
Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ib

Jouw toekomst in de  
internationale business
Vind jij het leuk om over de grens te kijken? Ben jij ondernemend en 
houd je van samenwerken? Dan is International Business for the Future 
iets voor jou. Omdat de internationale handel in de wereld sterk groeit, 
wordt de noodzaak voor bedrijven steeds groter om rekening te houden 
met de toekomst van de aarde. Bedrijven staan daarmee voor een 
enorme uitdaging. Ben jij straks die smart business professional die 
hen helpt succesvol te innoveren?

Nederland heeft een goede reputatie in export en internationale handel. 
Bij HVHL is internationaal én toekomstgericht ondernemen een van
zelfsprekende combinatie. De kracht van deze opleiding schuilt in het 
vinden van slimme oplossingen. Je lost niet alleen het probleem op 
voor één product maar je begrijpt het geheel en de samenhang. Zo kan 
iedereen profiteren en is jouw bedrijf in staat duurzaam te veranderen. 
Planet, People én Profit dus. Dit is wat International Business for the 
Future anders maakt.

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

Duur
4 jaar, start: september

Locatie
Leeuwarden

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.

   Engelstalig

   Geen verplichte extra taal

   Duurzaam ondernemen 

als kans

   Opdrachten voor echte 

bedrijven

   Groot internationaal  

netwerk

   Persoonlijke begeleiding

   Internationale klas

International  
Business

Volg ons op:

   facebook.com/IB.VHL

 instagram.com/hogeschool_vhl

 twitter.com/hogeschool_vhl

 youtube.com/vanhalllarenstein

Voltijd hbo-opleiding   Leeuwarden



Mogelijke beroepen
•  Logistiek manager bij een transportbedrijf
• Change manager
• Marketing manager 
• International sales manager
• Account manager
• Manager internationale bedrijven
• Exportmanager 
• Kwaliteitsfunctionaris
• Duurzaamheidsadviseur
• Financieel adviseur bij een bank

Als afgestudeerde student International Business  
for the Future ligt de wereld aan je voeten. Je kan na 
je studie zowel op de nationale als internationale 
markt aan de slag.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo +ec/mo/
be/wia/wib e e e

Vwo e e e e

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.

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

  058 284 61 00
 info@hvhl.nl
 www.hvhl.nl

Specialiseren
International Sustainability Management

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%

65%

50%

35%

“I was intrigued by the idea of the bridge  
between business and nature and to see 

how they are connected.”
Daniel Kliem, Duitsland, afgestudeerd.

Bekijk zijn filmpje op onze website.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 A look at future Inter
national Business 

EMarketing & Sales 
Responsible Accounting

Creating Sustainable  
Business Value

Business Planning & 
Entrepreneurship

2 Developing Sustainable 
International Business

Project Management & 
Organisational Behaviour

Circular sustainable business
Sustainable financing

People First & Supply  
Chain Management

3 Sustainable International Business Development Minor or Internship

4 Minor or Internship Bachelor Thesis Project & Research

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 0721

Kom langs!  
We ontvangen je met open armen. Naast open dagen, organiseert HVHL ook 
meeloopdagen, 1op1 gesprekken met studenten en docenten en andere events. 
Kijk voor actuele info en aanmelden op www.hvhl.nl/studiekeuze.


