
Q&A Open Dag – Duurzame Bedrijfskunde 

 

Inhoud van de opleiding 

Welke vakken krijg ik tijdens deze opleiding? 

Procesmanagement, Duurzame Ontwikkeling, Financieel Management, Kwaliteitsmanagement, 

Onderzoeksvaardigheden, Voedselveiligheid & Voedselzekerheid, Recht, Marketing, Circulaire 

economie, Innovatiemanagement, Ondernemerschap, Strategisch Management, Nederlands, Engels, 

Presenteren, Consultancy, Creativiteit, Ethiek, Projectmanagement, Human Resource Management.  

Hoe is deze opleiding in vergelijking met andere, vergelijkbare, studies? 

Duurzame Bedrijfskunde onderscheidt zich van andere vergelijkbare studies in het feit dat er elke 

zeven weken een bedrijfsopdracht wordt uitgewerkt  waarbij naar een duurzame oplossing voor een 

bedrijfskundig probleem moet worden gezocht. Ook zijn de vakken gericht op duurzaamheid.  

Welke afstudeerrichtingen zijn er? 

Er is in de Associate Degree (AD) één richting: duurzaamheid. In de bachelorfase (studiejaar 3 en 4) 

kun jij je door stage en afstudeeronderzoek specialiseren in een onderwerp. De minor Circulaire 

Bedrijfsvoering en Ketenbeheer bij Aeres is verplicht in het vierde jaar.  

Wat zijn de voordelen van deze opleiding? 

De reguliere bedrijfskundige vraagstukken worden bekeken vanuit een duurzame invalshoek. Dit 

betekent dat je brede kennis opdoet van duurzaamheid gecombineerd met bedrijfskundige kennis.  

 

Carrière 

Wat voor baan kan ik krijgen? 

Elke baan die een regulier bedrijfskundige met HBO-werk- en -denkniveau (niveau 5 Associate 

Degree en niveau 6 Bachelor) kan vervullen en daarbij ben je met het diploma Duurzame 

Bedrijfskunde op zak een specialist op het gebied van duurzaamheid.  

Wat zijn de kansen op een baan? 

Er is steeds meer vraag naar mensen met bedrijfskundige kennis van duurzame oplossingen en/of 

toepassingen. Er is sprake van een grote groeimarkt als het gaat om kennis van duurzaamheid. Dus 

de kansen op een baan zijn goed te noemen.  

In welke sectoren kan ik straks aan het werk? 

In elke sector van onze economie moet worden verduurzaamd en bedrijfskundigen zijn in nagenoeg 

alle sectoren inzetbaar.  

 

 

 



 

Vorm van onderwijs 

Hoe is de opleiding opgezet wat betreft hoorcollege/werkcollege/lessen/projecten/stage? 

De Associate Degree (AD) duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zijn de colleges verdeeld in 

cursussen, trainingen en coaching. Tijdens de cursussen (hoor- en werkcolleges) bouw jij kennis op 

over een bedrijfskundig vakgebied. Bij de trainingen ontwikkel jij jouw competenties verder. Tijdens 

elke module werk je aan een groot project (bedrijfsopdracht) dat wij assessment noemen. Hierbij 

word je gecoached door docenten. 

Het derde en vierde studiejaar van de bachelor (je bent toelaatbaar met een AD-diploma) heeft een 

iets andere indeling. In het derde jaar van de bachelor volg je het eerste half jaar Engelstalige lessen. 

Daarna ga je vanaf 1 februari een half jaar fulltime stagelopen. In het vierde jaar van de bachelor 

volg je vanaf 1 september tot 1 februari de minor Circulaire Bedrijfsvoering en Ketenbeheer bij Aeres 

Hogeschool Almere en vanaf 1 februari ga je werken aan een afstudeeropdracht bij een bedrijf en 

jouw afstudeeronderzoek.  

Moet ik veel in groepjes werken? 

Ja, binnen de opleiding werk je aan grotere opdrachten (assessments). Dit is in veel gevallen 

groepswerk, want naast kennis werk je dan aan belangrijke competenties zoals samenwerken, 

leidinggeven en organiseren.  

Hoeveel tijd per week besteed je aan de opleiding? 

Het is een fulltime opleiding, dus gemiddeld 40 uur (inclusief lessen, opdrachten, huiswerk en 

studeren voor tentamens)  

Hoeveel contact uren zijn er per week? Is het een vast rooster of een fluctuerend rooster? 

Er zijn gemiddeld 10-12 contacturen per week.  

Wat voor spullen heb je nodig tijdens de opleiding? 

Studieboeken, laptop.  

Hoeveel begeleiding is er tijdens de opleiding? 

Er is begeleiding op maat. Het ligt eraan wat je behoefte is, we zijn een kleine hogeschool waarbij op 

individueel niveau gekeken wordt naar je behoeftes hierin. Er is mogelijkheid voor een 

buddy/maatje en er is een studiecoach. Tevens een persoon m.b.t. studeren met een 

functiebeperking. Elke klas heeft zijn eigen mentor.  

Hoe wordt er getoetst? 

Iedere module (kwartjaar) wordt afgesloten met een tentamenweek. Afhankelijk van de lessen die 

er in de module zijn gegeven, wordt het vak afgesloten met een daadwerkelijk tentamen, 

presentatie (voor assessment) of verslag. Trainingen worden vaak getoetst door aanwezigheid en 

participatie. 

 

 



Eerste jaar 

Hoeveel mensen vallen uit in het eerste jaar?  

Bij ons is de uitval in het eerste jaar de eerste twee jaren 0 geweest en dit studiejaar 10%. Kijkend 

naar andere opleidingen bij Aeres Hogeschool Almere is de uitval in het eerste jaar is ongeveer een 

derde.  

Wat is ongeveer de gemiddelde leeftijd in het eerste jaar? 

De leeftijd van onze studenten Duurzame Bedrijfskunde varieert tussen de 16 en 29 jaar. Gemiddeld 

zal het rond de 21,5 liggen.  

Waar liepen jullie als studenten tegenaan, waar je ons op zou kunnen voorbereiden? 

Je erop voorbereiden kun je niet echt, maar het is in het begin wel even wennen aan afkortingen van 

modules en aan het rooster. Maar dat komt vanzelf goed.  

M.b.t. Bindend Studieadvies (BSA): Als je dus na het 1e jaar minimaal 52 studiepunten hebt 

behaald dan ben je dus ‘over’ naar het volgende jaar? 

Ja. De BSA norm ligt bij onze hogeschool op 52 studiepunten. Als je die hebt gehaald kun je door 

naar het 2e jaar. Voor ieder studieonderdeel is overigens ook nog een herkansingsmogelijkheid vóór 

het einde van het eerste studiejaar.  

 

Stage en buitenland 

Hoe worden de stages ingevuld?  

Bij de Associate Degree loop je in het tweede studiejaar gedurende 9 weken stage en doe je alle 

andere perioden in jaar 1 en 2 bedrijfsopdrachten die tijdens de reguliere opleidingstijd moeten 

worden uitgevoerd. In de bachelorfase ga je in studiejaar drie een half jaar stage lopen. Tijdens de 

minor (studiejaar 4) voer je een grote bedrijfsopdracht uit en het tweede halfjaar van het vierde jaar 

verricht jij een afstudeeropdracht voor een bedrijf.   

Hoe vind ik een stage? 

De bal ligt bij het zoeken en vinden van een geschikte stageplek bij jou als student. Als startend 3e 

jaars bachelorstudent zal je meer initiatief moeten nemen en de zoektocht en de daadwerkelijke 

invulling van je stage is hier een concreet voorbeeld van.  

Je wordt uiteraard wel ondersteund door je mentor en stage coördinator. Wij hebben vaak lopende 

projecten of samenwerkingsverbanden waar mogelijk ook een stage gevonden kan worden. 

Is de buitenland stage verplicht? En moet je die per se in het buitenland doen? 

Nee, die is niet verplicht. Het mag wel.  

Zijn er ook arbeidskansen in het buitenland?  

Jazeker. Tijdens een buitenlandstage bouw je aan je netwerk in het buitenland en vaak krijg je je 

eerste baan via je netwerk. Dus als je ambitie in het buitenland ligt, dan krijg je de kans om daar al 

tijdens je stage aan te werken. 

 



Instroomeisen 

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding? 

Voor de Associate Degree is een afgeronde MBO-4 opleiding of havo-diploma vereist. Instromen in 

de bachelor Duurzame Bedrijfskunde kan alleen met een volledige afgerond diploma Asssociate 

Degree Duurzame Bedrijfskunde.  

Is het mogelijk om vanaf het MBO door te stromen naar deze studie? 

Ja, met niveau 4.  

Is het lastig om vanaf MBO over te komen? 

Nee, wij zijn voor een derde van de studiepunten praktijkgericht, er worden relatief weinig 

kennistoetsen (theorietentamens) afgenomen.  

 

Doorstuderen 

Kan ik verder doorstuderen aan de universiteit? 

Na het afronden van de HBO bachelor Duurzame Bedrijfskunde kun je ervoor kiezen om een Master 

te volgen bij een hogeschool of een universiteit. Voordeel hiervan is dat je al een afgeronde Bachelor 

hebt, wat ouder bent en weet wat het studeren inhoudt. Zeker als je nog niet precies weet wat je 

later wil worden is dit een prima keuze. Gedurende de opleiding kom je in aanraking met 

verschillende disciplines binnen het vakgebied. Bijvoorbeeld: als je tijdens je stage of specialisatie er 

ineens achter komt dat je tóch het gedrag van mensen interessanter vindt dan bedrijfskunde in het 

algemeen, kan je hier gedurende je afstudeerjaar van de bachelor en later ook je Master je hier in 

specialiseren. 

Kan ik na de bachelor een master volgen bij Aeres Hogeschool? 

Ja, de Engelstalige Food Systems Innovation 

 

Studeren in Almere 

Wat kan je verder doen in Almere en rondom de school? 

In de omgeving is er volop mogelijkheid om na school te ontspannen. Er is veel ruimte voor sport en 

beweging, zo komt er een nieuw aangelegde ‘track’ vlak langs de school waar je heerlijk kan 

hardlopen langs het Weerwater. Voor watersportliefhebbers ben je met 5 minuten lopen bij dé 

watersportlocatie in Almere.  

In het centrum van Almere is het ook erg gezellig met kroegjes, terrasjes en verschillende 

restaurants. Ook is er een grote bioscoop en een modern winkelcentrum. Het centrum is ongeveer 

30 minuten lopen vanaf de school. 

Hoe kun je het beste een kamer vinden in Almere of omgeving?  

Almere is een fijne studentenstad waar redelijk goed aan een kamer te komen is. Er zijn 

verschillende projecten voor studentenhuisvesting. Kijk eens op https://www.ymere.nl/ik-zoek of 

https://de-aardbei.nl/de-woningen/ 

https://www.ymere.nl/ik-zoek
https://de-aardbei.nl/de-woningen/


 

Overige vragen 

Wat zijn precies studiepunten? 

De studiepunten drukken de studielast uit; de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om zich iets 

eigen te maken. Per jaar kan je 60 ECTS behalen. Voor de Associate Degree moet je 120 ECTS 

behalen. Na 240 ECTS heb je je banchelordiploma. ECTS staat voor European Credit Transfer and 

Accumulation System. Een studiepunt (1 ECTS) staat voor 28 uur studeren.  

Wegen alle vakken even zwaar mee? Of zit daar veel verschil in? 

De zwaarte van een vak wordt uitgedrukt door het aantal studiepunten – de meeste vakken zijn 4 tot 

5 studiepunten. Als je het vak haalt, heb je die studiepunten binnen.  

Wat zijn de sterke punten van deze school? 

De kleinschaligheid van de school, en daarmee nauwe betrokkenheid van docenten en studenten 

onderling, is een groot voordeel. Het maakt het studeren en aanwezig zijn op school aantrekkelijk, 

gezellig en fijn. Je kan altijd even langslopen bij docenten om wat te vragen of je kan gemakkelijk je 

medestudenten (of ouderejaars) benaderen.  

Wat zijn de zwakke punten van deze school? 

Dat we nog niet bekend genoeg zijn bij het grotere publiek. 

Wat voor een soort bachelor rond je ermee af? Een bachelor of science?  

Inderdaad, BSc.  

  


