswet aan een aantal thema’s zoals 
groene/stedelĳ ke leefomgeving en de duurzame energie-

transitie. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die aansluiten 
bĳ  de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet vraag. 
Denk aan het succesvol werken in projecten, presenteren en 
eff ectief rapporteren. 

Mogelijke beroepen
• Projectcoördinator Omgevingswet
• Junior QHSE-manager
• Junior omgevingskundig adviseur
• Beleidsmedewerker kwaliteit van de omgeving
• Omgevingsmanager
• Projectmedewerker duurzame leefomgeving
• Junior projectleider duurzame energie
• Vergunningverlener
• Coördinator Toezicht
• Handhaver

Als afgestudeerde van de associate degree 
Omgevingskunde ligt de wereld aan je voeten. 
Er is volop werk als je deze studie hebt afgerond.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende informatie over relevant 
werk dat nodig is voor het volgen van deze opleiding. Daar 
vind je ook meer informatie, over je intakegesprek en 
regelingen voor 21+. Heb je vragen over toelating, neem 
dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

“Deze opleiding gaf mĳ  nieuwe inzichten welke 
ik ook gelĳ k kon toepassen in het werkveld.”

Hendrik van Driel, Inspecteur Natuur.

Associate degree
Een associate degree is een tweejarige studie op hbo-niveau 
met een we� elĳ k erkend diploma. Met je ad-diploma 
Omgevingskunde heb je een betere positie op de arbeids-
markt.

Feiten en cijfers

8  contacturen per 
studieweek

15-20   uren studiebelasting 
per week

Lesdagen op vrĳ dag

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

50%

50%

50%

50%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ok-ad-dt

Deeltijd associate degree hbo-opleiding
 Leeuwarden

Werken aan omgevingskwaliteit
Wil je werken aan een gezonde, duurzame leefomgeving en wil jĳ  een 
bĳ drage leveren aan de uitvoering van de Omgevingswet? Dan is deze 
deelstudie precies wat jĳ  zoekt.

De Omgevingswet gaat het werkveld veranderen en dat biedt kansen! 
Het bedrĳ fsleven en de overheid hebben grote behoe� e aan professi-
onals die deze wet handen en voeten kunnen geven. In de tweejarige 
associate degree Omgevingskunde leer je het nationale omgevings-
beleid te vertalen naar procedures en producten die de leefomgeving 
beschermen en benu� en. Je combineert kennis van de Omge-
vingswet met kennis van de fysieke leefomgeving. Daarbĳ  zoek je 
samen met betrokken partĳ en naar een gezamenlĳ k belang. In deze 
opleiding ontwikkel je kennis en vaardigheden voor deze nieuwe 
manier van samenwerken, zodat jĳ  straks je plek in het werkveld 
nóg beter kunt innemen.

Wil jĳ   je inze� en voor een toekomstbestendige omgeving? Dan 
is de associate degree Omgevingskunde wat voor jou. Mogelĳ k-
heden genoeg. Welkom bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Deeltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt onderdeel 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we hoe we je kunnen helpen 
om je verwachtingen te realiseren.

  Goede baankansen

  Unieke opleiding

  Docenten met 

praktijkervaring

  Werken en studeren

  Praktijkgericht onderwijs

  Contacten met overheid 

en bedrijven

  Vraagstukken vanuit 

beroepspraktijk

Omgevingskunde

Volg ons op:

  facebook.com/milieukunde

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Adviseur plantweerbaarheid 
• Onderzoeker bodemkwaliteit 
• Veredelaar 
• Zelfstandig ondernemer 
• Productmanager  
• Teeltspecialist  
• Salesmanager vertical farming

Als afgestudeerde student Innovatieve Plantenteelt 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt 
aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Zicht op de agro-food 
sector
Plant en bodem

Agrarische 
eco systemen
Kwaliteit en marketing 
in de agro-food keten

Plant in onderzoek
en innovatie
Ondernemerschap in het 
primaire bedrĳ f

Innovaties in de agro-food 
sector
Student in bedrĳ f

2 Stage Specialiseren Plantenteelt en ondernemerschap / Plant Innovatie en Onderzoek

3 Specialiseren Plantenteelt en ondernemerschap / 
Plant Innovatie en Onderzoek

Minor (of projectstage)

4 Projectstage (of minor) Afstudeerproject

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia+schk +schk � �

Vwo +wia+schk +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik heb me tĳ dens opleiding gespeciali-
seerd in vermeerderen van planten. Nu heb 

ik een baan als teeltspecialist!”
Paul van Hulst, student

Specialiseren
• Plantenteelt en ondernemerschap
• Plant Innovatie en Onderzoek

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k+stage

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

70%

65%

30%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ta

Jouw toekomst in 
de innovatieve plantenteelt
Ben jĳ  geïnteresseerd in toegepaste plantenbiologie? Denk je na 
over innovatieve praktische oplossingen? In de studie Innovatieve 
Planten teelt hou je je bezig met het duurzaam telen van gewassen voor 
voedselproductie, medicinale planten, sierplanten of vezelgewassen. 
Je verdiept je in gewasgroei, bodemkwaliteit en plantenveredeling en je 
ontwikkelt onderzoeks- en ondernemersvaardigheden. Dit met aandacht 
voor maatschappĳ , biodiversiteit, klimaat en kringlopen. De opleiding 
is praktĳ kgerichte dus naast hoorcolleges steken we de handen uit de 
mouwen. Op het veld, in de kas en het lab. Tĳ dens excursies en stages 
verken je beroepsmogelĳ kheden in het werkveld. 

Wil jĳ  werken aan de teelt van bĳ voorbeeld eiwitrĳ ke gewassen voor 
eiwi� en in vleesvervangers? Nieuwe gewassen veredelen die tegen 
droogte kunnen? Of zet je liever een verticaal hydroponics systeem op 
in onze kas op het dak van de school? Kom dan eens een kĳ kje nemen 
bĳ  de opleiding Innovatieve Plantenteelt! Wĳ  zĳ n een opleiding met veel 
ruimte voor eigen keuzes en initiatieven vanuit studenten. Je bent van 
harte welkom. 

Word je enthousiast en wil je over dit onderwerp veel meer weten en 
leren? Dan is de vernieuwde opleiding Innovatieve Plantenteelt wat voor 
jou. Mogelĳ kheden genoeg. Welkom bĳ  Hogeschool Van Hall Larenstein.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  5 praktijklocaties in 

Noord-Nederland

  Innovatief in technologie 

en ecologie

  Samenwerking met 

werkveld

  Docenten uit de praktijk

  Actueel en innovatief

  Praktijkgericht

  Persoonlijke begeleiding

  Buitenlandmogelijkheden

  Leuke stages en excursies

  Uitstekende baankansen

Innovatieve 
Plantenteelt

Volg ons op:

  facebook.com/
InnovatievePlantenteelt

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden
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Mogelijke beroepen
• Productontwikkelaar
• Procestechnoloog
• Kwaliteitsmanager 
• Technical sales specialist
• Quality Assurance offi  cer
• Research & Development medewerker
• Technologisch adviseur 
• Auditor food
• Productiemanager

Als afgestudeerde student Voedingsmiddelen-
technologie ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia+schk +wia+schk � �

Vwo +wia+schk +wia+schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Tĳ dens mĳ n opleiding heb ik ervaring 
opgedaan bĳ  allerlei organisaties. Ik heb nu 

een veelzĳ dige functie bĳ  Hooghoudt.”
Frank Leystra , afgestudeerd

Specialiseren
• Food Technology
• Process Engineering

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

± 20  lesuren per week
± 20   uren zelfstudie 

per week

60%

50%

40%

50%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Werken in het lab
Werkveld-oriëntatie
Bakkerĳ technologie
Statistiek & wiskunde

Voeding en gezondheid
Vleesverwerking & 
plant aardige alter-
natieven
Microbiologie

Runnen van een onderneming
Marketing
Zuiveltechnologie
Wiskunde

Verwerking plantaardige
producten
Organisatie en fi nanciën

2 Zuivelproductkunde
Management en logistiek

Biochemie
Research management

Kwaliteit- en informatie-
systemen
Biertechnologie

Juniorstage

3 Specialisatie Minor

4 Projectstage (of Minor) Afstudeerproject

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/vt-lwd

Stap in de wereld van food
Met de opleiding Voedingsmiddelentechnologie leg je een brede basis 
voor een veelzĳ dige functie in de dynamische wereld van de voedings-
middelenindustrie. Zo worden er bĳ na dagelĳ ks nieuwe producten op 
de markt gebracht: gezonder, lekkerder, innovatief en altĳ d met oog voor 
kwaliteit. Denk bĳ voorbeeld aan vleesvervangers, plantaardige kaas en 
E-nummer vrĳ e producten. Als student aan deze opleiding leer je pro-
ducten ontwikkelen en producteigenschappen te beïnvloeden. Je zet 
de pet van de procestechnoloog op en onderzoekt of het productiepro-
ces geoptimaliseerd kan worden. Met de opgedane kennis in het lab, 
onze unieke proeff abriek en de voor jou bekende kwaliteitssystemen 
kun je garanderen dat het eindproduct zonder risico geconsumeerd 
kan worden.

Jĳ  kunt straks in de voedingsmiddelenindustrie je expertise inze� en! 
Er is genoeg werk aan de winkel, want deze wereldwĳ de bedrĳ fstak 
ontwikkelt zich in hoog tempo. Word jíj de specialist op het gebied 
van voedingsmiddelen?

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Innovatief

  High-tech faciliteiten

  Dichtbij werkveld

  Uitgebreide proe� abriek

  Sterke sector

Voedingsmiddelen-
technologie

Volg ons op:
  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  LeeuwardenVoltijd hbo-opleiding 
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Mogelijke beroepen
•    Ploegleider
• Productieleider
•   Kwaliteitsfunctionaris
• Procestechnoloog
• Teamleider
• Technical Sales functionaris 
• Produc� echnoloog

Als afgestudeerde student Voedingsmiddelen-
technologie ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk    

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk    

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende eisen zoals je functie 
bĳ  aanvang, je intakegesprek en regelingen voor 21+. Heb 
je vragen over toelating, neem dan contact op met het
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Associate degree
Een Associate degree is een tweejarige studie op hbo- 
niveau met een we� elĳ k erkend diploma. Na afronding van 
deze Ad kun je doorstromen in het derde jaar van de 
bachelor Voedingsmiddelentechnologie.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

1  lesdag per week
8-16   uren zelfstudie 

per week

40%

75%

60%

25%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Basisvaardigheden Procesoptimalisatie Beheren van kwaliteits-
systemen

Produc� echnologie

2 Research Management Productoptimalisatie Integrale Product- & Procesbeheersing in het werkveld

“Om door te groeien binnen mĳ n werk in de 
voedingsmiddelenindustrie zocht ik een 

opleiding waar ik werken en leren kon com-
bineren. Deze Ad sloot daar perfect op aan.”
Jildert van der Woud, afgestudeerd Associate degree 

Voedingsmiddelentechnologie

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Klaar voor de volgende stap 
in je carrière?
Je bent werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie en hebt daar je 
passie gevonden. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan biedt 
Van Hall Larenstein jou de volgende kans in de voedingsmiddelen-
technologie! Tĳ dens deze tweejarige (deeltĳ d) hbo-studie ontwikkel je 
professionele vaardigheden en leer je wat de invloed is van de samen-
stelling van het product en de procesvariabelen op het eindproduct. 
De verschillende aspecten van productieproces, voedselveiligheid en 
kwaliteit van voedingsmiddelen komen hierbĳ  aan bod. Je bent als 
afgestudeerde initiatiefrĳ k binnen de afgesproken kaders en gaat aan 
de slag met het optimaliseren van bestaande producten en processen.

Verder ontwikkelen binnen het vakgebied
Ben jĳ  momenteel werkzaam in de voedingsmiddelenbranche en 
heb je een functie op mbo-niveau? Dan is dit de perfecte Associate
degree (Ad) om je verder te ontwikkelen. Zet dus vandaag nog de 
volgende stap in je carrière! Je kunt na deze tweejarige Ad nog 
verder studeren in de bachelor Voedingsmiddelentechnologie, 
of zet met een mooi en waardevol diploma de volgende stap in je 
carrière in een vak gebied waar altĳ d vraag is naar goed opgeleide 
mensen zoals jĳ .

Opleidingstype
Deeltĳ d Associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Associate degree

Duur
2 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden en Velp

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek maakt deel uit van 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we onder meer je werk-
ervaring, motivatie en verwachtingen.

  Één dag in de week naar 

school

  Werktijd is gedeeltelijk 

ook studietijd

 Betrokken docententeam

 Beroepsgericht onderwijs 

 Persoonlijke aandacht

  Uitstekende faciliteiten

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/vt-ad-dt

Voedingsmiddelen-
technologie
Deeltijd Associate degree hbo-opleiding

 Leeuwarden en Velp (bij Arnhem)
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Mogelijke beroepen
• Medisch diagnostisch analist
• Onderzoeksanalist Research & Development
• Microbiologisch kwaliteitsadviseur
• Accountmanager
• Data-analist

Als afgestudeerde student Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek ligt de wereld aan je 
voeten. Je kan na je studie zowel op de nationale als 
internationale markt aan de slag. Ook kun je na je 
bachelor doorstuderen voor een master in de 
bio medische wetenschappen.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk  

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk  

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Deze studie gee�  mĳ  de ruimte om te 
kunnen kiezen wat mĳ  interessant lĳ kt en 

biedt de hulp van docenten die weten waar 
je kan/moet kĳ ken.”
Kirsten Lassing, student

Specialiseren
• Biomedical Research
• Biological Data Science

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

35%

50%

65%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Laboratorium- en
studievaardigheden

DNA en eiwi� en Infecties en cellen Laboratoriumanalyse en 
vaccinontwikkeling

2 Biochemie
Moleculaire biologie

Hematologie en 
infecties Juniorstage of Biological Data Science

3 Specialisatie werkveld Keuzeruimte

4 Projectstage Afstudeerstage

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bml

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Belangrijk werk

  Uitstekende faciliteiten

  Nieuwste technologieën

  Leeuwarden Studiestad

  Unieke locatie

  Hightech apparatuur

   Unieke samenwerking met 

NHL Stenden Hogeschool

   Unieke onderwijsconcept

Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking 
met NHL Stenden Hogeschool.

Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden

Neem jij de toekomst 
bloedserieus?
Dankzĳ  biomedisch onderzoek zĳ n veel ziekten inmiddels verleden 
tĳ d of goed behandelbaar. Toch is van heel veel aandoeningen nog
niet precies bekend hoe ze ontstaan en ook voor het vinden van betere 
medicĳ nen en vaccins is onderzoek nog steeds nodig. De afgelopen 
pandemie hee�  ons duidelĳ k laten zien hoe hard biomedische pro-
fessionals nodig zĳ n. Wil jĳ  bĳ dragen aan een gezonde toekomst?

“In deze laboratoriumopleiding doe je onderzoek naar onder andere 
DNA, cellen, enzymen, het afweersysteem, bacteriën en virussen. Je 
puzzelt aan (medische) vraagstukken, van de productie van vaccins tot 
een medicĳ n tegen kanker. Krĳ g jĳ  geen genoeg van het verzamelen en 
analyseren van data, richt je dan op Biological Data Science. Deze oplei-
ding is echt wat voor jou als je wilt werken in een laboratorium van een 
ziekenhuis of bedrĳ f.” 

Als analist in een (academisch) ziekenhuis, universiteit of bedrĳ f kan je 
een belangrĳ ke bĳ drage leveren aan het biomedisch onderzoek!

Volg ons op:
  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Analytisch chemicus
• Chemisch laboratorum onderzoeker
• Onderzoeker
• Analist
• Sales engineer
• Productontwikkelaar
• Kwaliteitsanalist
• Milieuadvsieur
Als afgestudeerde chemicus ligt de wereld aan je 
voeten. Chemie is een topsector in Nederland met 
volop baankansen. Ook internationaal staat de 
Nederlandse sector goed bekend. Je kan na je 
studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Met het onderzoek naar het recyclen van 
plastic heb ik mede dankzĳ  de goede samen-

werking tussen docenten, begeleiders en 
opdrachtgevers meerdere prĳ zen gewonnen!”

Gerbrich Kaastra, student

Specialiseren
Applied Chemistry

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 HBO vaardigheden
Werken in een chemisch lab

Basis analytische 
chemie
Enzymen

Syntheses
Fysische chemie

Polymeren
Multi Disciplinair Project 
(met NHL Stenden)

2 Chromatografi e
Organische chemie

Productontwikkeling
Onderzoeksmanagement Juniorstage

3 Analytical chemistry
Advanced chemical
instrumentation

Advanced chemistry
Minor

4 Projectstage Afstudeerstage

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ch

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking 
met NHL Stenden Hogeschool.

Chemie is overal!
Het laboratorium wordt jouw grote ontdekkingsplek. Je mobieltje, 
je kleding, geneesmiddelen, noem maar op: het is allemaal mogelĳ k 
gemaakt door de chemie. Je doet als chemicus onderzoek naar de 
samenstelling van verschillende stoff en en je draagt bĳ  aan het ontwik-
kelen en verduurzamen van producten. Tĳ dens de opleiding ontwikkel jĳ  
jezelf als wetenschapper je leert onderzoeken en gaat zelf experimenteren
opze en voor in het laboratorium. Op deze manier kan je aan de slag 
met thema’s als analytische chemie, biologie, voeding, bio-based
materialen, water, polymeren, medicĳ nen en duurzaamheid.

Vaak wordt de chemische sector als grootvervuiler gezien, maar niets 
is minder waar. Op het gebied van duurzaamheid en veiligheid is chemie
juist de basis. De maatschappĳ  én industrie stellen dan ook steeds 
hogere eisen op het gebied van duurzaamheid. Hoewel de meeste 
bedrĳ ven nu nog met fossiele grondstoff en werken, wordt er steeds 
meer ingezet op groenere alternatieven. Daarvoor is het nodig de 
eigenschappen van biomassa te onderzoeken om tot ‘nieuwe’ chemi-
caliën te komen. Is dit een uitdaging voor jou?

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Uitdagend

  Unieke locatie

  Leeuwarden Studiestad

  Persoonlijk

  Baankansen

  Topfaciliteiten

   Unieke samenwerking met 

NHL Stenden Hogeschool

   Projecten uit het werkveld

Chemie
Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden

Volg ons op:
  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Process Engineer
• Ontwikkelaar / Ontwerper
• Watertechnoloog
• Sales manager
• Quality Health Safety Environment
• Onderzoeker
• Consultant

Als afgestudeerde student Chemische  Technologie 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie in de 
regio aan de slag, maar je kunt ook internationaal 
terecht in dit uitgebreide en dynamische werkveld.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“De opleiding Chemische Technologie is een 
kleine opleiding met veel persoonlĳ k con-

tact. Er hangt binnen de opleiding een leuke 
sfeer. De docenten kennen de studenten.”

Robbin Oosting, afgestudeerd met double degree

Specialiseren
• Process Engineering
• Water Technology

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie op het werkveld Unit Operations en 
Analyse technieken

Optimalisatie en 
Syntheses

Polymeren en 
Fysische Chemie

2 Onderzoeks- en 
veiligheidsmanagement

Reactorkunde en 
Productontwikkeling

Stromingsleer en 
specialisatie

Keuzevakken
of junior stage

3 Minor Projectstage

4 Scheidingsprocessen
en Kwaliteitsmanagement

Reactor- en
procesontwerp

Afstudeerstage

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-21

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ct

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking 
met NHL Stenden Hogeschool.

Klaar voor de toekomst!
Nu is er stikstofproblematiek, 30 jaar geleden was er zure regen. 
Chemisch technologen bedachten de auto katalysator en daarmee 
verdween de zure regen. Denk ook aan andere oplossingen, zoals een 
veilig kunstgrasveld, een plastic tasje dat zelf oplost, schoon drinkwater. 
Chemisch technologen zĳ n innovatieve en nieuwsgierig mensen, waar 
ook nog eens werk zat voor is.

Zomaar een paar voorbeelden, maar we zouden nog wel even kunnen 
doorgaan... In dit werk is geen dag hetzelfde! Zo kun je in je studie ook 
alle kanten op. Je zit hier altĳ d goed, of je nu je handen vies wil maken in 
een fabriek of laboratorium, of liever met slimme so� ware data bewerkt.  
In alle gevallen word je met open armen ont vangen op de arbeidsmarkt. 
Wát een werk is er te doen!

Bĳ  Chemische Technologie leren we je een goede basis op het gebied 
van toegepaste natuurkunde en scheikunde. Zo kun je combinaties en 
oplossingen bedenken voor je klanten. Naast de bèta vakken komen 
thema’s als duurzaamheid en creativiteit aan de orde.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Persoonlijk

  Unieke locatie

  Leeuwarden Studiestad

  Veel werkgelegenheid

  Uitdagend werk

  Uitstekende faciliteiten

   Unieke samenwerking met 

NHL Stenden Hogeschool

Chemische 
Technologie
Voltijd hbo-opleiding  Leeuwarden

Volg ons op:
  facebook.com/VHLHogeschool

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Specialist dierenwelzĳ n
• Fokkerĳ deskundige
• Veevoeradviseur
• Specialist diersensoren
• Kwaliteitsmanager zuivelketen
• Zelfstandig ondernemer veehouderĳ 
• Salesmanager diergezondheidsproducten
• Beleidsmedewerker dierlĳ ke sector
• Onderzoeksassistent veevoerproducent

Als afgestudeerde in Animals, Society and Business 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie werkveld
Diervoeding en voort-
planting

Marketing
Diergezondheid

Dier in samenleving
Dier in bedrĳ f

Landgebruik en voerwinning
Praktĳ kproject

2
Stage

Onderzoek en dier-
gezondheid
Voeding en fokkerĳ 

Innovatie
Duurzame bedrĳ fsvoering

Ondernemerschap
Productkwaliteit

3 Verdere verdieping in:
Dier / Bedrĳ f / Sector / Samenleving Stage

4 Minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo � +schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik kan nu echt bĳ dragen aan een meer 
duurzame veehouderĳ  met de tools uit mĳ n 

internationale studie.”
Robin Wolf, Business Unit Manager bĳ  Eurofi ns Agro 

Animals, Society and Business is een richting van Dier- en 
Veehouderĳ  (Animal Husbandry). Je kunt ook kiezen voor de 
richting Equine, Sports and Business.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha¤ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

70%

65%

30%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/asb

Combineer je passie 
voor dieren met je werk
Heb jĳ  als dierenlie� ebber oog voor maatschappelĳ ke ontwikkelingen? 
Wil jĳ  als onderzoeker, adviseur, ondernemer of manager verschil maken 
in de (inter)nationale agro-foodsector? Dan past deze actuele, uit dagende
studie bĳ  jou. 

Je leert alles over het dier en over een gezonde en duurzame bedrĳ fsvoe-
ring. Al tĳ dens je studie ontwikkel je innovatieve businessmodellen die 
recht doen aan het dier, de boer en de samenleving. Je gaat meedenken 
over ethische kwesties op het gebied van dierenwelzĳ n. Denk aan het 
scheiden van kalf en koe, het couperen van varkensstaarten en wat te 
doen met bokjes en haantjes?. Daarnaast zĳ n er ook grote maatschap-
pelĳ ke uitdagingen voor de agro-foodsector. Is er in 2050 genoeg eten op 
aarde voor 11 miljard mensen? Is onze bodem vruchtbaar genoeg, hoe zit 
het met biodiversiteit en de invloed van de sector op het milieu? 

Je leert om met een brede blik te kĳ ken naar deze vraagstukken en 
samen met andere partĳ en te werken aan duurzame oplossingen. 
Ambitieuze en innovatieve professionals zoals jĳ  worden wereldwĳ d 
gevraagd en gewaardeerd!

Opleidingstype
Richting van de voltĳ d hbo-opleiding 
Dier- en Veehouderĳ  (Animal Husbandry)
Deze opleiding leidt je op tot de graad 
Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Docenten met 

praktijkervaring

  Samenwerking met 

bedrijven

  Internationale 

leeromgeving

  Praktijkgericht onderwijs

  Persoonlijke begeleiding

  Passie voor boerderijdieren

  Duurzaamheid voorop

  Internationaal netwerk 

opbouwen

Animals, Society 
and Business

Volg ons op:

  facebook.com/VHLAnimalHusbandry

  instagram.com/
animals_society_business

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)
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Mogelijke beroepen
• Ecologisch onderzoeker 
• Coördinator bosbeheer
• Medewerker natuureducatie
• Boswachter ecologie
• Beleidsmedewerker landschap

Als afgestudeerde student Bos- en Natuurbeheer 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Inleiding 
Landschap
Ecologie

Internationale uitda-
gingen
Beheer
Transities

Waarde van natuur
Gebiedsontwerp 

Veldonderzoek
Beheer in de praktĳ k

2 Natuur en klimaat
Keuzevak

Inrichting
Keuzevak

Klimaatslim bosbeheer
Keuzevak

Veldonderzoek in de praktĳ k 
BNB en jĳ 

3 Specialiseren Minor of stage

4 Minor of stage Afstudeeropdracht

Keuzevakken zĳ n o.a.: soortsinventarisatie, duurzame hou� eelt, recreatie en communicatie of greening the desert.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik wil straks een baan in natuureducatie 
om zo veel mogelĳ k mensen in contact te 

brengen met de natuur.“
Danja Schepers, studeert af in Bos- en Natuurbeheer

Specialiseren
• Adviseur van bos en natuur
• Beheerder van bos en natuur

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

18  contacturen per week
20-24   uren zelfstudie 

per week

70%

50%

30%

50%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bn

Wat is de natuur jou waard?
Als je in het bos loopt,  word je omringd door allerlei waardevolle planten.
Geniet jĳ  van de natuur en bekĳ k je planten en dieren bewust? Wil je 
weten hoe je een bos zo beheert dat het toekomstbestendig is, ook als 
het klimaat verandert? Dan is dé Bos- en Natuurbeheeropleiding van 
Nederland iets voor jou.

Of het nu gaat om een natuurgebied bĳ  je om de hoek of een tropisch 
regenwoud op het zuidelĳ k halfrond: verantwoord omgaan met natuur 
en landschap vraagt expertise. Jouw expertise! Bĳ  ons ga je niet alleen 
de diepte in met biologie of ecologie, maar leer je ook hoe je natuur-
beheer kunt bekostigen met duurzame verdienmodellen. 

Zet je de stap naar onze opleiding, dan betreed je een breed netwerk 
van werkveldexperts én een gigantische praktĳ kruimte. Van alle 1.700 
inheemse Nederlandse plantensoorten vind je de hel�  op het landgoed 
waarop onze hogeschool gevestigd is. Kom de natuur en jezelf ontdekken!

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig, sommige onderdelen 
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

 Persoonlijke hogeschool

 Gedreven docenten

  Samenwerking met o.a. 

Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer

  Internationale 

mogelijkheden

 Unieke opleiding

 Actieve studievereniging

  Landgoed Larenstein als 

praktijkruimte

Bos- en 
Natuurbeheer

Volg ons op:

  facebook.com/BosEnNatuurbeheer

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)
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Mogelijke beroepen
• Ecoloog bĳ  een onderzoeksbureau
• Adviseur landschapsinrichting
• Coördinator natuurbeheer
• Voorlichter
• Medewerker monitoring
• Projectleider agrarisch natuurbeheer

Als afgestudeerde student Bos- en Natuurbeheer 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende eisen aan je functie 
bĳ  aanvang, over de intake en regelingen voor 21+. Heb 
je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Specialiseren
Toegepaste ecologie

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

8  lesuren per week
12   uren zelfstudie 

per week

70%

60%

30%

40%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik heb het roer omgegooid en kan nu het 
werk doen dat ik ambieerde.’’

Lise� e van der Spek, Medewerker Agrarische 
Natuurvereniging Lopikerwaard

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap 1 en 2 en Werkend leren Basismodulen 1 en 2 en Werkend leren

2 Inventarisatie en inrichting en Werkend leren Verdiepingsmodule en Werkend leren

3 Beheerplan en Werkend leren Landschapsplan en Werkend leren

4 Evaluatie en inrichting en Werkend Leren Afstudeerfase en Werkend leren

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Natuur onderzoeken en beheren
Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland fl ink 
onder druk. Gelukkig worden het belang van een duurzame samen-
leving en een herstel van biodiversiteit steeds meer onderkend. En dat 
biedt kansen voor jou. Want bĳ  Bos- en Natuurbeheer leer je helder na 
te denken over inrichting en beheer van natuur zowel in landelĳ k als 
stedelĳ k gebied. Je leert hoe het landschap in elkaar zit. En welke pro-
cessen, zowel natuurlĳ ke als maatschappelĳ ke, daarin plaatsvinden. 
Met die kennis ga je inrichtings- en beheerplannen opstellen. Goed 
onderzoek vooraf is daarvoor een vereiste. En om ontwikkelingen in 
de natuur te kunnen monitoren, leer je fl ora en fauna te inventarise-
ren en de gegevens ecologisch te interpreteren. Je bent klaar voor 
complexe opdrachten in het werkveld die vragen om integrale en 
praktische oplossingen.

Opleidingstype
Deeltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intake
Een intake vormt onderdeel van de 
toelatingsprocedure. Daarin komen aan 
de orde: je werkervaring, motivatie en 
verwachtingen. We raden je sterk aan 
eerst een meeloopdag te volgen. 

  Leren en werken

  Actuele duurzaam-

heidsthema’s

  Netwerk opbouwen

  Praktijkgericht 

  Gedreven docenten

  Landgoed Larenstein als 

praktijkruimte

  Een lesdag per week

  Werken in projectgroepen

Volg ons op:

  facebook.com/BosEnNatuurbeheer

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bn-dt

Bos- en 
Natuurbeheer
Deeltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)
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Mogelijke beroepen
• Hoofd dierverzorging bĳ  een kinderboerderĳ 
• Manager bĳ  een dierenasiel
• Bedrĳ fsleider in een dierenspeciaalzaak
• Manegehouder
• Educatieve medewerker bĳ  een natuurorganisatie
• Boswachter
• Verkoopmedewerker in de diersector

Met een associate degree Diermanagement heb je 
een goede kans op een baan. Het studieprogramma 
sluit prima aan op de vraag vanuit het bedrĳ fsleven 
en de overheid. 

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +bio � �

Vwo +bio +bio � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met 
het Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of 
bel 058 284 62 32.

Associate degree
Een associate degree (ad) is een 2-jarige opleiding op 
hbo- niveau met een we� elĳ k erkend diploma. Hiermee 
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Doorstuderen
Wil je doorstuderen na je associate degree? Dat kan ook. 
Kĳ k daarvoor op www.hvhl.nl/dm-ad.

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

60%

65%

40%

35%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D

1 Werkveldoriëntatie
Inventarisatie dieren in 
het wild

Beheer dieren in het wild
Samenwerking en 
coördinatie

Inventariseren gehouden 
dieren
Marketing en verkoop

Beheer gehouden dieren
Educatieve materialen

Studieloopbaanbegeleiding

2 Innovatie diersector
Educatieve activiteiten

Duurzaam ondernemen
Communicatie met de 
samenleving Afstudeerstage

Studieloopbaanbegeleiding

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/dm-ad

Voltijd associate degree hbo-opleiding
 Velp (bij Arnhem)

In twee jaar startklaar
Dieren zĳ n je passie en je wilt later graag in organisaties binnen de 
wereld van gezelschapsdieren en dieren in het wild  werken. Het ver-
binden van theorie en praktĳ k vind je uitdagend. Je keuze voor de 
associate degree (Ad) Diermanagement past dan goed.   

Met de associate degree Diermanagement word je een professional 
die aan het werk kan in de hele sector van non-productiedieren. 
Of dat nu in een asiel of dierenspeciaalzaak is, voor een natuur-
beschermingsorganisatie of dierentuin. Je krĳ gt vakken als ethiek, 
dierenwelzĳ n en diergedrag. Je leert communiceren met mensen die 
verschillende meningen hebben over dieren en natuur. 

Naast echte diervakken en thema’s als voeding en preventieve 
gezond heidszorg zĳ n ook ondernemerschap, marketing en manage-
ment belangrĳ k voor je toekomst. Jĳ  kunt straks in een leuke baan 
een brug slaan tussen de behoe en van het dier en de samen leving.

Diermanagement

Opleidingstype
Voltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, in voltĳ d. Start: september

Locatie
Velp

Taal
Nederlandstalig

Diploma in twee jaar
  Ontwikkeld samen 

met werkveld

  Het dier staat voorop

  Realistische 

beroeps opdrachten

  Persoonlijke begeleiding

 Doorstroom naar 

Bachelor mogelijk

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Fokkerĳ deskundige
• Paardenvoeradviseur
• (Online) Marketeer
• Specialist paardenwelzĳ n
• Zelfstandig ondernemer
• Eventmanager
• Bedrĳ fsleider 

Als afgestudeerde in Equine, Sports and Business 
ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
zowel op de nationale als internationale markt aan 
de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie werkveld
Diervoeding en voort-
planting

Marketing
Diergezondheid

Dier in samenleving
Dier in bedrĳ f

Landgebruik en voerwinning
Praktĳ kproject

2
Stage

Onderzoek en 
gezondheid
Voeding en fokkerĳ 

Innovatie
Online marketing

Ondernemerschap
Paard-ruiter-interactie

3 Verdere verdieping in:
Paard / Bedrĳ f / Sector / Handel Stage

4 Minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo � +schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Tĳ dens mĳ n studie en internationale
 stages kon ik ontdekken waar ik me thuis 

voel en wat mĳ n sterke punten zĳ n.”
Vivian Proföhr, online marketeer

Equine, Sports and Business is een richting van Dier- en 
Veehouderĳ  (Animal Husbandry). Je kunt ook kiezen voor 
de richting Animals, Society and Business.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha£ ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

70%

65%

30%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/esb

Combineer je passie voor 
paarden met je werk
Heb jĳ  een passie voor paarden en ook een neus voor maat schappelĳ ke 
ontwikkelingen? Wil jĳ  als paardenvoeradviseur, marketeer, fokkerĳ -
deskundige of eventmanager verschil maken in de internationale 
paardensector? Dan is deze uitdagende en boeiende studie je op het 
lĳ f geschreven.

Tĳ dens je studie besteed je de hel�  van je tĳ d aan alles wat met het 
paard zelf te maken hee� . De andere hel�  is voor de bedrĳ fskundige
kant van de paardenwereld. Je leert over voeding, genetica en dier-
welzĳ n. Daarnaast volg je vakken als marketing, fi nanciën, event-
management en ondernemerschap. Ondertussen rol je vanzelf in 
het uitgebreide internationale netwerk van de opleiding.

De paardensector waar je in terecht komt is dynamisch en volop in 
ontwikkeling. Nederland loopt hierin voorop. De sector wil graag laten 
zien wat het belangrĳ kst is: een respectvolle omgang met het paard. 
Iedereen die werkt met paarden is verantwoordelĳ k voor het welzĳ n van 
het dier, of het nu gaat om topsport of hobby. Neem jĳ  straks het voortouw?

Opleidingstype
Richting van de voltĳ d hbo-opleiding 
Dier- en Veehouderĳ  (Animal Husbandry)
Deze opleiding leidt je op tot de graad 
Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Docenten uit de praktijk

  Samenwerking met 

bedrijven

  Internationale 

leeromgeving

  Praktijkgericht onderwijs

  Persoonlijke begeleiding

  Passie voor paarden

  Duurzaamheid voorop

  Internationaal netwerk 

opbouwen

  Persoonlijke invulling

Equine, Sports 
and Business

Volg ons op:

  facebook.com/AnimalHusbandry

  instagram.com/
equine_sports_business

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)
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Mogelijke beroepen
• International Marketeer 
• International Sales Manager 
• Transition Expert
• Export Consultant
• Value Chain Manager 
• Entrepreneur
• Sustainability Consultant 

Als afgestudeerde student International Agribusiness
and Trade ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 The International 
Agri business and Trade

Consultancy, 
Sustainability & 
Purchase

Cross Border 
Enterprise, Logistics & Finance

Marketing, 
Innovation & 
Entrepreneurship

2 Discovering International 
Businesses 

International Trade & 
Research Business Planning and Entrepreneurship  

3 Business Development & Managing a Company Internship or Minor 

4 Internship or Minor Thesis Process  

International skills, leadership, languages, project management, change 

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wis A of B � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 55 66
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Vanaf dag één leerde ik over complete 
productieprocessen en handelsketens, van 

begin tot eind. Zo interessant!”
Nynke Schaafsma, over haar project over Grolsch 

en stage in Canada 

International Agribusiness and Trade is een richting van de 
opleiding Bedrĳ fskunde en Agribusiness.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

50%

50%

50%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/iat

Internationaal zaken doen
Wil jĳ  op de wereldmarkt van handel in voedsel, bloemen en hout een 
gamechanger zĳ n? Ben jĳ  er klaar voor om toekomstbepalende verande-
ringen in de internationale handel te bedenken? Vind je innovatie, mar-
keting, verandermanagement, handel en ondernemerschap boeiende 
vakken? Dan is International Agribusiness and Trade de studie voor jou.

Dynamisch werkveld
Wist je dat Nederland, na de VS, de meeste agribusinessproducten 
exporteert? Onze sterke internationale positie biedt jou volop kansen. 
Er is veel vraag naar afgestudeerden met kennis van internationale 
marketing, export, duurzaamheid, consultancy, projectmanagement, 
handel en diverse culturen. En naar mensen die ondernemend zĳ n en 
hun talen spreken. Dit leer jĳ  bĳ  ons! Je specifi eke kennis van de agri-
businesssector maakt jou onderscheidend. Ben jĳ  straks die inter nationale 
bedrĳ fskundige die alles weet over het opze� en of verduur zamen van agri-
businessketens? Die komt met innovatieve bedrĳ fskundige oplossingen 
voor de voedselvragen van morgen? Die nieuwe verdien modellen weet te 
introduceren? De wereld ligt voor je open!

Opleidingstype
Richting van de voltĳ d 
hbo-opleiding Bedrĳ fskunde 
en Agribusiness.
Deze opleiding leidt je op tot de graad 
Bachelor of Business Administration.

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  International classroom

  Praktijkgericht onderwijs

  Intensieve begeleiding

  Uitstekende baankansen

  Internationaal netwerk 

opbouwen

  Toekomstgericht

International 
Agri business and Trade

Volg ons op:

  facebook.com/iat.vhl

 instagram.com/iat.vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo  Velp (bij Arnhem)

52 53



Mogelijke beroepen
• Adviseur noodhulpverlening
• Lobbyist voor groene verandering
• Projectmanager rurale ontwikkeling
• Initiatiefnemer voor eerlĳ ke handel
•  Adviseur klimaatverandering en duurzame 

productie
•  Ontwikkelaar ondersteuningsprogramma 

cacaoboeren voor Tony Chocolonely
• Voedselzekerheid specialist

Als afgestudeerde student International Development
Management ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Introductie 
Internationaal 
Ontwikkelingswerk

Fair Trade en 
Duurzame Productie

Project en 
Organisatie 
Management

Duurzame innovaties in 
Ruraal Ontwikkelingswerk

2 Stage (buitenland) Rampen en Confl icten Ondernemerschap Empowerment van lokale 
gemeenschappen

3 Specialisatie Stage (buitenland)

4 Minor op andere universiteit/hogeschool Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Ik werkte samen met boeren voor een 
eerlĳ k en duurzaam bestaan. Samen konden 

we het verschil maken. ”
Alicia Elzinga, liep stage in Ecuador

Specialiseren
• Sustainable Value Chains
• Rural Development and Innovation
• Disaster Risk Management

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-21

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/idm

Draag jij bij aan verandering?
Ben jĳ  klaar om echt impact te maken? Kies jĳ  voor 
daadwerkelĳ ke klimaatverbetering, gelĳ kheid en eerlĳ ke handel? 
Bĳ  deze studie zet jĳ  je betrokkenheid om in daden.

Groei uit tot specialist in internationale ontwikkeling. Je begrĳ pt welke 
belangen partĳ en hebben, zorgt voor samenwerking en duurzaamheid 
is je startpunt. Met jouw kennis kun je wereldwĳ d aan de slag: van 
natuurgebieden in Uganda en koffi  eplantages in Peru tot de klimaat-
lobby in Brussel. 

Tĳ dens je studie staat evenwicht vinden tussen mens, aarde en welvaart 
voorop. Niet vanachter een bureau, maar in de praktĳ k en in direct contact. 
Kies uit drie specialisaties: opbouw van samenlevingen na rampen, 
betere toekomst voor pla� elandsbevolkingen of eerlĳ ke ketens van 
grondstof tot consument. Hoe dan ook leer je mensen uit verschillende 
culturele en sociale omgevingen samen te brengen, belangen te verdedigen
en innovatie te faciliteren.

Deze opleiding is een boeiende broedplaats waarin studenten met 
talloze ideeën en achtergronden samenwerken aan één gemeen-
schappelĳ k doel: een eerlĳ ke samenleving en een gezonde aarde. 
We wachten op jou!

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

 International classroom

  Docenten uit het werkveld

  Praktijkgericht onderwijs

  Nieuwste duurzaamheids-

concepten

  Connecties met bedrijven 

en NGO’s 

  Leuke en leerzame 

ex cursies en praktijkweken

  Stages en onderzoek in 

binnen- en buitenland

  Gastcolleges van experts

International Development 
Management

Volg ons op:

  facebook.com/International
DevelopmentManagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)

54 55



Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Rivier Beek Polder Stad

2 Regionaal Waterbeheer Projectrealisatie Duurzame Delta Toegepast onderzoek

3 Stage of minor Specialisatie Watermanagement of 
Grond weg en waterbouw

4 Stage of minor Afstuderen

Mogelijke beroepen
• Adviseur watermanagement 
• Projectleider bĳ  een aannemer
• Uitvoerder grond weg en waterbouw
• Hydroloog bĳ  een waterschap
• Adviseur geotechniek bĳ  een ingenieursbureau
• Beleidsadviseur water bĳ  een gemeente
• Specialist waterkeringen bĳ  een waterschap
• Omgevingsmanager
• International Consultant Water
• Bodemonderzoeker bĳ  een adviesbureau

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
direct op de nationale of internationale markt aan de 
slag, want er is een groot tekort aan land- en water-
managers. Je kan natuurlĳ k ook doorstuderen en 
direct instromen bĳ  een van onze eigen 
professionele masters!

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo +schk/nlt +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Mĳ n passies voor water en techniek 
komen in deze studie samen”

Ingeborg Efdée, student

Specialiseren
• Watermanagement
• Grond-, weg- en waterbouw 

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-30  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

60%

65%

40%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

07-22

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw

Meer en meer uitersten,
meer en meer uitdagingen
Steeds vaker bĳ na tropische slagregens. Smeltende ĳ skappen. 
Stĳ gende zeespiegel. Overstromende rivieren. Dĳ ken die onder druk 
staan en het soms maar net  houden. Onderlopende kades, straten, 
kelders, huizen en wĳ ken. Maar ook steeds vaker droogstaande sloten 
en uitgedroogde akkers. Hi� estress in de stad. Allemaal klimaatveran-
dering. In een wereld van meer en meer uitersten. En van meer en meer 
zowel technische als maatschappelĳ ke uitdagingen voor de watersector. 
Kortom, volop baankansen voor toekomstige land- en watermanagers.

Creatieve aanpakker
Aan de slag dus! Aanpakken, die uitdagingen. Met multi functionele 
waterbergingen, slim grondwaterbeheer en op de nature based 
oplossingen. Met grond- weg- en waterbouw (GWW). Met meten en 
monitoren. Om te komen tot een veilige en aantrekkelĳ ke inrichting 
voor onze ‘lage landen’ . Maar net zo goed ook om ons befaamde water-
management in het buiten land in de praktĳ k te brengen. Met Land- en 
Watermanagement dus. Een pracht van een opleiding, zeker als je wat 
hebt met aardrĳ kskunde, klimaatvraagstukken of exacte vakken. En 
creatief bent en van aanpakken weet.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

 Uitstekende baankansen

 Betrokken docententeam

 Praktijkgericht onderwijs

 Persoonlijke aandacht

  Projecten samen met 

werkveld

  Praktijkruimte op eigen 

landgoed

  Doorstromen naar bijv. 

een master River Delta 

Development of Duur-

zame gebiedtransities

Land- en 
Watermanagement

Volg ons op:

  facebook.com/
LandEnWatermanagement

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)

56 57



Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap 1 Landschap 2 De Leefomgeving 1 De Leefomgeving 2

Werkend leren

2 Projectrealisatie Regionaal Waterbeheer 

Werkend leren en Toegepast onderzoek

3 Planfase Realisatiefase

4 Keuzemodules: Landschappen met geschiedenis 
ontwikkelen / Ecohydrologie / Ruimtelĳ ke Informatie 

Technologie / Project minor (Prinor)
Afstuderen

Mogelijke beroepen
• Adviseur watermanagement 
• Projectleider dĳ kversterking
• Uitvoerder GWW-projecten
• Hydroloog/rioleur 
• Adviseur geotechniek 
• Specialist waterkeringen
• Omgevingsmanager
• Waterbeheerder 
• Beleidsadviseur water
• GIS-medewerker/specialist
• Bodemonderzoeker

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je studie 
direct aan de slag, want er is een tekort aan land- en 
watermanagers.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo +schk/nlt +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende eisen aan je functie bĳ  
aanvang, je intakegesprek en regelingen voor 21+. Heb je 
vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Specialiseren
Binnen het brede werkveld van Land- en Watermanagement 
specialiseer je je op het gebied van ruimtelĳ ke planning, 
hydrologisch onderzoek en realisatie. 

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

8  lesuren per week
12-20   uren zelfstudie 

per week

70%

65%

30%

35%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Al tĳ dens mĳ n deeltĳ dstudie vond ik een 
nieuwe baan als omgevingsmanager”

Pebbles Ammerlaan, deeltĳ dstudent

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

07-22

Jouw toekomst ligt 
in het water
Als de klimaatverandering ergens om vraagt, zo niet schreeuwt, dan zĳ n 
het slimme oplossingen van praktische mensen zoals jĳ . Bĳ voorbeeld 
als watermanager. Want dan ga je echt vol aan de slag met de urgente 
uitdagingen in de watersector. Om Nederland klimaatrobuust én aan-
trekkelĳ k te maken.

Overstappen en ontwikkelen
Je kunt vanuit een andere sector overstappen naar de waterwereld. 
Of je vanuit een (mbo-)functie in de sector verder ontwikkelen of 
specialiseren. Via de deeltĳ dopleiding Land- en Watermanagement: 
dé manier om vanuit je huidige werk succesvol in of door te stromen 
naar jouw nieuwe toekomst. 

Vol vertrouwen aan de slag
Met de deeltĳ dopleiding Land- en Watermanagement leg je een 
prima basis op gebieden als landschap, bodem, ruimtelĳ ke inrichting, 
civiele techniek en milieu. Met al die kennis ga je vol vertrouwen aan 
de slag met actuele en uitdagende opdrachten en onderzoeken.  

Opleidingstype
Deeltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt deel van de 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we onder meer je werk-
ervaring, motivatie en verwachtingen. 

  Uitstekende baankansen

  Leren en werken tegelijk

  Betrokken docententeam

  Praktijkgericht onderwijs

  Persoonlijke aandacht

  Intensieve samenwerking 

met het werkveld

  Gedreven medestudenten

Volg ons op:

  facebook.com/
LandEnWatermanagement

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-dt

Land- en 
Watermanagement
Deeltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)

58 59



Mogelijke beroepen
•   Assistent projectleider waterschap
•   Projectmedewerker civiele techniek
•   Uitvoerder bĳ  een aannemer
•   Medewerker stadsontwikkeling
•   Voorbereider project watersystemen 
•   Medewerker rioolbeheer gemeente  
•   Gebiedsbeheerder

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie direct op de nationale of internationale 
markt aan de slag, want er is een groot tekort 
aan land- en watermanagers. Of je kunt zonder 
vertraging doorstuderen in de Bachelor opleidng 
Land- en watermanagement.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo +schk/nlt +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Water en natuur hebben me altĳ d geboeid. 
Gelukkig kon ik soepel doorstromen van 

mbo watermanagement naar hbo!”
Twan Jansen, student

Associate degree
Een associate degree is een tweejarige studie op hbo-niveau 
met een we� elĳ k erkend diploma. Zonder studievertraging 
kun je doorstromen naar het derde jaar van de bachelor 
Land- en Watermanagement.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-30  lesuren per week
10-25   uren zelfstudie 

per week

60%

65%

40%

35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Rivier Beek Polder Stad

2 Regionaal Waterbeheer Projectrealisatie Stage Afstuderen

07-22

Van mbo naar hbo:
startklaar in twee jaar
Je hebt net of bĳ na je mbo- of havo-diploma gehaald. Je ziet jezelf niet 
nog eens vier jaar studeren.  Maar als het even kan, wil je toch wel graag 
aan het werk op hbo-niveau. Dan kies je voor een tweejarige hbo- 
opleiding in de wereld van land- en watermanagement. Om precies 
te zĳ n voor de associate degree (ad) Land- en Watermanagement. Dat 
is een opleiding die Hogeschool Van Hall Larenstein in nauwe samen-
werking met het werkveld (de waterschappen) hee  ontwikkeld. En 
waarvan het diploma internationaal we� elĳ k erkend is. 

De waterwereld wacht op jou
Hiermee kun je elke praktische uitdaging in de watersector aan. 
Bĳ voorbeeld in een juniorfunctie in de grond-, weg- en water-
bouwsector. Of in het watermanagement bĳ  een waterschap. 
Maar je kunt natuurlĳ k ook door voor de bachelor. Hoe dan ook: 
de waterwereld kan bĳ na niet wachten tot jĳ  bent afgestudeerd.

Opleidingstype
Voltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot 
de graad associate degree

Duur
2 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

 Uitstekende baankansen

 Betrokken docententeam

 Beroepsgericht onderwijs 

 Persoonlijke aandacht

 Veel contacturen

  Praktijkruimte op eigen 

landgoed

  Zonder vertraging door-

stromen naar bachelor

Volg ons op:

  facebook.com/
LandEnWatermanagement

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-ad

Land- en 
Watermanagement
Voltijd associate degree hbo-opleiding

 Velp (bij Arnhem)

60 61



Mogelijke beroepen
•   Assistent projectleider waterschap
•   Projectmedewerker civiele techniek
•   Uitvoerder bĳ  een aannemer
• Coördinator beheer gemeente
• Voorbereider project watersystemen
• Medewerker stadsontwikkeling
• Coördinator onderhoud waterschap
• Gebiedsbeheerder

Als afgestudeerde student Land- en Watermanage-
ment ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie direct op de nationale of internationale 
markt aan de slag, want er is een tekort aan land- 
en watermanagers.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � +schk � �

Vwo +schk/nlt +schk/nlt � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende eisen aan je functie 
bĳ  aanvang, je intakegesprek en regelingen voor 21+. 
Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met 
het Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl 
of bel 058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Deze opleiding helpt mĳ  enorm bĳ  de 
complexere vraagstukken in mĳ n werk”

Sante Dorigo, deeltĳ dstudent

Associate degree
Een associate degree is een tweejarige studie op hbo-niveau 
met een we� elĳ k erkend diploma. Zonder studievertraging 
kun je doorstromen naar het derde jaar van de bachelor 
Land- en Watermanagement.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

8  lesuren per week
12-20   uren zelfstudie 

per week

70%

65%

30%

35%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap 1 Landschap 2 De Leefomgeving 1 De Leefomgeving 2

Werkend leren 1

2 Projectrealisatie Regionaal Waterbeheer

Afstuderen / Werkend leren 2

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Startklaar in twee jaar
Je werkt al in de wereld van land- en watermanagement en bent 
overduidelĳ k toe aan de volgende stap in je carrière. Of je werkt op een 
heel ander terrein en vindt het de hoogste tĳ d voor een carrièreswitch. 
Maar tegelĳ k zie je jezelf niet vier jaar lang vol aan de studie gaan.

Ontwikkeld met het werkveld
Komt het dan even mooi uit dat Hogeschool Van Hall Larenstein 
in nauwe samenwerking met het werkveld (de waterschappen) de 
associate degree (ad) Land- en Watermanagement hee  ontwikkeld! 
Die zou wel eens perfect voor je kunnen zĳ n. Je legt een prima basis 
op gebieden als landschap, bodem, ruimtelĳ ke inrichting, civiele 
techniek en milieu. Om daarmee klaar te zĳ n voor elke praktische 
uitdaging in de watersector. Het ad-diploma is internationaal 
we� elĳ k erkend. Dus je kunt er in het binnen- en buitenland 
mee aan de slag.

Opleidingstype
Deeltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot 
de graad associate degree

Duur
2 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt deel van de 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we onder meer je werk-
ervaring, motivatie en verwachtingen. 

 Uitstekende baankansen

 Leren en werken tegelijk

 Betrokken docententeam

 Praktijkgericht onderwijs

 Persoonlijke aandacht

  Intensieve samenwerking 

school en werkveld

  Praktijkruimte op eigen 

landgoed

Volg ons op:

  facebook.com/
LandEnWatermanagement

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/lw-ad-dt

Deeltijd associate degree hbo-opleiding
 Velp (bij Arnhem)

Land- en 
Watermanagement
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Mogelijke beroepen
• Omgevingsmanager
• Beleidsmedewerker duurzaamheid
• Wĳ kmanager
• Duurzaam ondernemer
• Procesbegeleider gebiedsontwikkeling
• Transitiemaker
• Onderdeel campagneteam klimaat

Als afgestudeerde student Management van de 
Leefomgeving ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Oriëntatie op opleiding 
en werkveld

Wĳ kbeleving
De fysieke stad

Lab landschap
Beleid

Veldlab recreatie en natuur
Stad en ruimte

2 Onderzoek de stad
Uitdagingen voor de stad Oriëntatiestage Oplossingen voor de stad

Green Entrepreneur 1
De omgevingsmanager
Green Entrepreneur 2

3 Sustainable Cities and Citizens Minor of Stage

4 Minor of Stage Afstudeeropdracht

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Het leuke van de opleiding vind ik de 
veelzĳ digheid. Je leert alles over de leef-

omgeving maar ook over projectmanage-
ment, participatie en communicatie.”

Sam van der Pol, student

Specialiseren
• Duurzame stadsontwikkeling (in Velp)
• Toegepaste aardrĳ kskunde (in Leeuwarden)

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

20-25  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie 

per week

50%

50%

50%

50%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ml-velp

Vind jij een duurzame, groene 
en gezonde stad belangrijk?
Bedenk jĳ  graag samen met anderen eff ectieve en innovatieve 
oplossingen voor de stedelĳ ke uitdagingen van nu en morgen?
Dan is deze veelzĳ dige opleiding iets voor jou!

De leefomgeving is de plek waarin we met elkaar wonen, werken en 
ontspannen. Iedereen gebruikt deze leefomgeving op zĳ n eigen manier, 
met eigen wensen en belangen. Wereldwĳ d lee�  straks 70% van de 
mensen in stedelĳ ke gebieden. Naast verstedelĳ king hee�  klimaatver-
andering grote impact op de stad. Dit zorgt ervoor dat onze leefomge-
ving onder druk staat. Er is grote vraag naar daadkrachtige oplossingen 
die bĳ dragen aan de stedelĳ ke uitdagingen op het gebied van energie, 
voedsel, natuur en klimaat. Er zĳ n professionals nodig die aanpakken 
en verbinden. Mensen die onze steden lee� aar en toekomstbestendig 
maken voor iedereen. Wĳ  zoeken jou!

In deze opleiding krĳ g je lessen over duurzaamheid, gebiedsontwikke-
ling, bodem, water, ecologie, (stads) natuur, participatie, omgevings-
psychologie en ondernemerschap. Vanaf dag één werk je aan echte 
projecten en ga je aan de slag als echte stadsverbeteraar.

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Bijdragen aan een groene 

en duurzame stad

  Werken in het 

Omgevingslab

  Samen met bewoners 

oplossingen bedenken

  Werken voor echte 

opdrachtgevers

  Persoonlijke opleiding

Management van 
de Leefomgeving

Volg ons op:

  facebook.com/Managementvan
deLeefomgevingVelp

 instagram.com/mvdl.velp

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)
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Career opportunities
Compared to a bachelor degree this master 
programme increases your knowledge and 
improves your career opportunities. You develop
the right skills and tools to work on more complex 
issues. Upon graduation your career prospects
will be varied and covering a wide range, including:

• Process manager 
• Facilitator of delta-related change
• Water Manager
• Researcher
• Project leader
• (Senior) Consultant 

Towards sustainable delta systems
River Delta Development is a unique master of science degree pro-
gramme that focuses on the most challenging, ecological topics the 
world is faced with, within delta areas. Everywhere in the world, urbani-
sation and climate change are encroaching upon these fertile and eco-
logically valuable regions. The challenge is to decrease the vulnerability of 
river deltas, while simultaneously increasing the opportunities for healthy 
economic and ecological development. Versatile delta professionals are 
required, who not only have knowledge of river delta systems (coast, 
fl uvial and urban), but also possess the necessary research and commu-
nication skills to make meaningful contributions to the environment.

Degree
Upon graduation you will receive a 
Master of Science degree. Our master 
programmes are accredited by the 
Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders (NVAO).

Duration
1,5 years, starting in September

Location
Middelburg/Velp (Arnhem)/Ro erdam, 
Holland

Language
English

Admission
To qualify for enrolment you should 
have a Bachelor degree or equivalent 
qualifi cation in a relevant subject and 
at least two years of relevant work 
experience. You also need to prove 
English profi ciency by providing a 
certifi cate issued by selected language 
institutions (TOEFL 80/IELTS 6.0, or 
other equivalent certifi cates).

  International classroom

  Learning in professional 

situations

  Personal and professional 

development

  Focus on sustainability

   Joint learning with 

stakeholders

Follow us:

  facebook.com/VHLUniversity

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi er.com/ VHL_University

 youtube.com/vanhalllarenstein 

River Delta 
Development

Please visit our website for more information: 

www.vhluniversity.com/rdd

Master of Science  Velp (Arnhem), Holland

This Master programme is a cooperative program developped bĳ  Van Hall Larenstein, 
HZ University of Applied Sciences and Rott erdam University of Applied Sciences.

This leafl et has been compiled with the utmost care. However, the data may change and therefore you can not derive any 
rights from the information in the folder. Look for up-to-date information on www.vhluniversity.com 07-21

Questions?
Are you a future student and do you 
want to know more about this 
programme? Please contact us!

+31 (0)26 369 55 66
 info@vhluniversity.com
 www.vhluniversity.com 

Scholarships 
This Master Programme is eligible for the OKP scholarship 
which is targeted at professionals from selected countries 
who, aft er their studies in Holland, will be able to further 
develop and strengthen the organisations at which they 
work. For more information on OKP and other scholarships, 
please visit www.studyinholland.nl/scholarships.

Studying in Holland 
Holland is well known for being open-minded, tolerant 
and internationally-oriented. Study and living costs are 
aff ordable and the quality of Dutch institutions is well-
recognised. Off  campus you can explore the picturesque 
nature areas that surround our site in Velp by foot or bike. 
Throughout the year there are several free festivals, markets 
and concerts where you can hang out with your friends and 
meet the locals. Amsterdam, The Hague, Berlin and Paris 
are only a short train journey away.

These facts and fi gures give an estimate of the time you 
spend on your studies on a weekly basis.

Theory Practice

Individual Teamwork

Facts and fi gures

8   lesson hours
24    living lab research hours
8  hours of self study

30%

30%

70%

70%

“I look at water challenges from a broader 
perspective”
A� er completing my bachelor’s degree Land and Water 
Management at Van Hall Larenstein, I felt that there 
was more to learn about the mechanisms behind 
spatial and water safety challenges in the Netherlands. 
Where we learned how to engage in these challenges 
during our bachelor, the master learns you to under-
stand the system and how to eff ectively intervene in it. 
This goes beyond for example, calculating dyke hights 
and failure mechanisms. It lets you think about water 
safety measures altogether and ask yourself the ques-
tion “Is it always necessary?”. When completing this 
master, I am able not just to answer the question “How 
can we do this?” but also “Why?”. I already look at chal-
lenges in the water sector from a broader perspective.” 

Jonathan van Ekris, Masterstudent River Delta 
Development

Come by for a visit! 
We would be pleased to welcome you. In addition to our open days, VHL also 
organises orientation days, one-on-one conversations with students and lecturers, 
as well as other events. For the latest information and registration, please visit: 

Career opportunities
Compared to a bachelor degree this master 
programme increases your knowledge and 
improves your career opportunities. You develop
the right skills and tools to work on more complex 
issues. Upon graduation your career prospects
will be varied and covering a wide range, including:

• Process manager 
• Facilitator of delta-related change
• Water Manager
• Researcher
• Project leader
• (Senior) Consultant 

Towards sustainable delta systems
River Delta Development is a unique master of science degree pro-
gramme that focuses on the most challenging, ecological topics the 
world is faced with, within delta areas. Everywhere in the world, urbani-
sation and climate change are encroaching upon these fertile and eco-
logically valuable regions. The challenge is to decrease the vulnerability of 
river deltas, while simultaneously increasing the opportunities for healthy 
economic and ecological development. Versatile delta professionals are 
required, who not only have knowledge of river delta systems (coast, 
fl uvial and urban), but also possess the necessary research and commu-
nication skills to make meaningful contributions to the environment.

Degree
Upon graduation you will receive a 
Master of Science degree. Our master 
programmes are accredited by the 
Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders (NVAO).

Duration
1,5 years, starting in September

Location
Middelburg/Velp (Arnhem)/Ro erdam, 
Holland

Language
English

Admission
To qualify for enrolment you should 
have a Bachelor degree or equivalent 
qualifi cation in a relevant subject and 
at least two years of relevant work 
experience. You also need to prove 
English profi ciency by providing a 
certifi cate issued by selected language 
institutions (TOEFL 80/IELTS 6.0, or 
other equivalent certifi cates).

  International classroom

  Learning in professional 

situations

  Personal and professional 

development

  Focus on sustainability

   Joint learning with 

stakeholders

Follow us:

  facebook.com/VHLUniversity

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi er.com/ VHL_University

 youtube.com/vanhalllarenstein 

River Delta 
Development

Please visit our website for more information: 

www.vhluniversity.com/rdd

Master of Science  Velp (Arnhem), Holland

This Master programme is a cooperative program developped bĳ  Van Hall Larenstein, 
HZ University of Applied Sciences and Rott erdam University of Applied Sciences.

This leafl et has been compiled with the utmost care. However, the data may change and therefore you can not derive any 
rights from the information in the folder. Look for up-to-date information on www.vhluniversity.com 07-21

Questions?
Are you a future student and do you 
want to know more about this 
programme? Please contact us!

+31 (0)26 369 55 66
 info@vhluniversity.com
 www.vhluniversity.com 

Scholarships 
This Master Programme is eligible for the OKP scholarship 
which is targeted at professionals from selected countries 
who, aft er their studies in Holland, will be able to further 
develop and strengthen the organisations at which they 
work. For more information on OKP and other scholarships, 
please visit www.studyinholland.nl/scholarships.

Studying in Holland 
Holland is well known for being open-minded, tolerant 
and internationally-oriented. Study and living costs are 
aff ordable and the quality of Dutch institutions is well-
recognised. Off  campus you can explore the picturesque 
nature areas that surround our site in Velp by foot or bike. 
Throughout the year there are several free festivals, markets 
and concerts where you can hang out with your friends and 
meet the locals. Amsterdam, The Hague, Berlin and Paris 
are only a short train journey away.

These facts and fi gures give an estimate of the time you 
spend on your studies on a weekly basis.

Theory Practice

Individual Teamwork

Facts and fi gures

8   lesson hours
24    living lab research hours
8  hours of self study

30%

30%

70%

70%

“I look at water challenges from a broader 
perspective”
A� er completing my bachelor’s degree Land and Water 
Management at Van Hall Larenstein, I felt that there 
was more to learn about the mechanisms behind 
spatial and water safety challenges in the Netherlands. 
Where we learned how to engage in these challenges 
during our bachelor, the master learns you to under-
stand the system and how to eff ectively intervene in it. 
This goes beyond for example, calculating dyke hights 
and failure mechanisms. It lets you think about water 
safety measures altogether and ask yourself the ques-
tion “Is it always necessary?”. When completing this 
master, I am able not just to answer the question “How 
can we do this?” but also “Why?”. I already look at chal-
lenges in the water sector from a broader perspective.” 

Jonathan van Ekris, Masterstudent River Delta 
Development

Come by for a visit! 
We would be pleased to welcome you. In addition to our open days, VHL also 
organises orientation days, one-on-one conversations with students and lecturers, 
as well as other events. For the latest information and registration, please visit: 
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Do you become the future  
facilitator of change?

Learning together in Living Labs 
Worldwide we face several challenges like large 
scale urbanization, sea-level rise, extreme drought, 
climate change and large scale pollution. Each of 
these global challenges need a local solution. During 
the programme, you carry out fieldwork (on average, 
three days a week), where you become a part of the 
solution in our Living Labs. Living Labs are research and 
learning environments where professionals, researchers, 
and students do fieldwork together. Examples of Living 
Labs are: 

•  Coastal Defense (South West Netherlands)  
The danger of flooding is an urgent (and on -going)  
challenge that needs constant attention. One of the  
topics in our Living Lab is coastal defense by oyster reefs. 
A sustainable and ecofriendly solution to keep  
the coast from flooding. 

•  Rivers and Green Energy (Eastern Netherlands)  
 The world is in need for green energy. Hydropower dams 
are not sustainable but there is a variety of innovative 
ideas that might offer a solution. They involve solar  
systems, fish friendly hydroturbines, biomass etc. 

•  Tidal Parc (Rotterdam)  
The challenge in this example stretches from increasing 
biodiversity to increasing flood resilience and its 
public awareness. The solution is a tidal park where 
all challenges are met and a base is created for urban 
development to create a new, significant public space 
for the city.

Themes 
We start with an extensive introduction in 
which we fully prepare you for the three 
semesters ahead. You will get to know your 
fellow students, lecturers, and professors 
and delve into the delta during a one-week 
field trip. 

Semester 1
•  Insight into coastal systems: coastal 

defense, building with nature and water 
technology 

• Research in Living Labs 
•  Assessment of your own research in 

relation to the delta as a whole and the 
issues in that environment 

Semester 2
•  Insight into fluvial systems: water safety 

approach and water governance 
• Research in Living Labs 
•  Assessment of your own research in 

relation to the delta as a whole and the 
issues in that environment 

Semester 3
•  Insight into urban systems: water  

sensitive cities and sustainable port 
development 

•  Research in Living Labs 
•  Assessment of your own research in 

relation to the delta as a whole and the 
issues in that environment 

• Graduation phase in Rotterdam

The Master’s programme River Delta Development (MSc) trains students to be 
facilitators of change for river deltas through:
-  in-depth knowledge of the water systems of a river delta by working and learning 

in various delta zones (coastal, fluvial, urban);
-  working with the latest insights and methods in delta technology, design and 

governance by participating in research programs of three Dutch Universities  
of Applied Sciences;

-  giving room for personal development as a graduate of the programme,  
supported by innovative teaching methods and based on a didactically  
founded competence profile.

Example study programme
Year 1  
(46 EC’s)

Introduction 
(4 weeks, Middelburg)

Semester 1: Coastal systems
(17 weeks, Middelburg)

Semester 2: Fluvial systems
(17 weeks, Velp)

•  Introduction into  
riverdelta systems

•  Excursion
•  System analysis
•  Transition theories
•  Case study
•  Learning plan 

6 EC

•  Insight into coastal systems 
5 EC

•  Research in Living Labs 
including coaching, transition 
and intervention 
15 EC

•  Assessment

•  Insight into fluvialsystems 
5 EC

•  Research in Living Labs 
including coaching, transition  
and intervention 
15 EC

•  Assessment

Year 2  
(44 EC’s)

Semester 3: Urban systems 
(17 weeks, Rotterdam)

Final Phase 
(3 weeks, Rotterdam)

•   Insight into urban systems 
5 EC

•  Research in Living Labs 
including coaching, transition 
and intervention 
15 EC

•  Assessment

•   Final assignment
•   Conference presentation
•   Oral assessment
24 EC
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Mogelijke beroepen
•  Ontwerper bĳ  een tuin- en landschapsbureau
• Adviseur bĳ  een gemeente
• Gebiedsontwikkelaar
• Zelfstandig adviseur
• Projectleider beheer buitenruimte
• Werkvoorbereider
• Beplantingsadviseur

Als afgestudeerde student Tuin- en Landschaps-
inrichting ligt de wereld aan je voeten. Je kan na je 
studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Verkenning
Gereedschap

Ontwerp
Techniek & beheer

Landschap
Materialisatie

Atelier stad
Recreatie en natuur

2 Stedelĳ k ontwerp
Uitvoeringsvoorbereiding
De groene wĳ k

Innoveren en onder-
nemen
Onderzoek duurzame 
stad

Landschappelĳ k ontwerp 
Technisch ontwerp
Park van de toekomst

T&L-bureau
De ontwerper
De technieker
De beheerder

3 Profi lering en verdieping,
Keuzemodules en -workshops Stage

4 Minor Afstuderen

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“Als ontwerper wil ik met oplossingen voor 
lee� are en groene steden bĳ dragen aan 

een mooie wereld” 
Maxime van der Leĳ , student

Specialiseren
Naarmate je verder komt in de opleiding, kun je je steeds 
verder individueel profi leren.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Individueel Groepswerk
Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

65% 35%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tl

Maak de wereld om je heen 
beter, mooier en duurzamer
Door verandering van ons klimaat wordt een duurzame inrichting van 
onze leefomgeving steeds belangrĳ ker. Denk hierbĳ  aan de inrichting 
in en om de stad. Bĳ voorbeeld het aanpassen van plekken waar groen 
ontbreekt en de aanleg van nieuwe parken; daar waar klimaatoplossingen 
nodig zĳ n. Daarvoor hebben we creatieve, enthousiaste en vooral ook 
praktische mensen nodig! Word je enthousiast en wil je over dit onder-
werp veel meer weten en leren? Dan is de opleiding Tuin- en Landschaps-
inrichting wat voor jou. Mogelĳ kheden genoeg. 

In de opleiding houd je je bezig met grote en kleine projecten: woon-
wĳ ken, straten, pleinen, bedrĳ venterreinen en natuur- en recreatie-
gebieden. Je werkt aan zowel ontwerp, realisatie als beheer van de 
buitenruimte. Altĳ d met aandacht voor ruimtelĳ ke kwaliteit, lee� aar-
heid, klimaatverandering, recreatie en groen. Jĳ  levert straks als tuin- en 
landschapsinrichter op allerlei terreinen een bĳ drage aan een duurzame 
en pre� ige leefomgeving. 

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Creatief en onderzoekend

  Landgoed als leer-

omgeving

  Beplanting staat centraal

  Digitale technieken

  Leren samenwerken

  Realistische beroeps-

opdrachten

  Persoonlijke begeleiding

Tuin- en 
Landschaps inrichting

Volg ons op:

  facebook.com/
TuinEnLandschapsinrichting

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)Voltijd hbo-opleiding 
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Mogelijke beroepen
• Ontwerper bĳ  een tuin- en landschapsbureau
• Adviseur bĳ  een gemeente
• Procesbegeleider bĳ  de overheid
• Gebiedsontwikkelaar
• Zelfstandig adviseur
• Projectleider beheer buitenruimte
• Werkvoorbereider
• Beplantingsadviseur

Als afgestudeerde student Tuin- en Landschaps-
inrichting ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo    

Vwo    

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor de toelatingseisen en de bĳ be-
horende procedure. Heb je vragen over toelating, neem 
dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Specialiseren
Naarmate je verder komt in de opleiding, kun je je steeds 
verder individueel profi leren.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Individueel Groepswerk
Feiten en cijfers

9  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie 

per week
50   dagen stage (vanaf jaar 3) of vrĳ stelling 

door relevante werkervaring

90% 10%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap, Ontwerp (stad), Techniek, Beheer, Beleid, Beplanting, Visualisatietechnieken, Portfolio Werkend leren

2 Ontwerp en visualisatie of
Techniek en calculatie of
Beheer buitenruimte

Project De duurzame stad De ontwerper of 
De technieker of 
De groenmanager

3 Specialiseren in Ontwerp, Techniek of Management buitenruimte

4 Afstuderen met individuele profi lering

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

“De studie is vooral ook erg leuk, het voelt 
voor mĳ  als een cadeau om nog een keer 

een opleiding te kunnen doen en een heel 
nieuw werkveld te ontdekken.”

Bram Snel, senior marketeer bĳ  Staatsbosbeheer 
en deeltĳ dstudent 

Maak de wereld om je heen 
beter, mooier en duurzamer
Wil je van je passie je beroep maken? Lokt het groene vakgebied en ben 
je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je hogerop? Zet dan de stap en 
kies voor een deeltĳ dopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Deze 
praktĳ kgerichte opleiding leidt je op voor een baan in een vakgebied 
dat boeiend en belangrĳ k is: onze leefomgeving. 

Door verandering van ons klimaat wordt een duurzame inrichting van 
onze leefruimte steeds belangrĳ ker. Daarvoor hebben we creatieve, 
enthousiaste en vooral ook praktische mensen nodig! Stad en 
landschap zĳ n voortdurend in ontwikkeling. In de stad krĳ gen parken, 
pleinen en wĳ ken een nieuwe invulling, buitengebieden worden 
heringericht. Altĳ d met aandacht voor lee� aarheid, recreatie en 
groen. Jĳ  levert als tuin- en landschapsinrichter straks op allerlei 
terreinen een bĳ drage aan een duurzame en mooie leefomgeving!

Opleidingstype
Deeltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Toelating vindt plaats op basis van 
individuele gesprekken aan de hand 
van een persoonlĳ k portfolio. 

  Creatieve opleiding

  Werken en leren tegelijk

  Landgoed als 

praktijkruimte

  Een lesdag per week

  Digitale technieken

  Netwerk opbouwen

  Realistische beroeps-

opdrachten

Volg ons op:

  facebook.com/
TuinEnLandschapsinrichting

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tl-dt

Tuin- en 
Landschaps inrichting
Deeltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)Deeltijd hbo-opleiding 

72 73



Mogelijke beroepen
• Projectmedewerker ontwerp en visualisatie
• Projectmedewerker techniek en calculatie
• (Assistent-)beheerder buitenruimte
• Adviseur groen
• Zelfstandig ondernemer

Met je associate degree Tuin- en Landschaps-
inrichting kun je direct aan de slag. Op de arbeids-
markt is grote behoe� e aan werknemers met een 
opleidingsachtergrond tussen mbo-4 en hbo- 
bachelorniveau. 

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Verkenning
Gereedschap

Ontwerp
Techniek & beheer

Landschap
Materialisatie

Atelier stad
Recreatie en natuur

2 Stedelĳ k ontwerp
Werkvoorbereiding
De groene wĳ k Stage

Landschapsontwerp
Ontwerp en detail
Park van de toekomst

T&L-bureau
De ontwerper
De technieker
De groenmanager

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website welke vakken worden aanbevolen voor 
een goede kans op succes. Heb je vragen over toelating, 
neem dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

 “Na mĳ n mbo-opleiding zocht ik naar meer 
kennis en verdieping binnen het vakgebied’’ 

Friso Ebbers, student associate degree

Associate degree
Een associate degree (ad) is een 2-jarige opleiding op 
hbo- niveau met een we� elĳ k erkend diploma. Hiermee 
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Met je ad-diploma 
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L) kun je doorstromen 
naar het 3e jaar van de bachelor T&L.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Individueel Groepswerk
Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

65% 35%

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-21

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tl-ad-vt

Voltijd associate degree hbo-opleiding 

 Velp (bij Arnhem)

In twee jaar startklaar
Heb je je mbo- of havo-diploma behaald of ga je dat binnenkort halen? 
Of werk je al als mbo’er in het groenbedrĳ f en wil je je verder ontwikke-
len om op hbo-niveau te kunnen werken? Dan is de associate degree 
Tuin- en Landschapsinrichting een goede keuze voor jou. 

In deze uitdagende en actuele opleiding houd je je bezig met grote en 
kleine projecten: woonwĳ ken, straten, pleinen, bedrĳ venterreinen en 
natuur- en recreatiegebieden. Je werkt aan zowel ontwerp, realisatie 
als beheer van de buitenruimte. Altĳ d met aandacht voor voor ruimte-
lĳ ke kwaliteit, lee� aarheid, klimaatverandering, recreatie en groen. Jĳ  
levert als tuin- en landschapsinrichter straks op allerlei terreinen een 
bĳ drage aan een duurzame en pre� ige leefomgeving. De enige keuze 
die je nog moet maken is: ga je na twee jaar aan het werk of studeer 
je door in de bacheloropleiding? Jĳ  bepaalt je toekomst!

Opleidingstype
Voltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

  Diploma in 2 jaar

  Doorstuderen naar 

bachelor

  Creatieve opleiding

  Landgoed als 

leeromgeving

  Beplanting staat centraal

  Persoonlijke begeleiding

  Digitale technieken

  Realistische beroeps-

opdrachten

Tuin- en 
Landschaps inrichting

Volg ons op:

  facebook.com/TuinEnLandschap

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Projectmedewerker ontwerp en visualisatie
• Projectmedewerker techniek en calculatie
• (Assistent-)beheerder buitenruimte
• Adviseur groen
• Zelfstandig ondernemer

Met je associate degree Tuin- en Landschaps-
inrichting kun je direct aan de slag. Op de arbeids-
markt is grote vraag naar werknemers met een 
opleidingsachtergrond tussen mbo-4 en hbo- 
bachelorniveau. 

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Landschap, Ontwerp (stad), Techniek, Beheer, Beleid, Beplanting, Visualisatietechnieken, Portfolio Werkend leren

2 Ontwerp en visualisatie of
Techniek en calculatie of
Beheer buitenruimte

Project De duurzame stad De ontwerper of 
De technieker of 
De groenmanager

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo � � � �

Vwo � � � �

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor de toelatingseisen en de bĳ be-
horende procedure. Heb je vragen over toelating, neem 
dan contact op met het Student Service Centre via 
inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 058 284 62 32.

Tĳ dens de opleiding komen alle disciplines 
samen. Hierdoor word je betrokken bĳ  het 
hele proces: van initiatief naar ontwerp en 

van uitvoering tot beheer.”
Jack de Bruin, student associate degree

Associate degree
Een associate degree (ad) is een 2-jarige opleiding op 
hbo- niveau met een we� elĳ k erkend diploma. Hiermee 
vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Met je ad-diploma 
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L) kun je naadloos 
doorstromen naar het 3e jaar van de bachelor T&L.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

026 369 57 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Feiten en cijfers

9  lesuren per week
15-20   uren zelfstudie 

per week
30   dagen stage (in jaar 2) of vrĳ stelling 

door relevante werkervaring

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Individueel Groepswerk
90% 10%

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/tl-ad-dt

Deeltijd associate degree hbo-opleiding 

 Velp (bij Arnhem)

In twee jaar startklaar
Wil je van je passie je beroep maken? Lokt het groene vakgebied en 
ben je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je hogerop? Heb je zin om 
weer te gaan studeren en in twee jaar een diploma te halen? Dan is de 
associate degree Tuin- en Landschapsinrichting in deeltĳ d een goede 
keuze voor jou. 

Stad en landschap zĳ n voortdurend in ontwikkeling. In de stad 
krĳ gen parken, pleinen en wĳ ken een nieuwe invulling, buiten-
gebieden worden heringericht. Altĳ d met aandacht voor leef-
baarheid, klimaatverandering, recreatie en groen. Als tuin- en 
landschapsinrichter lever je op allerlei terreinen een bĳ drage 
aan een duurzame en mooie leefomgeving. Na twee jaar kun 
je aan de slag in een juniorfunctie op het gebied van ontwerp, 
realisatie of beheer van de buitenruimte. Of heb je de smaak 
te pakken en studeer je door voor je bachelor? 

Opleidingstype
Deeltĳ d associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar, in deeltĳ d. Start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Toelating vindt plaats op basis van 
individuele gesprekken aan de hand 
van een persoonlĳ k portfolio.

  Diploma in 2 jaar

  Leren en werken tegelijk

  Realistische beroeps-

opdrachten

  Creatieve opleiding

  Landgoed als praktijk-

ruimte

  Gedreven medestudenten 

  Doorstuderen in bachelor

Tuin- en 
Landschaps inrichting

Volg ons op:

  facebook.com/TuinEnLandschap

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein
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Mogelijke beroepen
• Productontwikkelaar
• Quality manager
• Adviseur voedselveiligheid en gezondheid
• Marketing/sales manager
• Sensorisch (smaak) onderzoeker

Als afgestudeerde student Voedingsmiddelen-
technologie ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

 026 369 56 95
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

“De voedingsindustrie is een van de 
grootste ter wereld en dankzĳ  de inter-

nationale omgeving op HVHL kunnen we 
overal ter wereld werken.”

Flavio Meola, student

Specialiseren
• Food Innovation Management
• Food Safety and Health 

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie 

per week

50%

65%

50%

35%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Sector Analysis
Food Products

Food Analysis
Food Safety & Health

Quality Management
Business Managment

Innovation
Product Development

2 Stage Sensory Research
Process Technology

Sustainable Entrepreneurship
Food Ingredients

Food and Health
Food Safety and Quality

3 Food Innovation Management
Food Safety and Health Stage

4 Minor Afstudeerproject

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia+schk +wia+schk � �

Vwo +wia+schk +wia+schk � �

Mbo Niveau 4

Heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het 
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel 
058 284 62 32.

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/vt-velp

Innoveren in de wereld 
van food, marketing en 
technologie
Kan kauwgom met een chocoladesmaak of pasta van zeewier 
jouw idee zĳ n? Of je jezelf nu een foodie noemt of wilt bĳ dragen 
aan mondiale voedsel vraagstukken, bĳ  deze innovatieve Engelstalige 
opleiding vind je altĳ d jouw weg.

Ontplooi je tot een creatieve voedingsexpert die nieuwe producten 
ontwikkelt en introduceert op de internationale markt. Of adviseer 
bedrĳ ven over de gezondheid van hun producten. Bĳ na dagelĳ ks vind je 
producten in de supermarkt die nóg gezonder, lekkerder en vernieuwen-
der zĳ n. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de vraag naar variatie 
blĳ �  groeien. De wereldwĳ de vraag naar voedingstechnologen ook!

Je leert het gedrag van consumenten en hun eisen rond gezondheid, 
veiligheid en smaak te analyseren. Vakken als marketing en bedrĳ fs-
kunde helpen je daarbĳ . Ook krĳ g je kennis van productprocessen en 
-eigenschappen en wat voeding met je lichaam doet. Vanaf dag één 
pas je kennis toe in de praktĳ k. Projecten, laboratoria en natuurlĳ k 
ons team van betrokken (inter)nationale docenten: alles en ieder-
een staat voor je klaar!

Opleidingstype
Voltĳ d hbo-opleiding
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Bachelor of Science

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Velp (bĳ  Arnhem)

Taal
Engelstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een 
online vragenlĳ st en eventueel aan-
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei 
aan zodat je je tĳ dig kunt verdiepen in 
de opleiding van je keuze.

 Innovatief

 International classroom

  Intensieve studie-

begeleiding

  Analyses op het 

laboratorium

  Sterke connectie met 

het werkveld

  Excursies naar bedrijven

  (Inter)nationale stage

  Smaak- en kwaliteits-

onderzoek

Voedingsmiddelen-
technologie

Volg ons op:

  facebook.com/
FoodTechnology.VHL

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twi� er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding  Velp (bij Arnhem)

78 79



Mogelijke beroepen
•    Ploegleider
• Productieleider
•   Kwaliteitsfunctionaris
• Procestechnoloog
• Teamleider
• Technical Sales functionaris 
• Produc� echnoloog

Als afgestudeerde student Voedingsmiddelen-
technologie ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +wia/b+schk +wia/b+schk    

Vwo +wia/b+schk +wia/b+schk    

Mbo Niveau 4

Kĳ k op de website voor aanvullende eisen zoals je functie 
bĳ  aanvang, je intakegesprek en regelingen voor 21+. Heb 
je vragen over toelating, neem dan contact op met het
Student Service Centre via inschrĳ vingen@hvhl.nl of bel
058 284 62 32.

Vragen?
Wil je meer weten over deze 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op!

058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Associate degree
Een Associate degree is een tweejarige studie op hbo- 
niveau met een we� elĳ k erkend diploma. Na afronding van 
deze Ad kun je doorstromen in het derde jaar van de 
bachelor Voedingsmiddelentechnologie.

Deze feiten en cĳ fers geven een scha� ing van de tĳ d die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktĳ k

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

1  lesdag per week
8-16   uren zelfstudie 

per week

40%

75%

60%

25%

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Basisvaardigheden Procesoptimalisatie Beheren van kwaliteits-
systemen

Produc� echnologie

2 Research Management Productoptimalisatie Integrale Product- & Procesbeheersing in het werkveld

“Om door te groeien binnen mĳ n werk in de 
voedingsmiddelenindustrie zocht ik een 

opleiding waar ik werken en leren kon com-
bineren. Deze Ad sloot daar perfect op aan.”
Jildert van der Woud, afgestudeerd Associate degree 

Voedingsmiddelentechnologie

Deze folder is met de grootst mogelĳ ke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kĳ k voor actuele informatie op www.hvhl.nl 07-22

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kĳ k voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Klaar voor de volgende stap 
in je carrière?
Je bent werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie en hebt daar je 
passie gevonden. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan biedt 
Van Hall Larenstein jou de volgende kans in de voedingsmiddelen-
technologie! Tĳ dens deze tweejarige (deeltĳ d) hbo-studie ontwikkel je 
professionele vaardigheden en leer je wat de invloed is van de samen-
stelling van het product en de procesvariabelen op het eindproduct. 
De verschillende aspecten van productieproces, voedselveiligheid en 
kwaliteit van voedingsmiddelen komen hierbĳ  aan bod. Je bent als 
afgestudeerde initiatiefrĳ k binnen de afgesproken kaders en gaat aan 
de slag met het optimaliseren van bestaande producten en processen.

Verder ontwikkelen binnen het vakgebied
Ben jĳ  momenteel werkzaam in de voedingsmiddelenbranche en 
heb je een functie op mbo-niveau? Dan is dit de perfecte Associate
degree (Ad) om je verder te ontwikkelen. Zet dus vandaag nog de 
volgende stap in je carrière! Je kunt na deze tweejarige Ad nog 
verder studeren in de bachelor Voedingsmiddelentechnologie, 
of zet met een mooi en waardevol diploma de volgende stap in je 
carrière in een vak gebied waar altĳ d vraag is naar goed opgeleide 
mensen zoals jĳ .

Opleidingstype
Deeltĳ d Associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad Associate degree

Duur
2 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden en Velp

Taal
Nederlandstalig

Intakegesprek
Een intakegesprek maakt deel uit van 
van de toelatingsprocedure. Daarin 
bespreken we onder meer je werk-
ervaring, motivatie en verwachtingen.

  Één dag in de week naar 

school

  Werktijd is gedeeltelijk 

ook studietijd

 Betrokken docententeam

 Beroepsgericht onderwijs 

 Persoonlijke aandacht

  Uitstekende faciliteiten

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

instagram.com/hogeschool_vhl

 twi er.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Kĳ k voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/vt-ad-dt

Voedingsmiddelen-
technologie
Deeltijd Associate degree hbo-opleiding

 Leeuwarden en Velp (bij Arnhem)

80 81



Elk schooljaar zet HVHL zich in om vo-leerlingen en 
mbo-studenten zo goed mogelijk te informeren over  
studeren en het kiezen van de juiste hbo-opleiding.  
HVHL vindt de samenwerking met decanen, mentoren 
en studievoorlichters essentieel. Gericht op de directe 
spreekbuis voor leerlingen van 4 en 5 havo en 
mbo-studenten. Samen zorgen we dat iedereen 
een hbo-opleiding kiest die het beste bij hem of 
haar past. Met als doel dat ze blij worden van 
de gemaakte studiekeuze.

Passende voorlichting: 
aansluiting vinden en samen 
werken 

HVHL in een notendop

Meer informatie of voorlichting plannen
Neem contact op met HVHL via voorlichting@hvhl.nl

Sfeervolle hogeschool
Je voelt je snel thuis en leert veel nieuwe mensen kennen.

Opleidingen die impact maken
Onze studenten zijn zeer gewild bij werkgevers.

Leren door te doen
Onderzoek met behulp van moderne faciliteiten en samen werkingen 

met de (internationale) praktijk.

Futureproof
Jij maakt met je specifieke kennis en vaardigheden  

de wereld futureproof.

Kortom, relevante en onderscheidende aspecten  
om voor HVHL te kiezen.

07-2282 83



Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

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

Kom naar de hogeschool en ervaar hoe  
het is om alvast één dag student te zijn.  
We organiseren het hele jaar door meeloop-
dagen. Kijk voor de data op onze website.

Kom  
proef studeren!  
We ontvangen  

je met open  
armen. 


