DEN BOSCH

INTERNATIONAL
FOOD & AGRIBUSINESS
Hoe zorgen we ervoor dat er nu en in de toekomst voldoende en gezond voedsel is voor iedereen op
deze wereld? Heb je een grote interesse in onderwerpen als voedselzekerheid, voedselveiligheid en
voedselverspilling? Wil jij het verschil maken in agri-foodketens en die verduurzamen? Realiseer jij je
dat de circulaire economie daarbij een belangrijke rol speelt? Wil jij graag bijdragen aan innovatieve
businessmodellen en future food systems? Dan past de Engelstalige hbo opleiding International
Food & Agribusiness perfect bij jou!

OPLEIDINGSTYPE
Voltijd hbo-bachelor
Deze opleiding leidt op tot de
graad Bachelor of Business
Administration.

TAAL
Engels

DUUR
4 jaar

VESTIGING
Den Bosch

ONLINE
www.hashogeschool.nl

KUN JE WERELDWIJD SCOREN MET
ZOETE AARDAPPELEN UIT GHANA?
DE PEOPLE POTATOE PROFIT CHALLENGE VAN WIEP EN MIKE
In juni arriveert in Europa misschien wel de allereerste container zoete
aardappelen uit Ghana ooit. Dat is dan mede de verdienste van Wiep (21)
en Mike (27). De twee studenten International Food & Agribusiness trokken
in opdracht van een Duitse ondernemer naar het Afrikaanse land om te
onderzoeken welke kansen er liggen voor de aardappel.
Lees meer op www.hashogeschool.nl/people-potatoe-profit-challenge

FACTS & FIGURES

STAGES/AFSTUDEREN

15-20 contacturen per week
20-25 uren zelfstudie per week
± 65 nieuwe studenten in het 1e jaar
± 70% stroomt door naar het 2e jaar

10 weken
10-20 weken
10-20 weken
20 weken

Oriëntatiestage
Binnenlandstage
Buitenlandstage
Afstuderen

“Mijn stage was heel divers. Van onderzoek bij
een lokale honingboerderij tot bijeenkomsten
voor ondernemende vrouwen in Nepal. Het
hoogtepunt van mijn stage was - letterlijk - het
beklimmen van de Mount Everest!”
Talash liep stage in Nepal

Nationale Studenten Enquête
4.00

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

Collegegeld: € 2.143
Kijk op hashogeschool.nl/collegegeld
of jij in aanmerking komt voor halvering
collegegeld.

• Business consultant of adviseur
• Regional export/trade manager
• Corporate Social Responsibility/
Sustainability manager
• Sustainable/sourcing manager
• Sales/Business development/
Account manager

Bij de opleiding International Food
& Agribusiness zoekt 39% na het
afstuderen een baan, 44% kiest voor
doorstuderen aan een universiteit en
17% overig, zoals reizen.

Indicatie aanvullende kosten jaar 1:
boeken, excursies en activiteiten: € 740
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* Sterk aanbevolen: minimaal een voldoende voor Engels

Hoe snel heb je een baan gevonden?
n voor afstuderen
n 0-2 maanden
n 3-4 maanden

14%

29%

AANMELDEN
Drie stappen naar je opleiding

Mbo-niveau 4, waarbij wiskunde en Engels sterk worden aanbevolen. Kijk
ook naar het Young Professionals Traject, daarmee word je voorbereid op
studeren op hbo-niveau en kun je wiskunde bijspijkeren.

VERKEERD PROFIEL?
Biedt jouw profiel geen toelating tot de opleiding? Neem contact op met de studie
adviseur. De studieadviseur geeft je advies over het studietraject dat je kunt volgen.

•• Bezoek een open dag en/of
proefstudeerdag
•• Meld je aan via
www.studielink.nl
•• Doe de studiekeuzecheck

STUDIEADVISEUR

OPEN DAGEN

PROEFSTUDEREN

Esther van Lieshout

Za 16 november 2019
Za 25 januari 2020
Wo 25 maart 2020 (avond)
Vr 12 juni 2020 (middag)

Do 12 december 2019
Do 13 februari 2020
Ma 6 april 2020

Meld je aan via
hashogeschool.nl/opendag

Meld je aan via
hashogeschool.nl/proefstuderen

info-ifa@has.nl
088 890 3399

International Food & Agribusiness - Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ’s-Hertogenbosch
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend - september 2019

57%

