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Door je grenzen te verleggen bereik je 
meer. Daarom dagen onze docenten je 
iedere dag uit je talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Deze ontdekkingsreis 
overstijgt de grenzen van je opleiding. 
Je doet namelijk ook kennis op bij andere 
opleidingen en zelfs buiten de muren van 
onze hogeschool. Onze campussen vind je 
in NoordNederland en in het buitenland. 
Van Leeuwarden tot ZuidAfrika; de wereld 
ligt aan je voeten. 

Waar je ook bent, je gaat in kleine teams van studenten, 
docenten en onderzoekers aan de slag met reallife 
vraagstukken. Je toetst ideeën in de praktijk, zodat je 
zeker weet dat ze ook echt werken. Dit doe je samen 
met mensen van binnen en buiten je opleiding, voor zowel 
regionale, nationale als internationale opdrachtgevers. 
Dat is de beste kennismaking met je toekomstige werkveld.

Bij ons word je een ondernemende en vindingrijke 
professional, die durft te denken én te doen. Je ontwikkelt 
je eigen kijk op de wereld en komt met innovatieve 
oplossingen. Dat is de kracht van NHL Stenden; in een 
wereld die vraagt om lef en initiatief, maak jij straks het 
onmogelijke mogelijk!

NHL Stenden. 
Grensverleggend.

de opleiding

Ben je nieuwsgierig naar andere culturen en verschillende 
manieren van zakendoen? Vind je het boeiend om uit te 
zoeken hoe bedrijven werken en hoe jij hierin een waardevolle 
schakel kunt worden? Zie jij jezelf een bijdrage leveren aan
de internationale doelstellingen van organisaties? Dan is de 
opleiding International Business (IB) dé opleiding voor jou!  

Het bedrijfsleven kent geen grenzen en dit vraagt om 
medewerkers met bedrijfskundig inzicht én interculturele 
vaardigheden. Bij IB krijg je het beste van twee werelden, 
want het programma wordt in samenwerking met Van 
Hall Larenstein aangeboden. Je leert cultuurverschillen te 
overbruggen en internationale ambities van een bedrijf te 
realiseren. Wereldwijd staan organisaties te springen om 
mensen met deze eigenschappen; van multinationals tot 
ambitieuze regionale bedrijven. Internationale bedrijfsvoering 
is een vak apart en bij IB maak jíj je dit vak eigen.

Wat staat je te wachten?
IB is een brede studie waarmee je een solide basis ontwikkelt 
op het gebied van onder andere: marketing en sales, 
economie, organisatiekunde, managementvaardigheden 
en andere bedrijfskundige thema’s. De ontwikkeling van je 
interculturele vaardigheden loopt als een rode draad door je 
opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor je persoonlijke 
ontwikkeling. Je werkt samen in kleine internationale project
groepen aan uitdagingen uit de praktijk. Dit alles onder 
begeleiding van docenten die het werkveld door en door 
kennen, zodat jij straks klaar bent voor een bliksemstart bij een 
bedrijf dat internationaal het verschil wil maken.   

Onderwijs op basis van  
Design Based Education
Tijdens de opleiding krijg je regelmatig praktijkopdrachten, 
waarbij je het effect van jouw ideeën toetst aan de werke
lijk heid. Je doet dit in een klein groepje studenten met 
verschillende achtergronden, onder begeleiding van docenten 
en in samenwerking met het werkveld.

Design Based Education (DBE)
Met Design Based Education heb je veel invloed op je 
eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten 
van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest 
in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en 
test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. 
Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van 
medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om 
te evalueren en om je oplossing aan te scherpen. Meer 
weten over Design Based Education als leermethode? 
Kijk op www.nhlstenden.com.



Jij ziet het helemaal voor je om je te mengen in internationale 
handel en bedrijfsvoering. En natuurlijk grijp je elke kans aan 
om naar het buitenland te gaan, cultuur te snuiven, te leren 
van je ervaringen en nieuwe kennis op te doen. Omgaan 
met cultuurverschillen in het bedrijfsleven is voor jou een 
uitdagende puzzel die je wilt doorgronden. 

Je ziet je leven als één grote reis. Deze opleiding is een 
onmisbaar tussenstation, maar je weet als geen ander dat 
jouw ontwikkeling nooit ophoudt.

ondernemend

internationaal

open

communicatief

analytisch

Herken jij jezelf hierin? 
Dan is de opleiding 
International Business 
echt iets voor jou. En 
tijdens de studie ontdek 
je dat je nog veel meer 
in je mars hebt. Het 
herkennen en ontwikkelen 
van jouw talenten staat 
centraal. Durf jij deze 
ontdekkingsreis aan?

over jou...

Je persoonlijke studiecoach
Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel 
van je opleiding. Daarom krijg jij vanaf de eerste dag een 
eigen studiecoach. Hij of zij kent je en weet bovendien 
als geen ander wat er in het werkveld speelt. Je coach 
begeleidt je bij jouw studie, stages en praktijkopdrachten. 
Jullie bespreken ook regelmatig je studievoortgang en 
hoe jij jouw talenten gaat ontwikkelen.

Daarom International Business

   Je wordt opgeleid om het verschil te maken in het 
bedrijfsleven dat steeds internationaler wordt.

   Je leert bedrijven te begrijpen en levert een bijdrage aan 
de internationale doelstellingen.

   Je volgt een Engelstalige opleiding waarbij je vanaf het 
eerste jaar internationale ervaring opdoet.

   Je leert in een studieomgeving met studenten van veel 
verschillende nationaliteiten, veelal in kleine groepen en 
met aandacht voor jou als persoon.

   Je volgt een praktijkgerichte opleiding, zodat jij na 
afstuderen direct je stempel kunt drukken op het 
(internationale) werkveld. 



Meer weten 
Kijk op www.nhlstenden.com

Tijdens deze Engelstalige opleiding leer je hoe organisaties 
in elkaar zitten en hoe ze hun product of dienst op de 
markt zetten. Je leert internationale kansen te herkennen 
en te benutten. Daarnaast leer je over culturele verschillen 
en ontwikkel je de vaardigheden om hiermee om te gaan. 
Samenwerken met andere culturen en internationale 
bedrijfsvoering vormen de kern van de opleiding. Daarom 
werk je vanaf het eerste jaar samen in groepen met 
medestudenten van verschillende nationaliteiten.

Studieprogramma*

Jaar 1
In het eerste jaar leer je de basis van bedrijfsvoering en 
intercultureel bewustzijn. Marketing, verkoop, logistiek en 
bedrijfsvoering zijn voorbeelden van onderwerpen die aan 
bod komen. Je maakt jezelf de Engelse taal eigen in woord 
en geschrift en je maakt daarnaast nog kennis met een 
andere taal. Ook leer je te werken met onze onderscheidende 
leermethode: DesignBased Education. 

Jaar 2
Tijdens het tweede jaar verbreed je jouw kennis op het gebied 
van bedrijfskundige thema’s. Je leert tactische keuzes te maken 
en houdt daarbij rekening met ethische en maatschappelijke 
factoren. Je gaat in groepsverband aan de slag met steeds 
uitdagendere opdrachten uit het werkveld. 

Jaar 3 en 4
Tijdens de laatste twee jaren van je opleiding zoek je 
de verdieping op en word je klaargestoomd voor het 
internationale werkveld. Je gaat een half jaar op stage en 
volgt een minor die aansluit bij jouw ontwikkeling. Voor 
beiden heb je uitgebreide mogelijkheden ze in het buitenland 
te volgen. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht, 
waarbij je zelfstandig jouw expertise inzet voor een complex 
internationaal vraagstuk uit de praktijk. 

“What I learned is that […] I will 
have to go out of my comfort 
zone to really be able to learn 
from other cultures. If I want to 
be an international manager, then 
this is a really important lesson 
to learn. I will have to go out and 
explore other cultures, do things I 
wouldn’t to connect with people 
and to, at the end, have a better 
understanding of the other people 
or culture. I am happy and thrilled 
to see how this lesson will play 
a role in my next trip and in my 
entire life.”

Nico Miedema 
(Honduras)
third year student

*  De opleiding International Business is samengevoegd vanuit de 
opleidingen International Business and Management Studies van 
Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein en International Business 
and Languages van NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool.  
Het daadwerkelijke studieprogramma kan daarom afwijken.

The holistic approach that the 

lecturers at IBMS pursue and apply 

revolves around three key pillars;  

these are cultural awareness,  

communication & exposure.

Claas Durach (Germany)

IBMS Graduate 2016



Studeren aan Van Hall Larenstein
Wil jij bijdragen aan een duurzame wereld én werken aan 
je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dát doe je bij Van 
Hall Larenstein! Belangrijke vraagstukken van deze wereld 
stukje bij beetje oplossen, dat is waar jij, samen met onze 
docenten en onderzoekers, andere studenten en het 
(internationale) bedrijfsleven, aan werkt. Verleg je grenzen 
en kijk uit naar een boeiende carrière in een vakgebied 
dat er echt toe doet. 

Studeren doe je op een inspirerende locatie in 
Leeuwarden of in Velp. Ons onderwijs biedt je de 
mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Korte lijnen 
en sterke banden met het werkveld zorgen ervoor dat 
werk en studie nauw op elkaar aansluiten. Dit doe je 
bijvoorbeeld via de lectoraten. Daar leg je de verbinding 
tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. 
Wat dit voor jou betekent? Actuele, interessante 
onderzoeksopdrachten én nieuwe, innovatieve ideeën 
op doen. Want als student heb jij je onderzoekende blik 
gericht op de toekomst!

“My awareness for cultural diversity has increased 
immensely during my studies. Not only did I improve my 
language and communication skills, but I also learned 
how to adapt and react to other people’s needs and 
desires. [..] Overall, my time at IBMS has prepared me 
for working at the headquarters of one of the most 
renowned fashion brands worldwide, where, like at IBMS, 
we strive together as an international team to overcome 
obstacles and achieve our goals.”

Marie Geest (Germany)
IBMS Graduate 2016

Studying in an 
international 

environment broadens 

my horizon towards 

business cultures in 

various countries.

Duong Vu Huyen Tran

IB, International Sustainability Management

Studeren aan NHL Stenden
Aan NHL Stenden studeren rond de 25.000 studenten, 
afkomstig uit meer dan 80 verschillende landen. Project 
en studiegroepen bestaan bij International Business uit 
een combinatie van nationale en internationale studenten. 
Onze campussen bieden een moderne leeromgeving, 
waar je alle ruimte hebt om op je eigen manier te werken; 
in grote studielandschappen, of in rustige werkruimtes.
Je krijgt ruimschoots de kans om kennis en ervaring in 
het buitenland op te doen. Bijvoorbeeld bij een van 
onze internationale campussen in Qatar, Thailand, Zuid
Afrika of op Bali. Ook kun je terecht bij een van de vele 
partnerinstellingen in het buitenland; inmiddels zijn dat er 
meer dan honderd. Onze lectoraten leggen de verbinding 
tussen de opleidingen en het professionele werkveld door 
middel van toegepast onderzoek. We hebben daardoor 
korte lijnen met de nationale én internationale praktijk. Als 
student IB maak jij straks onderdeel uit van dit netwerk!



Studeren in het buitenland en stage
Tijdens de opleiding krijg je veel kansen om een deel van je 
studie in het buitenland te volgen. Je neemt deel aan korte 
projecten in andere landen; je proeft daar de sfeer en ervaart 
hoe andere culturen werken en denken. Daarnaast kun je 
ervoor kiezen om op uitwisseling te gaan bij één van meer dan 
honderd partnerscholen of ga op Grand Tour naar onze eigen 
campussen in Qatar, ZuidAfrika, Thailand of op Bali. 

Ook tijdens je stage en afstudeeropdracht maak je kennis 
met het buitenland. Je gaat hiervoor zelf op zoek naar een 
internationaal opererend Nederlands bedrijf of een bedrijf in 
het buitenland. Onze opleiding heeft wereldwijd connecties 
met bedrijven als Australian Superyachts (Sydney), Excellent 
Uitzendbureau (Curaçao) of Ernst and Young (Qatar). Ook in 
de regio’s Leeuwarden en Emmen zijn er talloze bedrijven 
met internationale ambities waar je aan de slag kunt, zoals 
Douwe Egberts, Holland Trading Group en Friesland Campina. 
We zorgen er hoe dan ook voor dat jij ruimschoots ervaring 
opdoet in het buitenland!

Internationale projecten

Tijdens je studie neem je deel aan verschillende 
internationale projecten, zoals WOW Berlin of een 
Student Trade Mission. Je ervaart daarmee hoe het 
is om internationaal actief te zijn. Je leert omgaan 
met onzekerheid en onbekende omstandigheden en 
je werkt resultaatgericht samen met internationale 
studenten.

WOW Berlin
Je reist af naar Berlijn, ontmoet internationale 
studenten van verschillende Europese hogescholen en 
je ontdekt de stad. In gemengde teams werk je aan 
een businessplan en presenteer je deze. Zo leer je van 
elkaar en je coach. Wordt jullie plan verkozen tot het 
beste?

Student Trade Mission
Je gaat voor een regionaal bedrijf op zoek naar 
handelspartners in het buitenland. Samen met 
studenten van andere buitenlandse hogescholen 
neem je deel aan een trade fair en bezoek je 
potentiële partners voor jouw bedrijf. Je analyseert 
welke partners interessant zijn en wie weet help jij zo 
je opdrachtgever aan een vruchtbare internationale 
zakenrelatie.

“Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens mijn stage 
bij de lokale overheid in Guadalajara, Mexico. Vanuit 
de afdeling buitenlandse zaken heb ik in Rotterdam 
een distributiecentrum opgezet voor Mexicaanse 
bedrijven. Dat eist veel initiatief en wilskracht. Ik heb 
me daardoor persoonlijk sterk ontwikkeld.”

Cees Voorn
Oud-student International Business



na de opleiding

2017
do 5 okt Walk In

wo 1 + do 2 nov Studievoorlichting 

   Friesland

wo 8 + do 9 nov Onderwijsbeurs Zwolle

za 18 nov Open Dag

za 25 nov MIWB Open Dag

   (Terschelling)

do 7 dec Proefstuderen

   (Leeuwarden/Emmen)

2018
do 11 jan   Open Avond

wo 17 jan Wegwijsdag

do 25 jan Decanendag (Emmen)

di 30 jan, do 1 Profi elkeuzedag 

 + vr 2 feb (Emmen)

do 15 feb Decanendag

za 17 feb Open Dag

za 10 mrt MIWB Open Dag

   (Terschelling)

wo 14 mrt Ouderavond

do 15 mrt Proefstuderen

   (Leeuwarden/Emmen)

di 17 apr Open Avond

do 17 mei Walk In

wo 23 mei Oriëntatiedag

do 14 juni Open Avond

do 12 juli Walk In

*De Open Dagen vinden plaats op onze 
locaties in Leeuwarden, Emmen, Meppel, 
Assen en Groningen. Overige voorlich
tingsevenementen vinden plaats 
in Leeuwarden, tenzij 
anders vermeld.

Meer 
weten?

Meer info over deze 
voorlichtingen vind je op 
www.nhlstenden.com. 
Kijk voor voorlichtingen 
en data Open Dagen bij 
Van Hall Larenstein op 
www.hvhl.nl.

Kom naar
NHL Stenden 
Hogeschool!*

Wat kan ik worden?
Als jij straks je bachelordiploma (BBA International Business) 
hebt behaald, ben je klaar om jouw stempel te drukken op 
het (internationale) bedrijfsleven. Je weet hoe een organisatie 
werkt en hoe je zaken doet in internationaal verband. Tijdens 
de opleiding werk je toe naar een specialisatie, zodat jij straks 
kunt doorgroeien naar uiteenlopende functies, bijvoorbeeld:

Beroepsmogelijkheden

   International marketing manager: 
Je begrijpt de internationale 
markt en bespeelt deze op 
strate gisch niveau. Zo weet jij 
het product of dienst van jouw 
bedrijf overal ter wereld te 
verkopen. 

   Accountmanager: Je vertegen
woordigt jouw organisatie over 
de hele wereld. Je onderhoudt 
contact met klanten, huidige én 
toekomstige.

   Exportmanager: Bij het 
exporteren van goederen zijn 
er veel partijen om rekening 
mee te houden. Je onderhoudt 
contact met al deze partijen en 
treedt op als onderhandelaar 
tussen koper en verkoper.

   Corporate communications 
manager: Je bepaalt hoe jouw 
organisatie communiceert.  

    Je zorgt dat medewerkers op 
verschillende locaties dezelfde 
doelen nastreven en brengt het 
verhaal van jouw bedrijf naar bui
ten op de internationale markt.

   Vestigingsmanager: Je neemt 
de leiding over een (inter
nationale) locatie van een grote 
organisatie. 

   Productmanager: Je bent 
verantwoordelijk voor het 
internationale succes van een 
bepaald product of dienst. 
Je maakt beslissingen met 
betrekking tot de ontwikkeling, 
productie en marketing hiervan.

   Consultant business 
development 

   Innovation / transformation 
officer



praktisch

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 810
Leeuwarden

Postbus 1298
8900 CG  Leeuwarden

Meer weten?
058 251 34 00
studeren@nhlstenden.com 
www.nhlstenden.com

  nhlstenden

  nhlstenden

  nhlstenden

  nhlstenden

Contact
Ander diploma?
Heb je een diploma dat hier niet ver
meld is? Er zijn wellicht toch mogelijk
heden om toegelaten te worden. Neem 
voor meer info hier over contact met 
ons op via studeren@nhlstenden.com 
of 058 251 34 00. 

Instroommoment
September, februari

Locatie
De opleiding kun je volgen in 
Leeuwarden en Emmen. Deze locaties 
bieden verschillende specialisaties aan. 

Taal
Engels

Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding doe je 
via Studielink (www.studielink.nl). 
Je meldt je aan bij NHL Stenden. Kijk op 
www.nhlstenden.com voor praktische 
informatie, zoals kosten, toelatings
eisen, instroommomenten of versneld 
studeren. 
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X-Honours
NHL Stenden biedt je de kans om naast je studie iets extra’s 
te doen. Speciaal voor studenten die meer kunnen en willen 
is er het XHonours programma. Dit programma geeft je de 
mogelijkheid om je grenzen te verleggen en aan uitdagende 
projecten te werken voor bedrijven die op zoek zijn naar 
innovatieve, creatieve denkers.

Grand Tour
Studeren en tegelijkertijd iets van de wereld zien? Dat kan 
bij NHL Stenden! Met de Grand Tour volg je een deel van 
je opleiding in het buitenland en ontwikkel jij jezelf tot 

‘wereldburger’. Elk jaar kiezen meer dan 600 studenten voor 
een Grand Tour op één van onze campussen in ZuidAfrika, 
Qatar, Bali en Thailand.

Vind de studie die bij jou past!
Heb jij je studie gevonden, maar wil je zeker weten of deze 
ook écht bij je past?  Wij helpen je graag bij jouw studiekeuze 
en beantwoorden al je vragen. 
We adviseren om je vóór 1 mei in te schrijven voor de 
studie. Je hebt dan voldoende tijd voor het invullen van 
de Studiekeuzecheck. Deze Studiekeuzecheck is verplicht 
wanneer je je na 1 mei inschrijft voor een opleiding. Meer info?  
Mail studeren@nhlstenden.com of bel 058 251 34 00. 

Toelatingseisen
havo C&M, met economie of m&o of wiskunde 
  E&M
   N&G, bij voorkeur (maar niet verplicht)  

met economie of m&o     
   N&T, bij voorkeur (maar niet verplicht)  

met economie of m&o 
vwo C&M, met economie of m&o of wiskunde
  E&M
   N&G, bij voorkeur (maar niet verplicht)  

met economie of m&o
   N&T, bij voorkeur (maar niet verplicht)  

met economie of m&o

Aanvullende eisen mbo-niveau 4
Voor de mbodomeinen ‘Techniek en Procesindustrie’, 
‘Voedsel, Natuur en Leefomgeving’ en ‘Zorg en Welzijn’ gelden 
aanvullende toelatingseisen. Kijk op www.nhlstenden.com 
voor de volledige toelatingseisen.

Toelatingstoetsen  
Heb jij je opleiding gevonden, maar voldoe je niet aan de 
toelatingseisen? Dan kun je alsnog worden toegelaten door 
te slagen voor een of meerdere toelatingstoetsen. Meer 
informatie over deze toetsen en hoe je je kunt voorbereiden, 
vind je op www.toelatingstoetsen.nl.

Onze opleidingen worden frequent vernieuwd. De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. 
Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Kijk voor de meest actuele informatie op www.nhlstenden.com.


