Bedrijfskunde en
Agribusiness
Voltijd hbo-opleiding

Leeuwarden

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

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Jouw toekomst in de agribusiness
Vind jij bedrijfseconomie een leuk vak en heb je affiniteit met de agrarische 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 bedrijfskunde 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 kijkt daarbij naar de hele keten, van zaadje tot
supermarktproduct. Op onze school profiteer je van het beste van twee
werelden: onze agrarische wortels en onze kwalificatie als meest duurzame hogeschool. Dat geeft jou straks meteen een voorsprong. Of je nu
een eigen bedrijf start, het agrarisch bedrijf 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 Bedrijfskunde en Agribusiness wat voor jou.
Mogelijkheden genoeg. Welkom bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

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.

G
 oede baankansen
S
 tudenten aan het roer
O
 pdrachten voor echte
bedrijven
Uitdagende managementvaardigheidstrainingen
B
 uddyproject 1e-/2e-jaars
D
 ocenten uit de praktijk
Persoonlijke begeleiding
Aansluitende
masteropleiding

Volg ons op:
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ba

	facebook.com/BedrijfskundeEn
Agribusiness
instagram.com/bab.hvhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Voorbeeld studieopbouw

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

Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Team en probleem
Het bedrijf

Ondernemingsplan
Investeerders &
product

Marketing & communicatie
Verkoop & productie

Organisatie & Financiën
Afsluiting

2

Major keuze

(Buitenlandse) bedrijfsstage

3

Major keuze

Minor keuze

4

Projectstage

Afstudeerstage

Specialiseren
• Ondernemerschap
• Bedrijfskunde

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

Feiten en cijfers
Theorie
15-20 lesuren per week
20-25 	uren zelfstudie
per week
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Mbo

50%

Praktijk

50%
Groepswerk

35%

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

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.

“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 Wijbenga en Jan-Pieter Bakker,
4e jaars studenten

Mogelijke beroepen
• Zelfstandig ondernemer
• Logistiek manager
• Agrarisch accountant
• Marketing manager
• Account manager
• Exportmanager
• Financieel adviseur
• Bedrijfsleider
• Kwaliteitsmanager
Als afgestudeerde student Bedrijfskunde en
Agribusiness ligt de wereld aan je voeten. Je kan na
je studie zowel op de nationale als internationale
markt aan de slag.

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.
Kijk voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.

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

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 www.hvhl.nl

058 284 61 00
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
07-21

