DEN BOSCH

BEDRIJFSKUNDE EN
FOODBUSINESS

Variant van de opleiding Bedrijfskunde en agribusiness

De hbo-opleiding Bedrijfskunde en foodbusiness richt zich op de handel, distributie,
marketing en financiële kant van de foodsector. In vier jaar tijd ontwikkel je een brede
visie; zowel op nationale als internationale schaal. Je leert met een bedrijfskundige en
ondernemende blik naar de foodsector te kijken.

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 MEER UIT EEN WINKELMANDJE
HALEN DAN JE ERIN STOPT?
DE COMPLEXE KETEN CHALLENGE VAN BART EN NIELS
Wat hebben de tomaten in je boodschappenmandje te maken met de
plek waar je woont? Ze maken allebei deel uit van het ‘agrifoodcomplex’.
Klinkt dat complex? Studenten Bedrijfskunde en foodbusiness Bart (22) en
Niels (27) weten er inmiddels alles van. Zij doken in de voedselketen van de
gemeente Meierijstad.
Lees meer op hashogeschool.nl/complexe-keten-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
± 90 nieuwe studenten in het 1e jaar
± 80% stroomt door naar het 2e jaar

10 weken
15-18 weken
12-15 weken
20 weken

Oriëntatiestage
Binnenlandstage
Buitenlandstage
Afstuderen

“In Engeland zijn ze echt trots op hun eigen
producten. Ik heb tijdens mijn stage geleerd
hoe deze via supermarkten succesvol in de
markt worden gezet.’’
Marc liep stage in Engeland

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

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

Afgestudeerden komen te
werken in de foodsector als:
• Manager (financieel, logistiek,
marketing, kwaliteit)
• Adviseur
• Ondernemer

Bij de opleiding Bedrijfskunde en
foodbusiness 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

Hoe snel heb je een baan gevonden?
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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 /
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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