DEN BOSCH

BEDRIJFSKUNDE EN
AGRIBUSINESS
Werk jij graag met je hoofd én met je handen? En ligt je hart in de agrisector? Dan biedt
de hbo-opleiding Bedrijfskunde en agribusiness jou de perfecte combinatie van denken
en doen. Hier ontdek je de bedrijfsmatige kant van bedrijven in de sectoren plant en dier.
Je leert bedrijfsvraagstukken analyseren en financiële zaken regelen. Maar ook logistieke
problemen oplossen en marketingstrategieën ontwikkelen.

SPECIALISATIES
•
•
•
•
•

Bedrijfsontwikkeling en bedrijfsadvies
E-business
Food Business
International Business Management
Topklas Ondernemen

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

TAAL
Nederlands

DUUR
4 jaar

VESTIGING

KUN JE CASHEN MET KREKELS?
DE KWEEK EEN KREKEL CHALLENGE VAN FOLKERT
Het is de superman onder de dieren. Hij gaat de wereld redden: de krekel.
En ja, binnen nu en heel kort eet jij waarschijnlijk ook een krekel; of in ieder
geval een product waar een krekel in is verwerkt. Tenminste, wel als het aan
Folkert (21) ligt, die Bedrijfskunde en agribusiness studeert.
Lees meer op www.hashogeschool.nl/kweek-een-krekel-challenge

Den Bosch
Bij HAS Hogeschool in Venlo bieden
we de opleiding Bedrijfskunde en
agri-foodbusiness aan.

ONLINE
www.hashogeschool.nl

FACTS & FIGURES

STAGES/AFSTUDEREN

15-20 contacturen per week
20-25 uur zelfstudie per week
± 60 nieuwe studenten in het 1e jaar
± 80% stroomt door naar het 2e jaar

6 weken
15-18 weken
12-15 weken
20 weken

Oriëntatiestage
Binnenlandstage
Buitenlandstage
Afstuderen

“Tijdens mijn stage bij het grootste agrarische
bedrijf van de wereld deed ik onderzoek naar
de productie van biogas. Ik heb niet alleen
kennis opgedaan, maar ook andere culturen
ervaren en vrienden gemaakt”
Jelle liep stage in Mexico

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

Collegegeld: € 2.168
Kijk op hashogeschool.nl/collegegeld
of jij in aanmerking komt voor halvering
collegegeld.

• Marketingmanager
(product- en relatiebeheer)
• Logistiek manager
(planning en kwaliteit)
• Financieel adviseur
• Commercieel manager
• Ondernemer
• Manager personeelszaken

Bij de opleiding Bedrijfskunde en
agribusiness zoekt 79% na het
afstuderen een baan, gaat 15%
doorstuderen aan een universiteit en
6% overig, zoals reizen.

Indicatie aanvullende kosten jaar 1:
boeken, excursies en activiteiten: € 750
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Hoe snel heb je een baan gevonden?
n
n
n
n
n

voor afstuderen
0-2 maanden
3-4 maanden
5-6 maanden
6+ maanden

3% 4%
11%
21%

AANMELDEN
Drie stappen naar je opleiding

Mbo-niveau 4, waarbij wiskunde sterk wordt 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.

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

STUDIEADVISEUR

STUDIEKEUZE-EVENTS

Sandra Valk

We helpen je graag bij het maken van een goede studiekeuze, daarom
organiseren wij speciaal voor jou open dagen, proefstudeerdagen en meeloopdagen. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden
wij een mix aan van zowel online als fysieke studiekeuze-events. Bekijk de
website voor de actuele data en meld je direct aan voor een van onze events!

s.valk@has.nl
088 890 3675

www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events
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