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Larenstein là một trường đại học lâu đời tại 

Hà Lan, có 3 cơ sở tại thành phố Hà Lan,  

được hình thành từ những thập niên đầu 

tiên của thế kỉ 20 bởi sự hợp nhất của 

nhiều trường đại học trong cả nước ngoài 

hoặc có sự định hướng công việc quốc tế. 

Trường cũng chú trọng tới việc phát triển ý 

thức, trách nhiệm của sinh viên đối với xã 

hội và tinh thần học tập lâu đời. 

 Leeuwarden là cơ sở phía Bắc Hà 

Lan, cơ sở này là sự hợp nhất của 

Trường Khoa học sản xuất Sữa ở Bolsward và Viện nghiên cứu Van Hall ở Groningen. Viện 

nghiên cứu Van Hall được thành lập từ những ngày đầu thế kỷ 20. 

 Cơ sở Velp nằm ở phía Đông của đất nước, là tiền thân của Trường Cao đẳng Velp được 

thành lập năm 1904. Năm 1988, sát nhập 4 trường Lâm nghiệp và Thiết kế Cảnh quan thành 

Trường Đại học Quốc tế Larenstein, đặt tại Velp và Deventer. Trường tọa lạc trên khu đất 

“Larenstein”, nơi thu hút hàng ngàn sinh viên khắp nơi đến đến học tập và nâng cao kiến thức 

về thực vật. 

 Cơ sở Wageningen nằm ở trung tâm của Hà Lan. Cơ sở này có nguồn gốc từ Deventer, được 

thành lập năm 1912 và đào tạo sinh viên để làm việc các đồn điền ở Indonesia (thuộc địa cũ 

của Hà Lan). Tập trung phát triển thành một trung tâm đào tạo quốc tế, tuy nhiên vẫn tập trung 

các khóa đào tạo liên quan đến khu vực nhiệt đới và hiện nay vẫn tiếp tục giảng dạy tại 

Wageningen. Năm 2006, chi nhánh này di dời về Wageningen. 

Trường Đại học Van Hall Larenstein - thành viên chính thức của Đại học Wageningen UR năm 

2003 - là một trong những trường khoa học ứng dụng có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Hà Lan 

với thế mạnh chủ yếu về phát triển nông thôn, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, tài 

nguyên và môi trường, nông nghiệp, công nghệ thông tin, chăn nuôi & thú y…  

Trường có gần 450 cán bộ quản lý và giảng viên, có 4500 sinh viên trong đó có hơn 500 sinh viên 

thuộc các chương trình liên kết đào tạo với VHL đến từ Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc 

(CAU), Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam (YAU, Trung Quốc), Trường Đại học Kasetsart 

(KKU, Thái Lan) và Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (NLU, Việt Nam). 

 

Triết lý đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm với mục đích mong muốn đào tạo sinh viên trong và 

ngoài nước có thể  trở thành những chuyên gia có trình độ cao, có khả năng làm việc tốt ở mọi điều 

kiện.  
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