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BEDRIJFSKUNDE WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:
Opleiding Overeenkomsten Verschillen

Finance & Control
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen zijn 
gericht op een optimale 
bedrijfsvoering, maar 
elk vanuit een andere 
invalshoek.

Als bedrijfskundige kijk je als Business Improver naar verbeter-
processen in organisaties. Daarbij neem je allerlei aspecten mee. 
Financiële, maar ook organisatorische en juridische zaken. Je bent 
de spin in het web. Finance & Control houdt zich vooral bezig met 
een gezonde financiële bedrijfsvoering. 

Accountancy 
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen zijn 
gericht op een optimale 
bedrijfsvoering, maar 
elk vanuit een andere 
invalshoek.  

Als Business Improver ga je als allrounder aan de slag met 
verbeterprocessen in organisaties. Je legt verbindingen tussen 
mensen, afdelingen, organisaties en middelen. Een accountant 
is specialist op het gebied van financiële vraagstukken. Als 
accountant duik je graag in bedrijfsgegevens, maak je financiële 
rapportages en geef je hierover advies. 

Commerciële 
Economie
‘s-Hertogenbosch

Partijen bij elkaar brengen, 
kansen zien, contacten 
leggen, netwerken en com-
municeren komen bij beide 
opleidingen aan de orde.  

Bedrijfskunde kijkt in brede zin naar verbeterprocessen in 
organisaties en legt daarbij verbindingen tussen verschillende 
afdelingen en mensen. Commerciële Economie is meer gericht op 
commerciële ideeën bedenken en producten, diensten en merken 
in de markt zetten. 

Ondernemer- 
schap & Retail 
Management
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen gaan in 
op een optimale bedrijfs-
voering, maar elk in een 
eigen context.

Bedrijfskunde kijkt in brede zin naar verbeterprocessen 
in organisaties en legt daarbij verbindingen tussen 
verschillende afdelingen en mensen. Ondernemerschap & 
Retail Management richt zich op managen en ondernemen 
in een retailomgeving. Het accent ligt op e-commerce, 
klanttechnologieën en duurzaam ondernemen.

Human Resource 
Management
‘s-Hertogenbosch

Organisatievraagstukken, 
verbeterprocessen en een 
aantal hr-onderwerpen 
komen bij beide opleidingen 
aan de orde. 

Bij Bedrijfskunde word je opgeleid tot Business Improver. 
Je kijkt naar verbeterprocessen in organisaties en neemt 
daar allerlei aspecten in mee. Je legt verbindingen tussen 
mensen, afdelingen, organisaties en middelen. De human 
resources professional is een specialist. Hij of zij kijkt ook naar 
organisatiekundige processen, maar doet dit altijd vanuit het 
perspectief human resources. 

avans.nl

DE ESSENTIE 
Jij bent flexibel en analytisch. Met de opleiding 
Bedrijfskunde richt je je op een veelzijdige carrière 
in het bedrijfsleven. Met jouw kennis en persoon-
lijkheid sla je een brug tussen mensen, afdelingen, 
organisaties en middelen. Je ondersteunt het 
management en geeft advies. Je ontwikkelt je tot 
een allround Business Improver met impact binnen 
organisaties, die processen verbetert en verande-
ringen doorvoert en begeleidt. Je schakelt hierin 
feilloos tussen verschillende aandachtsgebieden 
en partijen. Duurzaamheid en verantwoord onder-
nemen zijn belangrijke thema’s.

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN 
•  Accountmanager
•  Afdelingsmanager 
•  Binnendienst- of buitendienstmedewerker
•  Inkoper
•  Junior organisatieadviseur 
•  Projectleider / Projectmanager
•  Vestigingsmanager 
•  Kwaliteitszorgmedewerker 
•  Informatiemanager
•  Procesmanager

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.

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.ahb@avans.nl  

Volg ons op Instagram om alvast een beeld te krijgen van wat er allemaal gebeurt bij onze opleiding.


