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September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Ben je gefascineerd door mensen en hun rol in
organisaties? Vraag jij je wel eens af hoe
processen anders of beter kunnen? Ben je
benieuwd waarom bepaalde bedrijven succesvol
zijn en andere niet? Je zou zomaar kunnen passen
in het profiel van een bedrijfskundige!

Tijdens de opleiding word je in contact gebracht
met verschillende bedrijven en bijbehorende
vraagstukken. Vanaf dag één ga je als adviseur
aan de slag op basis van echte opdrachten uit de
buitenwereld. Deze opdrachten variëren van
corporate business tot non-profit. De kennisvakken
sluiten hierbij aan, zodat je meteen ziet waarvoor je
iets bestudeert. Het onderwijs is klassikaal en
persoonlijk: je kunt de docent aanspreken en de
docent heeft oprecht interesse in jou en je groei als
young professional.

Inhoud
Als bedrijfskundige word je opgeleid om
organisaties op alle vlakken te doorgronden. Je
leert hoe je bedrijfsprocessen kunt verbeteren en
hoe je mensen mee kan krijgen in veranderingen
binnen een organisatie. Dit doe je door naar
organisaties te kijken en te analyseren. Met de
opleiding Bedrijfskunde weet jij straks hoe je
ingewikkelde vragen over bedrijfsprocessen vanuit
alle belangrijke invalshoeken kunt bekijken en
verbinden. Dit doe je ook in internationale context.
De wereld is, ondanks alle verschillen, voor een
bedrijfskundige in elke omgeving prima te
doorgronden. We maken je wegwijs in vakgebieden
als organisatiekunde, recht, bedrijfseconomie,
strategisch management, operations management,
HRM en ICT. Jij kan dus met mensen op al deze
vlakken samenwerken en daarmee snel tot de kern
van een probleem komen. In het laatste jaar van de
opleiding kies je daarnaast nog voor een
specialisatie. Je bent dus breed opgeleid, maar
maakt wel je eigen onderscheidende profiel.

Wat verwachten wij van jou
Als bedrijfskundige moet je in verschillende
situaties je weg kunnen vinden. We verwachten
daarom een open houding met interesse in wat er
om je heen gebeurt. Je vindt het prima om na je
opleiding meerdere kanten op te kunnen. Welke
kant dat ook is: je bent geïnteresseerd in hoe
organisaties in elkaar steken en zoekt graag naar
oplossingen om een organisatie efficiënt te laten
werken. Je bent kritisch en analytisch.
Samenwerking, interactie met mensen en
communicatie passen bij jou. Dit heb je nodig voor
de projecten en verscheidenheid aan
leerervaringen tijdens de opleiding. Wanneer jij
open staat voor het ervaren van verschillende
bedrijfscontexten, bieden wij persoonlijke
begeleiding om de juiste weg te vinden.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven

Internationale mogelijkheden
De opleiding kent diverse internationale
mogelijkheden. Je kan twee jaar van de
opleiding in het Engels volgen, stage in
het buitenland lopen en een double of
triple degree behalen.



Contact

Telefoon: 08850 85000
E-mail: fhec@fontys.nl
Website: fontys.nl/bedrijfskunde




FontysMER
@fontys_mer

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?





Instroomprofiel

In het eerste jaar leg je een stevige en brede basis
als bedrijfskundige. Je doorloopt thematische
projecten voor échte bedrijven. Om de projecten in de
praktijk succesvol af te ronden wordt er zowel kennis
als vaardigheden aangeboden. Na de propedeuse
ben je klaar om aan de complexere vraagstukken in
jaar twee te beginnen.
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Instroomprofiel onder voorbehoud eventuele wijzigingen

15 uur zelfstudie

Theorie
Zelfstudie
Praktijk



Studiekosten

Hoe is de studie ingedeeld?

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

30%
20%
50%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

Typerend voor deze opleiding
De opleiding Bedrijfskunde is een brede opleiding.
Wat de opleiding bij Fontys verschilt van andere
bedrijfskundige opleidingen, is dat jij je in het vierde
jaar gaat specialiseren. Dit doe je door één van de
drie afstudeerrichtingen te kiezen: innovatie
management, business modeling of international
business consultancy. Bedrijfskunde is een
opleiding met aandacht voor jou en je persoonlijke
ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat jij je bij
ons thuis voelt. De sfeer op de opleiding is
persoonlijk; we kennen elkaar!

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...



Proefstuderen
Eindhoven
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Onze vakkundige docenten zijn betrokken en
kennen de praktijk van een bedrijfskundige.
Bovendien is de opleiding gevestigd in een
bijzondere, internationale regio: de Brainport regio.
Vanaf jaar 1 ga je in deze bedrijfscontext als
adviseur aan de slag voor échte bedrijven. De
studievereniging Averroës speelt daarin ook rol in
het onderwijs. Dit doen ze door bijvoorbeeld events
te organiseren die je helpen om je rol als
bedrijfskundige te ontdekken.
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Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bacheloropleiding of Associate degree
programma. Met uitzondering van
studenten met een buitenlands
diploma en aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

