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WELKOM BIJ BEDRIJFSKUNDE 



Doe waar je blij van 

wordt!

Keuzestress? 
Twijfels?



…weet veel over verschillende 
onderwerpen kan meepraten, maar op geen 
enkel gebied specialist is

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

…heeft oog voor duurzaamheid van 
maatschappij, organisaties én mensen

De bedrijfskundige…



Wat doe je als
bedrijfskundige

Voor deze sneaker?

Onderzoeken verbeterpunten organisatie

Check: weet iedere werknemer wat te

doen? Bereikt informatie op de juiste tijd de juiste

mensen?

Hebben winkels genoeg Patta sneakers omte

verkopen?

“Verbeteren organisatie van Patta.”

Opleiding Bedrijfskunde



De bedrijfskundige krijgt mensen mee om samen
de organisatie beter te maken met oog voor omgeving en 

duurzaamheid

Welke informatie nodig? 

Informatiemanagement

Beweging creëren

Gedrag in organisaties

Rol van bedrijfskundige in organisatie 

Hoe lopen processen? 

Operationsmanagement Strategisch management

Afstemmen op omgeving  
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… maar je leert ook vaardigheden en maatschappelijk 

verantwoord handelen



Verdiepende 
vakken 

bedrijfskunde 
+

Keuzevakken

Minor

Stage

Afstuderen
Verdiepend 

semester 
bedrijfskunde 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4

Basisvakken 
bedrijfskunde

Ook in buitenland 



Operations
management

Informatie
management

Gedrag in
organisaties

Ethisch
handelen

Marketing 

Bedrijfsrecht Economie Finance
Business

Skills

Onze
vakken

Strategisch
management



Gemiddeld p/w
14 uur les 

26 uur zelfstudie 

Regelmatig feedback

Docent heeft
ondersteunende rol

Ons onderwijs gaat 
uit van praktijk leren 

Studenten leren

Activerend
Onderwijs

?? …

Je kunt
het!

Bedrijf

Leren door te doen

samen

Hoe
krijg je 
les?

Lesblokken 
van 

10 weken



Maak kennis met 
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 Bedrijf 
en Omgeving

Heeft gewerkt bij 

Miguel
Voigt



Aan de slag in diverse organisaties in veel  verschillende functies 

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



www.svnostro.nl

Contact 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

https://www.instagram.com/svnostro/
https://www.facebook.com/svnostro/
https://svnostro.nl/


hva.nl

Meer weten? 

Inschrijven uiterlijk 1 mei 2023

2023-24 Collegegeld eerste keer € 1.105. 

Anderen: € 2.314.

www.hva.nl/bedrijfskunde 

https://www.hva.nl/opleiding/bedrijfskunde/bedrijfskunde.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow


hva.nl
Data
•dinsdag 22 november, 15:20 - 17:00 uur
•dinsdag 20 december, 15:20 - 17:00 uur
•dinsdag 24 januari, 15:20 - 17:00 uur
•dinsdag 21 februari, 15:20 - 17:00 uur
•dinsdag 21 maart, 15:20 - 17:00 uur
•dinsdag 11 april, 13:40 - 15:20 of 15:20 - 17:00 uur

Inschrijven via www.hva.nl

http://www.hva.nl/


hva.nl

Wat nu?  
Koffie op 8

Meet & Greet 

studenten en 

docenten


