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Hbo Technische bedrijfskunde

Geen zwakke schakel
Bedrijven willen steeds sneller, goedkoper en duurzamer produceren. Als technisch
bedrijfskundige pas je moderne techniek toe om dit mogelijk te maken. Je praat
makkelijk met mensen op de werkvloer en het management, waardoor je kennis
opdoet over verschillende kanten van het productieproces.

De opleidingen
Bij technische bedrijfskunde leer je hoe je
productieprocessen bij bedrijven kunt verbeteren en
inrichten. Dit kan zowel over efficiëntie of kosten gaan,
maar ook over duurzaamheid. Het verschil met de
opleiding bedrijfskunde is de focus op de inrichting van
deze verbeteringen: je focus ligt iets meer op techniek
en minder op de verschillende rechtsgebieden.
Naast voor de hand liggende vakken als bedrijfskunde,
management & organisatie en bedrijfseconomie houd je
je bezig met statistiek, productontwerp, logistiek en
marketing. Sommige hogescholen bieden (zakelijk)
Engels en bij Saxion krijg je ook Duits.
In je minor of specialisatie kun je je vaak verdiepen in
logistiek, change management of management &
consultancy. Bij de Hanze kun je een specialisatie airline
pilot & management kiezen, waarmee je gezagvoerder
van een vliegtuig kunt worden. Je doorloopt daarvoor
een extra selectieprocedure en betaalt bijkomende
kosten.

VERWANTE STUDIES
hbo bedrijfskunde
hbo ondernemerschap & retail management
hbo werktuigbouwkunde
hbo built environment
wo bedrijfskunde

Aanbod & toelating
De Hogeschool Zeeland verzorgt een geheel Engelstalig programma. Vooral voor mensen die al een baan
hebben, bieden particuliere scholen NCOI en NTI flexibele programma’s aan.
Technische bedrijfskunde is soms ook een afstudeerrichting van de bredere opleiding engineering. Deze
opleidingen vind je bij werktuigbouwkunde. Je hebt een havo- of vwo-diploma nodig met wiskunde A of B om
te kunnen beginnen aan de opleiding.
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Arbeidsmarkt
Technisch bedrijfskundigen zijn heel tevreden met hun
startpositie op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak werk op
hbo-niveau en verdienen royaal, bijvoorbeeld als
technisch accountmanager, marketeer of productieleider.
Het percentage werkenden is laag, omdat veel
afgestudeerden na het hbo doorstuderen.

Kwaliteit
Ranglijst

Technische bedrijfskunde

Voertaal

Instroom

Survival 1e jr

Diploma na 5jr

Inhoud

Toetsing, beoordeling

Docenten

Vaardigheden

Voorbereiding loopbaan

Oordelen

Collegegeld €

Prestaties

Ook deeltijd / duaal?

Feiten

Den Bosch Avans

-

2143

nl

179

+

++

++

++

+

++

++

Middelburg HZ

-

2143

nl

24

+

nb

+

++

+

+

++

klik om de volledige tabel te bekijken

Technische bedrijfskunde

Gedetailleerde benchmarking

Bij de meeste opleidingen zijn de studenten erg tevreden over de vaardigheden die zij aangeleerd krijgen. De
kwaliteit van de opleidingen is over het algemeen ook prima in orde en maar liefst zes opleidingen mogen zich
topopleiding noemen.
https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/hbovt20/2014
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Den Bosch is een uitschieter naar boven. Het studiesucces is geen enkel probleem en de studenten zijn
lovend over elk onderdeel van de studie. De experts zijn blij met Eindhoven en Rotterdam. Over het algemeen
delen de studenten in Eind-hoven dit positieve commentaar, alleen zien zij in de faciliteiten nog ruimte voor
verbetering.
In Rotterdam en Zwolle worden studenten niet warm of koud van de meeste aspecten van hun opleiding. Ze
zijn blij met het vaardighedenonderwijs, maar de faciliteiten zouden beter kunnen. Bij de opleidingen
onderaan de lijst, Zwolle, Den Haag en Alkmaar, willen studenten graag wat meer feedback van hun
docenten, maar zijn ze over de gehele linie best tevreden. Hoewel er geen studentenoordelen beschikbaar
zijn, zien de experts verbeterpunten bij particuliere aanbieder NTI.

ONS ADVIES
Alle opleidingen technische bedrijfskunde zitten goed in elkaar, met Den Bosch als uitblinker.
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