DEN BOSCH

TUINBOUW EN AKKERBOUW
Hollandse groenten, bloemen en aardappelen zie je over de hele wereld. Logisch, want
we hebben in Nederland enorm veel kennis en ervaring op het gebied van tuinbouw en
akkerbouw. Onze nieuwe rassen, technische innovaties en duurzame productiemethoden
vinden dan ook hun weg naar vele landen. De hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw aan
HAS Hogeschool is jouw springplank naar deze dynamische, internationale wereld.

SPECIALISATIES/
KEUZERICHTINGEN
•
•
•
•

Applied Plant Research
Global Trade & Business Management
Cultivation & Technology
Topklas Ondernemen

OPLEIDINGSTYPE
Voltijd hbo-bachelor
Deze opleiding leidt op tot de
graad Bachelor of Science.

TAAL
Nederlands
De hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw
wordt ook in het Engels aangeboden:
Horticulture & Business Management.

DUUR

KUN JE FRIET ZAAIEN?

4 jaar

DE AARDAPPEL ANDERS CHALLENGE VAN MANON EN ARON

VESTIGING
Den Bosch

Klonen is zó 2017. Tenminste als het aan Manon (20) en Aron (19) ligt. Zij
experimenteerden in het tweedejaars teeltproject met een nieuwe techniek
om aardappelen uit zaad te telen.
Lees meer op www.hashogeschool.nl/aardappel-anders-challenge

ONLINE
www.hashogeschool.nl

FACTS & FIGURES

STAGES/AFSTUDEREN

20-30 contacturen per week
10-20 uren zelfstudie per week
± 75 nieuwe studenten in het 1e jaar
± 70% stroomt door naar het 2e jaar

8 weken
10-20 weken
10-20 weken
20 weken

Oriëntatiestage
Binnenlandstage
Buitenlandervaring
Afstuderen

“Ik heb bewust gekozen voor een stage in
Spanje. Daar is erg veel tuinbouw en een
totaal ander klimaat dan in Nederland. Dit
maakte mijn stage super-interessant. En een
mooie bijkomstigheid: Spanje is een fijn land
met heerlijk eten!”

Nationale Studenten Enquête
3.90

Susanne liep stage in Spanje

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

Collegegeld: € 2.143
Kijk op hashogeschool.nl/collegegeld
of jij in aanmerking komt voor halvering
collegegeld.

•
•
•
•
•
•
•

Bij de opleiding Tuinbouw en
akkerbouw zoekt 86% na het
afstuderen een baan, 13% kiest voor
doorstuderen aan een universiteit en
1% overig, zoals reizen.

Indicatie aanvullende kosten jaar 1:
boeken, excursies en activiteiten: € 495

Teeltadviseur
Accountmanager
Export- of importmanager
Veredelaar
Kwaliteitsmanager
Ondernemer
Onderzoeker
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Hoe snel heb je een
baan gevonden?
n
n
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voor afstuderen
0-2 maanden
3-4 maanden
5-6 maanden
7-8 maanden

2%
6% 2%
10%

80%

AANMELDEN
Mbo-niveau 4, waarbij wiskunde en scheikunde sterk worden aanbevolen.
Kijk ook naar het Young Professionals Traject, daarmee word je voorbereid
op studeren op hbo-niveau en kun je wiskunde en scheikunde bijspijkeren.

VERKEERD PROFIEL?
Biedt jouw profiel geen toelating tot de opleiding? Neem contact op met de studie
adviseur. De studieadviseur geeft je advies over het studietraject dat je kunt volgen.

Drie stappen naar je opleiding
•• Bezoek een open dag en/of
proefstudeerdag
•• Meld je aan via
www.studielink.nl
•• Doe de studiekeuzecheck

STUDIEADVISEUR

OPEN DAGEN

PROEFSTUDEREN

Maaike Mikkers

Za 16 november 2019
Za 25 januari 2020
Wo 25 maart 2020 (avond)
Vr 12 juni 2020 (middag)

Wo 4 december 2019
Di 18 februari 2020
Do 9 april 2020

Meld je aan via
hashogeschool.nl/opendag

Meld je aan via
hashogeschool.nl/proefstuderen

M.Mikkers@has.nl
088 890 3789
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