VERGELIJKINGSKAART.
BUSINESS INNOVATION ‘S-HERTOGENBOSCH
(VOORHEEN ADVANCED BUSINESS CREATION)

Je wilt ‘iets met economie’ gaan doen, maar je weet nog niet wat. Elke economische opleiding van
Avans Hogeschool heeft haar eigen vergelijkingskaart. Hierop vind je de belangrijkste overeenkomsten
en verschillen met de 5 opleidingen waarmee studiekiezers deze opleiding het meest vergelijken.

DE ESSENTIE
Met de opleiding Business Innovation leer je op
systematische wijze duurzame waarde te creëren
door innovatie. Je onderzoekt trends en ontwikkelingen. En vertaalt deze naar nieuwe producten of
diensten. Kenmerkend is de combinatie van creativiteit en ondernemerschap. Hiermee ga je al tijdens
je opleiding complexe vraagstukken uit de praktijk
te lijf. Niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien,
stelt ieder bedrijf voor uitdagingen. Je leert hoe je

als business creator die uitdagingen met behulp van
innovatie duurzaam kunt oplossen.

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Business creator of business developer
Innovatiemanager of consultant
Innovatieve ondernemer
Conceptontwikkelaar
Creatieve begeleider of facilitator
Organisatievernieuwer

BUSINESS INNOVATION WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:
Opleiding

Overeenkomsten

Verschillen

Commerciële
Economie
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen vragen
om een marktgerichte en
creatieve houding en houden
zich bezig met nieuwe
producten en diensten.

Business Innovation combineert ondernemerschap en creativiteit om innovaties vorm te geven. Je leert nieuwe concepten,
producten en diensten ontwikkelen. Duurzame waarde creëren is
het doel. Bij Commerciële Economie leer je producten, diensten en
merken in de markt zetten.

Ondernemerschap & Retail
Management
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen leiden
studenten breed op en
hebben ondernemerschap,
creativiteit en innovatie als
pijlers.

Bij Business Innovation staat innovatie en creativiteit centraal.
De opleiding is niet branchespecifiek en heeft aandacht voor de
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen vormen een vertrekpunt voor innovaties op alle vlakken. Ondernemerschap & Retail Management
richt zich op managen en ondernemen in een Retail omgeving.
Het accent ligt op e-commerce, klanttechnologieën en duurzaam
ondernemen.

Bedrijfskunde
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen kijken
breed naar de mogelijke
verbeterprocessen in
organisaties.

Business Innovation combineert ondernemerschap en creativiteit
om innovaties vorm te geven. En draagt zo duurzaam bij
aan verbeterprocessen van organisaties en de wereldwijde
maatschappelijke uitdagingen. Bij Business Innovation staat
het innovatieproces centraal. Bij Bedrijfskunde draait het om
verbeterprocessen in organisaties. De bedrijfskundige legt
hiervoor verbindingen tussen verschillende afdelingen en mensen.

Finance & Control
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen zijn
gericht op een optimale
bedrijfsvoering en raken alle
processen van een bedrijf,
maar elk vanuit een andere
invalshoek.

Bij Business Innovation kijk je naar verbeterprocessen: het
innoveren staat centraal. Je combineert ondernemerschap en
creativiteit om tot duurzame innovaties te komen en deze vorm te
geven. Financiën zijn hier een onderdeel van. Bij Finance & Control
ligt het accent op financiën. Je leert hoe je een bedrijf financieel
gezond houdt en welke verbeterprocessen je in kunt zetten om dit
zo te houden.

Communication
& Multimedia
Design
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen maken
gebruik van creativiteit en
nieuwe mediatechnieken als
serious gaming.

Business Innovation combineert ondernemerschap en creativiteit
om duurzame innovaties vorm te geven. Je ontwerpt hiervoor
onder andere nieuwe producten en diensten. Het innovatieproces
staat centraal. Bij de opleiding Communication & Multimedia
Design ontwerp je interactieve producten, diensten en belevingen
om een communicatiedoel te bereiken.

NOG VRAGEN?
Kijk op www.avans.nl voor meer informatie. Hier vind je ook de data van de komende voorlichtingen.
Mocht je nog specifieke vragen over de opleiding hebben, stel ze dan gerust via instroom.aomi@avans.nl
Like onze Facebookpagina Business Innovation ‘s-Hertogenbosch Avans Hogeschool om alvast een beeld te
krijgen van wat er allemaal gebeurt bij deze opleiding.

avans.nl

