International Business

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Als jij droomt van een internationale carrière als
manager bij een multinational of internationaal
bedrijf in Nederland of in het buitenland dan is
International Business (IB) de perfecte
voorbereiding. Je studeert in een omgeving met
zo’n 50 verschillende nationaliteiten. Je leert dus
gelijk bewegen in een internationale omgeving en
bouwt tijdens je studie al aan een internationaal
netwerk. De voertaal van de opleiding is Engels.

We leiden je op tot een zelfstandig manager met
kennis van verschillende vakgebieden; van
marketing tot (supply chain) management, van
human resource management tot accounting. We
leren je alles wat je moet weten over het leiden van
een bedrijf. De opleiding is een internationale
ervaring! Je studeert met studenten van over de
hele wereld. Hierdoor heb je een voorsprong op
andere studenten, omdat je al veel ervaring hebt
met het samenwerken met mensen met
verschillende culturele achtergronden. Daarnaast
kun je stage lopen bij een bedrijf in het buitenland
en werk je aan projecten voor internationale
bedrijven.

Inhoud
Een studiejaar bestaat uit twee semesters. In ieder
semester vinden projecten, lessen en tentamens
plaats. Vakken die gedurende de opleiding
plaatsvinden zijn Marketing, Management,
Accounting and Finance, Supply Chain
Management, International Law, Business
Research en Human Resources.
Er is sprake van een inspirerende, internationale en
sfeervolle omgeving. Een belangrijk onderdeel is
de focus op een internationale werkomgeving. Dit
komt terug in de inhoud van de projecten en de
stages in het buitenland, maar ook in de
samenwerking met studenten en docenten met
verschillende nationaliteiten.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven, Venlo



Contact

IB Eindhoven
Telefoon: 08850 77266
E-mail:ib-eindhoven@fontys.nl
IB Venlo

Wat verwachten wij van jou

Telefoon: 08850 76022

Als student International Business ben je
nieuwsgierig en zelfstandig. Je hebt zelfdiscipline
en bent gemotiveerd om je (studie) doelen te
bereiken. Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen
in de wereld om je heen. Je werkt graag samen
met studenten uit andere landen. Je bent
geïnteresseerd in verschillende culturen en hebt
affiniteit met talen en in het bijzonder met Engels.
Je gaat graag uitdagingen aan en wil deze optimaal
benutten.

E-mail: ssc-venlo@fontys.nl
Website: fontys.nl/ib







@FontysVenlo
/FontysVenlo /Fontys IB
@FontysVenlo @Fontys Marketing
/FontysVenlo /FontysMarketing
06-18419353

.

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?





Instroomprofiel

Het eerste jaar is verdeeld in twee semesters. In
beide semesters volg je vakken zoals bijvoorbeeld
(E)-Marketing, International Business,
HR-management, Finance en (Supply Chain)
Management. Daarnaast werk je met je
medestudenten in verschillende projecten, werk je
ook aan individuele opdrachten en is er een gedeelte
zelfstudie.
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Met het juiste MBO-4 diploma ben je direct toelaatbaar. Heb je vragen hierover?
Neem contact op met het secretariaat.

10-15 uur zelfstudie
Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie
Zelfstudie
Praktijk

30%
40%
30%

Typerend voor deze opleiding
De opleiding wordt in het Engels aangeboden en
leidt op tot Bachelor of Business Administration
(BBA). De nadruk ligt op uitdagingen op het gebied
van International Management, International
Marketing, Finance en Supply Chain Management.
In een inspirerende, internationale en sfeervolle
omgeving leer je samenwerken met diverse
culturen.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...

Venlo
De campus is een echte internationale omgeving:
70% van alle studenten komt uit het buitenland. Je
hebt genoeg keuze voor een buitenlandsemester, er
wordt namelijk samengewerkt met meer dan 120
partneruniversiteiten. Je doet tijdens je studie veel
praktijkervaring op met de Startup Factory. Er wordt
lesgegeven op basis van Project Based Learning.



Meeloopdagen
Venlo

19-05-2021

Proefstuderen Eindhoven
Eindhoven

Eindhoven
De campus ligt dicht bij het hart van de bruisende
stad, waar innovatie centraal staat. In de lessen
spelen actuele ontwikkelingen een belangrijke rol en
is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Tijdens de studie wordt een premaster aangeboden
voor Tilburg University.



Studiekosten

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

10-06-2021

Aanmelden



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

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Na aanmelding via Studielink
ontvang je een verzoek om een
digitale vragenlijst in te vullen en
vervolgens ontvang je een
uitnodiging voor een
contactmoment met de opleiding.
Dit bestaat uit een individueel
gesprek met een
studiekeuzeadviseur. Aan het
einde van dit gesprek krijg je jouw
studiekeuzeadvies.

T: 08850 80000


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Business
Administration

