
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ibff

Internationaal zaken doen
Ben jij de internationale marketeer of manager van de toekomst? Vind je 
economie, innovatie, handel en marketing boeiende vakken? Wil je straks 
een mooie baan in de internationale en dynamische wereld van food en 
flowers? Dan is International Business in Food and Flowers de studie 
voor jou.

Dynamisch werkveld
Wist je dat Nederland, na de VS, de meeste food- en flowerproducten 
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 zijn en  
hun talen spreken. Dit leer jij bij ons! Je specifieke kennis van de agri-, food 
en flowersector maakt jou onderscheidend. Ben jij straks die inter nationale 
bedrijfskundige die alles weet over het opzetten of verduur zamen van food- 
en flowerketens? Die komt met innovatieve bedrijfskundige oplossingen 
voor de voedselvragen van morgen? Die nieuwe verdien modellen weet te 
introduceren? De wereld ligt voor je open!

Opleidingstype
Richting van de voltijd  
hbo-opleiding Bedrijfskunde  
en Agribusiness
Deze opleiding leidt je op tot de graad 
Bachelor of Business Administration

Duur
4 jaar

Locatie
Velp (bij Arnhem)

Taal
Engelstalig

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

   International classroom

   Praktijkgericht onderwijs

   Intensieve begeleiding

   Uitstekende baankansen

   Internationaal netwerk 

opbouwen

   Gericht op duurzaamheid

International Business  
in Food and Flowers

Volg ons op:

   facebook.com/ibff.vhl

 instagram.com/ibff.vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo   Velp (bij Arnhem)



Mogelijke beroepen
• Financial Business 
• Consultant 
• International Marketeer 
• International Sales Manager 
• Change Manager
• Export Consultant
• Value Chain Manager 
• Business Developer
• Sustainability Consultant 

Als afgestudeerde student International Business  
in Food and Flowers 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 Business 
of Food & Flowers 

Consultancy,  
Sustainability & 
Purchase

Cross Border  
Enterprise, Logistics & Finance

Marketing,  
Food, 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
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Mbo Niveau 4

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

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom 
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl 07-20

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 Business in Food and Flowers is een richting 
van de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness.

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je 
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Theorie Praktijk

Individueel Groepswerk

Feiten en cijfers

15-20  lesuren per week
20-25   uren zelfstudie  

per week

50%

50%

50%

50%

Naast onze open dagen organiseren we ook 
meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken met studenten 
en docenten en andere events. Kijk voor actuele 
info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

Open dagen
Locatie Velp (bij Arnhem)
Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp

Za 7 november 2020                                                  
Za 6 februari 2021
Za 24 april 2021                   
Za 12 juni 2021


