
DOE HET

Scan de QR-code en bekijk  

alle info over deze opleiding!

‘De sfeer hier is toch een 
van de beste dingen. Ieder-
een wil iedereen helpen en 
het is megagezellig.’
Sanne
Tweedejaars student Veehouderij

has.nl/veehouderij

hbo-bachelor voltijd  •  Den Bosch

In het kort

Start  

September 2023

Duur 

4 jaar

Taal 

Nederlands

Titel

Bachelor of Science

In deze opleiding met veel praktijk staat het 
houden van productiedieren (koeien, varkens, 
kippen en geiten) centraal. Je verdiept je o.a. in de 
voeding, de fokkerij, de intensieve en extensieve 
houderijsystemen en de economische kanten van 
het bedrijfsmatig houden van deze dieren. De vee- 
houderijsector staat volop in de belangstelling en 
is in beweging. Dierenwelzijn, kringlooplandbouw 
en emissies zijn belangrijke onderwerpen. Wil jij 
graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van deze dynamische sector als veehouder of 
adviseur? Je ontwikkelt jezelf om jouw ambitie in 
de veehouderij waar te maken.

+  Brede vakkennis met alle mogelijkheden om  

je te specialiseren. 

+  Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, 

waaronder onze praktijkleerbedrijven. 

Opleiding behorend bij Croho Dier- en Veehouderij.

Veehouderij 



VRAAG HET

Studiekosten

Ook interessant

HAS green academy
HAS green academy is dé hogeschool voor agro, food en leefomgeving. 

Samen met medestudenten werk je aan actuele vraagstukken van  

bedrijven en organisaties. Met de kennis en ervaring die je opdoet,  

ontwikkel je praktische oplossingen die bijdragen aan een gezonde  

omgeving met voldoende gezond voedsel. Zowel in Nederland als  

daarbuiten. Ontdek het!

  Persoonlijke hogeschool met topsfeer

  Goede baankansen

  Docenten met praktijkkennis

VRAAG HET ERVAAR HET

Studiekeuze-events

Het eerste jaar

Blijf up-to-date!

      Mbo niveau 4: met een diploma kun 
je je voor deze opleiding aanmelden. 

Tip:  Doe mee aan het Young 
Professionals Traject waarmee we je
helpen met de overstap van mbo 
naar hbo. has.nl/youngprofessionals

Aanmelden

Veehouderij

Meld je uiterlijk 1 mei aan  
via studielink.nl, je hebt dan 
toelatingsrecht. Na 1 mei 
kunnen andere regels gelden. 

Wil je meer weten of de sfeer komen proeven? Je bent 
van harte welkom op onze studiekeuze-events, zoals 
open dagen en proefstudeerdagen. Ook kun jij je 
online oriënteren tijdens de live sessies en op de 
online studiemarkt! has.nl/studiekeuze-events

Hogeschool voor agro, food en leefomgeving
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend - september 2022

Neem voor meer info contact op  
met de studieadviseur. 

Annemarie Kerkhof
a.kerkhof@has.nl
088 890 3659

Bedrijfskunde en agribusiness Tuinbouw en akkerbouw Toegepaste Biologie 

Weten of de opleiding echt bij je past? 
Maak dan gebruik van de studiekeuze-
check. De studiekeuzecheck vraag je 
aan bij de studieadviseur en is bij de 
opleiding Veehouderij niet verplicht.

Studiekeuzecheck

Kijk op de website voor de actuele 
hoogte van het collegegeld. 
Indicatie aanvullende kosten jaar 1:  
Boeken:  € 400 • Activiteiten:  € 200

Vakken: biologie • veevoer en voeder- 
teelt • kringlopen • gezondheid • 
bedrijfseconomie • smart farming

In de vorm van colleges, excursies, probleem- 
gestuurd onderwijs (PGO), practica, projecten 
en stage. 

Beroepen

•  Veehouder/ondernemer 
•  Voerspecialist
•  Fokkerijdeskundige 
•  Verkoper stalinrichting 
•  Adviseur mest en mineralen
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