Bedrijfseconomie
voltijd 2014-2015

AANMELDEN
VÓÓR
1 mei 2014

De bedrijfseconoom is degene binnen een organisatie die het zakelijke succes inzichtelijk
maakt en bewaakt. Je bent de spin in het web, want zonder geld gebeurt er niets.
Als bedrijfseconoom ben je een belangrijke spil in de
organisatie. Je maakt en beoordeelt financiële analyses,
zoals begrotingen, resultatenrekeningen, verslagen,
jaarstukken en investeringsplannen. Je brengt mensen
en middelen bij elkaar en je bewaakt de effectiviteit en
efficiency van de bedrijfsprocessen. Je werkzaamheden
zijn veelzijdig en vaak afhankelijk van de grootte van de
organisatie en je ervaring. Als bedrijfseconoom beschik
je over grote rekenvaardigheid, kun je informatie juist
interpreteren, zie je de hoofdlijnen en kun je heldere conclusies trekken. Ook kun je goed met mensen omgaan, in
teamverband werken en leiding geven. Dankzij kennis op

financieel én niet-financieel vlak overzie je als adviseur
of lid van het managementteam van een bedrijf snel de
mogelijke consequenties van beslissingen. Daarnaast lever
je een voorname bijdrage aan een goede administratie en
de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Jij bepaalt daarmee in hoge mate het succes van het bedrijf. Kortom, wil
je werken als controller, als financieel administrateur, als
treasurer, als adviseur of als riskmanager dan kun je met
de opleiding Bedrijfseconomie vele interessante kanten uit.
Voorwaarden voor een succesvolle start van je opleiding
zijn inzet en motivatie, rekenvaardigheid en een goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Opbouw
Rotterdams Onderwijs Model
Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling
van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft
Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdams
Onderwijs Model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.
Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom
Propedeuse
Jouw eerste jaar wordt een bijzonder jaar. Onder het
motto ‘Onderneem je toekomst’ benaderen we je opleiding als een bedrijf. Jouw team - jij, je klasgenoten en
je docenten - gaat dat eerste jaar hard aan de slag. Je
krijgt les in vakken als bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en bestuurlijke informatievoorziening. Je leert
gestructureerd hoe je moet studeren en wij kijken mee
terwijl jij je eerste studiejaar ‘onderneemt’. Want als
jouw start goed is, ben je goed op weg naar je diploma.
Hoofdfase
De hoofdfase van de opleiding omvat het tweede tot
en met het vierde leerjaar. Het tweede jaar staat in het
teken van je toekomstige beroep. In het derde jaar loop
je 20 weken (twee leskwartalen) stage bij een bedrijf.
Tijdens deze stage kom je een dag terug naar school. In
het vierde jaar volg je een minor in een richting die jouw
belangstelling heeft en voer je een afstudeeropdracht uit.

Vakken
Basisprogramma
Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele
voorbeelden van vakken zijn: Sociale en communicatieve vaardigheden, Nederlands en Engels.

Beroepsspecifieke vakken
De opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke
vakken, zoals Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie,
Bestuurlijke Informatievoorziening, Logistiek, Risicomanagement, Marketing, Management, Algemene Economie,
Informatiekunde, ICT en Statistiek.
Keuze- en bijspijkervakken
In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd
hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om
over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en
om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften.
Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite
hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis
hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt
hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijk
heden. Bij deze opleiding kun je denken aan bijspijkervakken op het gebied van Nederlands, Engels, wiskunde
en rekenen.
Minors
In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door
middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je
kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen
uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van
de minors.

Beroep
De opleiding Bedrijfseconomie bereidt je voor op zeer
uiteenlopende functies. Je wordt opgeleid tot professional:
innovatief, praktisch en resultaatgericht, maatschappelijk
betrokken, ondernemend en gericht op samenwerking.
Tijdens de opleiding maak je kennis met de volgende
functies die je na het behalen van je diploma kunt uit
oefenen: financieel administrateur, business controller,
treasurer, AO-specialist, risk manager, auditor of ondernemer. Tijdens je opleiding kruip je in de rol van deze
zeven functies, leer je het vak, doe je ervaring op en
bereid je je voor op een mooie carrière. Na je studie
kun je aan de slag bij het Midden- en Kleinbedrijf, maar
ook bij de multinationals, in zowel private als publieke
sectoren.

Excelleren
Studenten die hun talenten verder willen ontplooien, hebben de kans om
toegelaten te worden tot het Honoursprogramma. Het biedt je de gelegenheid om vaardigheden die van groot belang zijn in de dagelijkse praktijk van
jouw vakgebied verder te ontwikkelen. Zo zijn er trainingen in debatteren,
excellent presenteren en innovatief handelen. Daarnaast werk je samen met
andere excellente studenten, docenten, lectoren en mensen uit de praktijk
aan opdrachten die een nuttige en innovatieve bijdrage leveren aan vraagstukken uit de regio Rotterdam. Een succesvolle afronding wordt beloond met
een zogenaamde ‘honours degree’. Deze aantekening zal een sterke pre zijn
bij jouw start op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op hr.nl/hp-ifm

Doorstromen naar de Erasmus Universiteit
Onder voorbehoud is er in het vierde leerjaar voor studenten die na deze
opleiding nog een masteropleiding willen volgen een uitdagend programma:
het WO-doorstroomprogramma. Na het afronden van dit WO-doorstroomprogramma heb je rechtstreeks toegang tot een aantal masteropleidingen op de
EUR. De inhoud van het WO-programma is vergelijkbaar met het schakeljaar dat
normaal op de EUR gevolgd moet worden na het behalen van het hbo-diploma.

Internationalisering

Studie in Cijfers
Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je een weloverwogen studiekeuze maakt. Met ‘Studie in Cijfers’ krijg je in één oogopslag betrouwbare
informatie over deze opleiding in verhouding tot het landelijk gemiddelde.
Bekijk de actuele cijfers op hogeschoolrotterdam.nl
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De Nederlandse economie is een
open economie en is sterk afhankelijk van internationale activiteiten.
Bedrijven zoeken daarom finan
ciële studenten die internationaal
georiënteerd zijn. De opleiding
Bedrijfseconomie geeft je verschillende mogelijkheden om je hierop
voor te bereiden en om een ‘echte’
internationale ervaring op te
doen. Zo worden er International
Business Weeks georganiseerd; je
werkt dan in Rotterdam of in het
buitenland samen met studenten
van verschillende nationaliteiten
aan een praktijkopdracht. Je kunt
ook samen met buitenlandse studenten internationale semesters
volgen of zelf een half jaar in het
buitenland studeren. Er zijn partnerscholen in Spanje, Duitsland,
Turkije, China, Amerika en nog
vele andere landen. Natuurlijk kun
je ook wereldwijd stage lopen en/
of afstuderen. Kortom: er zijn
vele, unieke mogelijkheden! Een
internationale ervaring is leuk en
leerzaam en zal je kansen op de
arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.
Kijk voor meer informatie op
rotterdamuniversity.nl/financialmanagement

Gegevens opleiding
Officiële opleidingsnaam: Bedrijfseconomie
Studieroutes: voltijd, deeltijd
Taal onderwijs: Nederlands
Studiebelasting: Naast de ingeroosterde uren,
moet je ook aandacht besteden aan zelfstudie.
Houd rekening met een totale studiebelasting van
ca. 40 uur per week.

Praktische informatie

Locatie opleiding
Kralingse Zoom
Kralingse Zoom 91
3063 ND Rotterdam
Toelating
Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden,
een eventueel advies over te volgen (bijspijker)vakken
en de mogelijkheden van een verkorte of versnelde route
vind je op hogeschoolrotterdam.nl/bedrijfseconomie
Aanmelden en startgesprek
Meld je vóór 1 mei 2014 online aan via www.studielink.nl.
Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig.
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan tijdig aan via
www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden
Voordat je met je studie start, krijg je een startgesprek.
Hierin komen de inhoud van de opleiding, je motivatie
en je persoonlijke omstandigheden aan bod. Samen
bekijken we of de gekozen opleiding voor jou de juiste
is en of je ondersteuning nodig hebt om een goede start
te kunnen maken met je opleiding.
Als nieuwe wetgeving rond de inschrijfdatum van kracht
wordt (houd hiervoor onze website goed in de gaten)
geldt voor de opleiding Bedrijfseconomie dat je bij
aanmelding na 1 mei niet zonder meer toelaatbaar bent.
De opleiding behoudt zich dan het recht voor om een
bindend advies uit te brengen over je studiekeuze.
Kosten
Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden
ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor
2014-2015 vind je vanaf april 2014 op
hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Bindend Studie Advies (BSA): In het eerste jaar moet
je minimaal 48 van de 60 studiepunten halen om
door te mogen stromen naar het tweede jaar.
Titel na afstuderen: Bachelor of Business
Administration (BBA)
Gemiddeld bruto startsalaris: € 2.265,- (Bron:
Arbeidsmonitor 2011). Houd er rekening mee dat de
hoogte van je salaris afhankelijk is van vele factoren.

Voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen moet je bij deze opleiding rekenen op een
gemiddeld bedrag van € 500,- per jaar.
Open Dagen en Avonden
Tijdens de Open Dagen en Open Avonden kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam
en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van
de locaties. Alle data vind je op
hogeschoolrotterdam.nl/open-dag
Proefstuderen
Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proef
studeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en
het aanmeldformulier op
hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen
Studievoorlichting
Wil je meer informatie over opleidingen, toelating,
aanmelden en studeren in het hbo?
Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.
t
(010) 794 44 00
e
studievoorlichting@hr.nl
i
hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting
Meer weten?
Alle opleidingsinformatie en
praktijkvoorbeelden vind je op
hogeschoolrotterdam.nl/bedrijfseconomie

Wil je meer informatie over studeren aan
Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl
of volg ons op:
@overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

