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

Locatie
Leeuwarden

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Jij als professional in de agribusiness
Vind jij bedrijfseconomie een leuk vak? Ben je ondernemend, innovatief en heb je affiniteit met de agrarische sector? Dan is Bedrijfskunde
en Agribusiness iets voor jou. De agribusiness is een van de grootste
branches ter wereld en altijd in ontwikkeling: met nieuwe producten,
maar ook nieuwe, toekomstbestendige toepassingen voor bestaande
producten. Ben jij straks degene die aan een agrarisch bedrijf de juiste
draai geeft voor de toekomst?
Deze opleiding combineert bedrijfskunde met specifieke voedsel- en
agrarische kennis. Je werkt aan je managementvaardigheden en leert
toekomstgericht 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 als professionele
bedrijfskundige meteen een voorsprong. Of je nu een eigen bedrijf start,
het agrarisch bedrijf van je ouders overneemt of als adviseur optreedt.

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/bedrijfskunde

De studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en eventueel een
studiekeuzeadviesgesprek. Het studie
keuzeadvies is alleen bindend als je je
na 1 mei hebt aangemeld.

Goede baankansen
Studenten aan het roer
Opdrachten voor echte
bedrijven
Uitdagende managementvaardigheidstrainingen
Buddyproject 1e-/2e-jaars
Docenten uit de praktijk
Persoonlijke begeleiding

Volg ons op:
facebook.com/BedrijfskundeEn
Agribusiness
instagram.com/bab.hvhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Studieopbouw
Jaar
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Oriëntatie studie en
werkveld

Inkoop en adviseren

Marketing en research

Logistiek en kwaliteit

Sector en markt

Duurzame argri en food

Ondernemen en innovatie

Organisatie en financiën

2

Major keuze

(Buitenlandse) bedrijfsstage
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Major keuze

Minor keuze
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Projectstage

Afstudeerstage

Specialiseren
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• Ondernemerschap
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• International Business in Food and Flowers (Engelstalig)
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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.

“Ik heb een businessmodel voor maaltijdsalades ontwikkeld zodat deze verser en
goedkoper zijn.”
Bart van Moorsel , 3e jaars student, over zijn stage
bij een supermarktketen op Curaçao.

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.

Open dagen
Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 17 november 2018
Za 9 februari 2019

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019

De open dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Wil je een dagje
meelopen, dat kan ook. Meld je voor een open dag of
meeloopdag aan op www.hvhl.nl.

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 de website www.hvhl.nl

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