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WELKOM BIJ BEDRIJFSKUNDE 



Kies voor je 
passie!

Keuzestress? 
Twijfels?



Bedrijfskunde is een    
brede opleiding

Wij bieden het gereedschap aan waarmee je 
straks bij veel verschillende type banen en 
soorten organisaties aan de slag kunt!



De bedrijfskundige is er om mensen mee te krijgen en samen
de organisatie beter te maken met oog voor duurzaamheid

Hoe lopen de processen 
binnen / tussen 
organisaties?

Operationsmanagement

Welke informatie is nodig 
om die processen goed te 

laten verlopen?

Informatiemanagement

Hoe krijg ik de mensen
in beweging?

Gedrag in organisaties

De rol van de bedrijfskundige



…is een generalist, die over veel verschillende 
onderwerpen kan meepraten, maar op geen 
enkel gebied specialist is

…die mensen samen brengt en samen met hen 
kijkt hoe dingen beter, slimmer, anders kunnen

…die oog heeft voor duurzaamheid van 
maatschappij, organisaties én mensen

De 
bedrijfskundige…



Verdiepende 
vakken 

bedrijfskunde 
+

Keuzevakken

Minor

Stage

Afstuderen
Verdiepend 

semester 
bedrijfskunde 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

Basisvakken 
bedrijfskunde

Ook in buitenland 



Marketing Operations
management

Informatie
management

Gedrag in
organisaties

Ethisch
handelen

Strategisch
management

Bedrijfsrecht Economie Finance
Business

Skills

Onze
vakken



Gemiddeld p/w
16 uur les 

24 uur zelfstudie 

Regelmatig feedback

Docent heeft
ondersteunende rol

Ons onderwijs gaat 
uit van praktijk leren 

Studenten leren

Activerend
Onderwijs

?? …

Je kunt
het!

Bedrijf

Ondersteunend
onderwijs

samen

Hoe
krijg je 
les?

Lesblokken van 
6 weken



Persoonlijke ontwikkeling

Coaching

Vaardigheids-
training

Individuele 
begeleiding tijdens 
stage en afstuderenWERKVORMEN

PROJECTEN

STAGE



Meet 
Bedrijfskunde 

Docenten
Docent informatie

management 
Heeft gewerkt bij 

Moustafa
Chatrioui

Docent finance
en economie  

Carolien
de Witte

Heeft gewerkt bij 

Docent Bedrijfskunde/
Onderzoeker

Wieke
Schrama

Heeft
gewerkt

bij 

Docent

Heeft gewerkt bij 

Miguel
Voigt



Waar gaan Bedrijfskunde studenten werken?



Voor de lockdown
• 12 studenten in de klas
• Mondkapje verplicht
• Combi online lessen en live lessen 

Wat gaat er
nu anders? 



www.svnostro.nl

Kennismaken met 
BK studenten

VOLG NOSTRO 
ONLINE

Welkom bij Studievereniging Nostro

Waarom lid worden?
✔ Korting op je boeken ✔ Korting bij meer dan 
1000 winkels en webshops

Wat doen we allemaal?
✔ Tentamentrainingen ✔Workshops 
✔ Gezellige borrels en drankjes ✔ Stedentrip 
✔ Skitrip✔ Publiek bij TV-shows



LIVE ONLINE
Meet&Greet
Studenten BK  

Heb je nog vragen?
Stel ze dinsdag 6 april 
17.00 – 18.00

Inschrijven via
www.hva.nl
Bedrijfskunde 



hva.nl

Meer weten? 

Inschrijven uiterlijk 1 mei 2021

Verplichte studiekeuzecheck 

In 2020-21 collegegeld 

eerste keer eerstejaars € 1.084

www.hva.nl/bedrijfskunde 


