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degree 
Bedrijfs-
kunde & 
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Informatiedagen

Clusius College  ◆  Blauwe Berg 3  ◆  Hoorn

Vrijdag ------------- 27 januari 2017 ------18.30 - 21.00

Zaterdag --------- 28 januari 2017 ------10.00 - 13.00

Woensdag ----- 29 maart 2017 --------18.30 - 21.00

Inschrijven
Via studielink.nl kun je je inschrijven. 

Aanmelden kan tot en met 1 mei 2017.

Vragen? 
Het complete programma van de Associate degree  

Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness is te vinden op  

aereshogeschool.nl/Dronten. Voor inhoudelijke  

vragen kun je contact opnemen met Lucia van der Weij 

l.van.der.weij@aeres.nl.

Voor overige vragen kun je met Nancy Boterblom 

contact opnemen n.boterblom@clusius.nl.

of 06 53 55 40 20.

clusius.nl
Clusius College Hoorn
Blauwe Berg 3
1625 NT Hoorn
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Samenwerking Aeres Hogeschool 
en Clusius College
Sinds drie jaar werken Aeres Hogeschool en het Clusius College 

samen op het gebied van het aanbieden van Ad-programma’s. 

Daardoor is het mogelijk geworden om agrarisch hbo te volgen 

binnen de provincie Noord-Holland. De afgelopen twee jaar zijn  

er  deeltijdstudies in Hoorn opgestart. In september 2017 zal  

Associate degree Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness voor het  

eerst voltijd worden aangeboden in Hoorn.

In het studieprogramma wordt bedrijfskunde toegepast op 

de agrarische sector. Je leert ondernemen, krijgt gerichte 

kennis en je werkt aan je managementvaardigheden.  

De ondernemendheid van de student staat centraal;  

laat maar zien dat je initiatief durft te nemen, dat je kunt 

organiseren en lef hebt. 

De studie richt zich op de agri- en foodbusiness waar 

onder andere transport, marketing, logistiek, kwaliteits-

management en voedselveiligheid enorm belangrijk zijn. 

De agri- en foodbusiness van vandaag zit te springen om 

deze goed opgeleide ondernemende hbo’ers van morgen. 

Intensief contact bedrijfsleven
Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness is een praktijkgerichte 

studie. Dit betekent dat je vanuit toekomstige beroeps-

situaties leert en alvast oefent in het uitvoeren ervan. Hoe 

zet je een onderneming op? Hoe stel je een marketingplan 

op? En hoe organiseer je de financiële administratie? 

Tijdens de studie heb je intensief contact met het bedrijfs-

leven en bouw je een netwerk op waar je na je studie veel 

aan kunt hebben. Eigen initiatief wordt aangemoedigd  

en zorgt ervoor dat je steeds ondernemender wordt.  

Na het behalen van je Ad-diploma kun je doorstromen 

naar de bachelor studie Bedrijfskunde & Agribusiness. 

Heb je een ondernemende geest, neem je graag zelf initiatief en ben je geïnteresseerd in 

economie? Wil je weten hoe je een bedrijf kunt runnen, bedrijven tot verandering kunt 

aanzetten en hoe je het beste met personeel om kunt gaan? Dan is de Associate degree 

Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness mogelijk iets voor jou!

Beroepsmogelijkheden 
Rond je de Ad Bedrijfskunde & Agri-

foodbusiness succesvol af?  

Dan ben je zowel binnen als buiten 

de agri- en foodbusiness breed  

inzetbaar, denk aan beroepen als:

◆ Commercieel medewerker 

 (binnen- of buitendienst)

◆ Medewerker planning en control 

 bij een agrifood bedrijf

◆ Zelfstandig ondernemer

De twee studiejaren
Het eerste jaar is de propedeuse, waarin  

je een brede opleiding volgt zodat je in 

contact komt met de sector. 

Je volgt modules op het gebied van onder 

meer bedrijfseconomie, organisatiekunde, 

procesmanagement en maatschappelijk  

verantwoord ondernemen. Gedurende het 

tweede jaar ga je aan de slag met modules 

zoals: marketing, marktonderzoek, logistiek

en hrm. Je sluit de opleiding af met een  

eindproject. 

Het eerste jaar volg je lessen in Hoorn.  

Het tweede jaar worden de lessen in  

Dronten verzorgd.

Instroomvoorwaarden
◆ Mbo 4-diploma

◆ Havo-diploma


