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Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) is een 
internationale hoger onderwijsinstelling in Breda. Met studenten uit 
meer dan 100 landen!

Je kunt bij ons een hbo-bachelor volgen, maar ook een weten- 
schappelijke bachelor. Na je bachelor kun je bij ons ook een master 
doen. Hiernaast zie je voor welke vakgebieden wij opleiden.  

De meeste opleidingen zijn Engelstalig. We stimuleren je om in het 
buitenland op uitwisseling of stage te gaan. Op die manier heb je al 
internationale ervaring voordat je gaat werken!

In onze Engelstalige opleidingen studeer je samen met studenten  
uit andere landen. Zo leer je veel van andere culturen en dat helpt je 
om vraagstukken anders te bekijken en op te lossen.

Veel docenten hebben een internationale achtergrond en werken,  
naast het lesgeven, vaak ook in de praktijk. Dat betekent flink wat actuele 
ervaring in de les!

In deze brochure vertellen we iets over de opleidingen, de studie- 
omgeving, onze nieuwe campus en natuurlijk over studentenstad Breda!

Nieuwsgierig? 
Kom dan een keer naar een open dag!  
Daar vertellen studenten en docenten je  
alles over de studie, stages en mogelijke  
beroepen. De data vind je op de achter- 
kant van deze brochure. 

We organiseren ook kennis- 
makingsdagen en meeloopdagen.  
Uitgebreide en praktische 
informatie vind je op buas.nl.

Tot ziens in Breda!

Wat leuk 
dat je interesse hebt in 
onze opleidingen!

Games

Tourism

Media

Logistics

Hotel

Facility

Built 
Environment

Leisure 
& Events

>  Sinds 1966, voorheen bekend als NHTV Breda
>  Niet-particuliere hoger onderwijsinstelling
>  Engelstalig en Nederlandstalig onderwijs
>  Bachelor- en masteropleidingen op hbo- én wo-niveau
>  Verkorte bachelors voor vwo’ers en mbo’ers 
>  Een Associate degree (tweejarige hbo-opleiding)
>  Verdiepende en verbredende minors in het laatste jaar
>  Ruim 7.000 studenten uit meer dan 100 landen
>  Bijna 30.000 afgestudeerden
>  Groene campus aan de rand van de binnenstad in Breda

discover breda university of applied sciences

32 Breda University of applied sciences 2019 | 2020



 

hbo-bacheloropleiding

Creative Media  
and Game Technologies

hbo-masteropleiding

Master Game Technology

Droom jij van werken in de game-industrie? Kom dan naar 

Breda. Onze game-opleiding is één van de beste in de wereld. 

Of je nu de beste game-play programmeur wilt worden,  

of een bekroond karakter kunstenaar of een producent  

die Triple-A titels wint, het begint allemaal bij International 

Game Architecture and Design in Breda.

Ben je nieuwsgierig, wil je meer leren  

over onderzoek en jezelf verdiepen  

in een relevant onderwerp met betrekking 

tot het ontwikkelen van games? Kies  

dan na je bachelor voor de Master  

Game Technology. Het programma is 

ontwikkeld in samenwerking met de 

internationale game-industrie en je leert 

hoe je moeilijke vraagstukken uit  

de praktijk kunt oplossen.

Werken in de game-industrie

Werken aan 
praktische oplossingen

Als je in de game-industrie wilt werken, heb je een serieuze portfolio  
nodig. Hier werk je aan tijdens je studie. Je specialiseert je in visual art, 
programming, design of production. Je werkt aan meerdere projecten,  
van simpele arcade games tot volledige console titels. Je leert omgaan met 
professionele toolsets en development methodes, en met de creatieve 
druk die bij het werk hoort. Uiteindelijk ben je klaar om de AAA game 
industrie in te duiken en mee te werken aan de games van morgen.

Je leert vanuit verschillende invalshoeken naar 
een ’research and development’ vraagstuk uit 
de game-industrie te kijken en onderzoekt 
vanuit de theorie op een actieve manier wat 
mogelijke oplossingen zijn. Het studiejaar is 
verdeeld in vier blokken van 10 weken. Je wordt 
wekelijks begeleid door een expert op je 
vakgebied. Aan het einde van ieder blok 
presenteer je je werk en krijg je feedback op de 
inhoud en op het proces dat je hebt doorlopen. 
Ter voorbereiding op deze master schrijf je een 
projectvoorstel, al dan niet binnen de 
aangegeven onderzoeksgebieden, waarin je 
eigen ideeën voor onderzoek samenvat.

>  Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers)
>  Afstudeerstage van 20-40 weken
>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>  Voorbeelden van functies:  

visual artist, programmer, designer, 
producer

>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS)
>  Afstuderen met onderzoek (mogelijk 

in combinatie met projectwerk)
>  Afstudeertitel: Master of Science
>  Voorbeelden van functies:  

specialist in art, programming  
of design 

in fact in fact

AAN HET WERK 
IN HET PROJECT LAB

Games

buas.nl/contact
    

The right choice for me!

I worked as an animator and 3D artist 
and even though I loved my work, I felt I 
wanted to be more involved in the process 
of creating and designing of the games I 
was working on. Then I went to the Open Day 
in Breda, unsure and confused about what I 
wanted to do next, but after having talked with some 
students and supervisors, I felt this study was definitely the 
right choice for me. During my studies I worked with the 
latest development technology from sony, nintendo and 
microsoft. The subject I really enjoyed doing was Ludology 
3, where we had to analyse an existing game interface and 
design our own in-game menu and HUD (interface) for a 
PlayStation 4 game. I felt that I could really go crazy, creativity 
wise, in what I wanted to do with this. It was great!”

Nathalie Verweij
Afgestudeerd in International Game Architecture and Design
Werkt nu bij Coffee Stain Studios (Skövde, Zweden)

Being in the game industry 
is a constant learning process

I work for ea dice in the Stockholm 
office on our shared engine technology 
called Frostbite, which is used to produce 
many of Electronic Arts’ titles including 
battlefield, fifa, and upcoming bioware title, 
Anthem. My role as a Rendering Engineer in the  
Image Quality team is to deliver cutting edge graphics 
technology that enhances the visuals in upcoming titles,  
as well as upgrading artist workflows used during 
production and supporting game-teams that are shipping 
their titles. Being in the game industry is a constant  
learning process, but the Master Game Technology gave  
me a head-start acting as a great instigator of obtaining 
critical knowledge required to succeed in the lengthy 
interview processes.”

Diede Apers
Afgestudeerd in Game Technology
Werkt nu bij EA DICE (Stockholm, Zweden)
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hbo-bacheloropleiding

Creative Business

hbo-masteropleiding

Master Media Innovation

De impact van media- en entertainment-

concepten blijft groeien. Mediaspektakels en 

virtuele werelden nemen delen van het sociale 

leven over. Vind jij dit een boeiende wereld?  

Kies dan voor International Media and 

Entertainment Management, waarin  

alles draait om creativiteit, technologie en 

commercieel denken!

Wil je meer weten over hoe digitale media processen  

werken en hoe ze zijn opgebouwd? Kies dan na je bachelor 

voor de Master Media Innovation. Het programma is 

ontwikkeld in samenwerking met internationale partners  

in de mediawereld en leert je hoe je nieuwe grens-

verleggende concepten kunt bedenken.

De wereld van de media

Nieuwe combinaties maken

In de mediawereld draait alles om creatieve concepten, 
informatie en communicatie technologie en commercie. 
Onderzoek naar wat consumenten bezighoudt, is belangrijk.  
Tijdens je studie verdiep je je in media, zoals televisie, 
magazines, VR/AR en online media platforms en werk je in ons 
Production House. Je leert hoe je entertainmentconcepten 
ontwikkelt en mediaproducten maakt. In het tweede studiejaar 
volg je een training live televisie maken in Hilversum of in de UK  
of USA. Vanaf het derde studiejaar specialiseer je je in content, 
productie of marketing.

In deze master ga je onderzoeken uit welke bouw-
stenen een succesvol mediaproduct is opgebouwd. Met 
die kennis kun je uiteindelijk nieuwe combinaties 
maken en nieuwe concepten bedenken. Het studie-
programma bestaat uit vier thema’s: Media Theory, 
Business Models, Media Technology en Research  
& Communication Studies. Daarnaast krijg je ook een 
praktijkopdracht vanuit de industrie. Denk hierbij aan 
multinationals als KLM, Ziggo en Samsung.

Media

>  Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers)
>  Praktijkstage van 20 weken in  

het 3e studiejaar
>  Afstudeerstage van 20 weken 
>  Afstudeertitel: Bachelor of Arts
>  Voorbeelden van functies:  

content manager, producer,  
media planner, marketing  
strateeg, communicatie manager, 
online marketeer

in fact
>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS)
>  Praktijkopdracht voor een groot 

mediabedrijf
>  Afstudeerproject: ontwikkelen van 

een nieuw mediaconcept
>  Afstudeertitel: Master of Arts
>  Voorbeelden van functies: 

(e-commerce) manager, interactive 
marketeer, creative consultant, 
digital strategist, creative brand  
strategist

in fact

LIVE RADIO 
MAKEN

buas.nl/contact
    

I’m highly satisfied  
in the kind of work  
we’re assigned

I aspire to one day become a 
producer of major movies, 
or perhaps even run my own 
film studio. Studying in Breda is 
just the right stepping stone I need to place 
myself into the international market. As 
someone coming from South Africa, being 
able to be a part of this programme is an 
opportunity I’ll be forever grateful for. 
Hopefully it gives me the experience and 
qualification to be able to present myself 
globally. Here in Breda, I have the potential 
to build a strong international network.  
The institute does a good job in informing 
potential applicants exactly what the  
course is about and what it entails. I’m 
highly satisfied in the kind of work we’re 
assigned and the overall layout of the 
curriculum. The programme emphasises 
vitally important skills and knowledge 
necessary for the real world.”

Nicolas van Ysendyk (Zuid-Afrika)
Eerstejaarsstudent International Media  
and Entertainment Management 

I chose the best programme 
that fitted my passion

Currently, I am working as a news 
reporter in the largest and most 
popular television company in 
Bulgaria – nova tv. After my Bachelor 
in Journalism in Bulgaria, I wanted to 
expand my knowledge and experience by obtaining a 
master’s degree abroad. I chose the best programme 
that ideally fitted my passion and curiosity in media 
and innovation. This master provided me with 
priceless practical skills, taught me how to make 
professional business presentations and effectively 
sell my ideas. I got the opportunity to make 
important contacts with great professionals – my 
motivated teachers, creative fellow students and 
many people from the business sector. But the 
programme also gave me the chance to work with a 
major international company such as samsung.”

Gabriela Nikolaeva Andreeva (Bulgarije)
Afgestudeerd in Media Innovation
Werkt nu bij Nova TV Bulgaria
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hbo-bacheloropleiding

Hotel Management

Bij hospitality draait alles om het creëren 

van een beleving voor de gast. Hoe speel je 

in op de individualisering en hoe ga je om 

met een klant die steeds kritischer wordt? 

Je leert het in onze hotelopleiding. Als 

manager in de internationale hotelwereld 

ben jij de spil in een 24/7 organisatie!

Klaargestoomd voor 
de hospitality branche

De facility manager 
als drijvende kracht

Je toekomstige collega’s en gasten komen uit 
allerlei landen. Daarom leer je, onder andere 
tijdens je stage, samenwerken in een inter-
nationale context. Naast praktijklessen en studie- 
reizen, wordt er aandacht besteed aan het 
ontwikkelen van persoonlijke en professionele 
vaardigheden en het doen van onderzoek. 
Talentvolle studenten kunnen geselecteerd 
worden voor de Hilton Class. Na je studie kun je 
met jouw kennis, creativiteit en innovatieve 
ideeën je carrière starten in de dynamische 
hospitality industrie waar ook ter wereld.

Jij bent verantwoordelijk voor de perfecte match tussen de mensen, 
werkprocessen en huisvesting van een organisatie en voor veilig- 
heid. Je bent een zakenpartner op strategisch niveau en zorgt 
ervoor dat de organisatie een passende en effectieve werkomgeving 
biedt voor medewerkers. Door het goed managen van facilitaire 
processen kun je een belangrijke bijdrage leveren aan tevreden, 
productieve en gemotiveerde werknemers. Tijdens je studie krijg je, 
net als onze hotel-studenten, praktijklessen in keuken, restaurant 
en catering met een focus op BHV en veiligheid.

>  Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers  

en voor havisten met mbo horeca 
De Rooi Pannen)

>    Praktijkstage van 24 weken in het  
3e studiejaar

>  Afstudeeronderzoek van 6 tot  
9 maanden

>   Afstudeertitel: Bachelor of Arts
>  Voorbeelden van functies:  

general manager, food & beverage 
manager, rooms division manager, 
hospitality consultant

>   Voorbeelden van werkgevers:  
hotels en resorts, party cateraars, 
conferentieoorden, cruise 
maatschappijen 

in fact

>  Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers)
>    Praktijkstage van 24 weken in het  

3e studiejaar
>    Afstudeeronderzoek van 6 tot  

9 maanden
>   Afstudeertitel: Bachelor of Business 

Administration (als gevolg van 
nieuwe wetgeving verandert de titel 
in de toekomst)

>   Voorbeelden van functies:  
facility manager, innovatie  
manager, adviseur werkomgeving, 
eventmanager

>   Voorbeelden van werkgevers:  
multinationals, hotels, ziekenhuizen, 
vliegvelden, cateringbedrijven, 
evenementenorganisaties

in fact

HILTON AMSTERDAM 
AIRPORT SCHIPHOL

hbo-bacheloropleiding

International Facility 
Management

De facilitaire afdeling is de drijvende kracht achter een  

goed georganiseerd bedrijf. Onze opleiding in facility 

management bereidt je voor op een internationale carrière  

in de facility branche. Je leert hoe je als facility manager kunt 

meebeslissen op strategisch niveau.

PRAKTIJKLESSEN 
IN KEUKEN 

EN RESTAURANT

Hotel Facility

You are given the attention you need and deserve

The Hotel Management programme was absolutely the right choice for me. 
The small-scale structure of the programme sees to it that you are given the 
attention you need and deserve. There is an atmosphere of mutual trust and that’s 
why a connection with your fellow students as well as with lecturers is quickly 
made. This atmosphere encourages students to study and also let them enjoy their 
study time. I am currently the Corporate Director of Revenue Management for dorsett 
hospitality international (DHI), based in Hong Kong. I am responsible for the total 
Revenue Management strategy of the company. At DHI, I am also responsible for feasibility 
studies for potential hotel asset opportunities that we are looking to buy all over the world.”  

Tim Smits
Afgestudeerd in Hotel Management
Werkt nu bij Dorsett Hospitality International in Hong Kong

You have to be a real go-getter!

After completing my degree, I started 
working with an umbrella organisation 
of 240 day nurseries. My job involves the 
complete spectrum of facility management 
aspects. I am responsible for several services, 
such as cleaning, budget management, and 
maintenance of the nurseries. What’s more, I keep a close 
watch on trends and developments in the market, in order to 
improve our services. This programme taught me nearly all 
aspects of the profession. After all, facility services are needed 
in all levels of an organisation. You have to be a real go-getter, 
and the school offers you a great deal of choice in your 
studies. For instance, in my third year, I organised the field 
trip for students, together with a number of fellow students.”

Suzanne Steehouder
Afgestudeerd in International  
Facility Management
Werkt nu bij een overkoepelende 
organisatie voor kinderopvang

buas.nl/contact
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hbo-bacheloropleidingen

Logistics Management
Logistics Engineering

Logistiek gaat over het plannen van goederen-, informatie- 

en mensenstromen op de snelste manier tegen de laagste 

kosten waarbij ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

Bij ons kun je je verdiepen in de economische of de 

technische kant van de logistiek.

hbo-bacheloropleiding

Built Environment

Onze samenleving verandert voortdurend en steden en 

infrastructuur veranderen hierin mee. In de opleiding Built 

Environment leer je hoe je stedelijke en landelijke gebieden 

kunt (her-)ontwikkelen, hoe je veilige en duurzame verkeer- 

en vervoerssystemen organiseert en hoe je plannen vertaalt 

naar ruimtelijke ontwerpen. Er zijn drie studieroutes.

>  Nederlandstalig en Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers  

en voor mbo’ers)
>   Praktijkstage van 2 x 14 weken  

in het 3e studiejaar
>  Afstudeeronderzoek van 17 weken
>   Afstudeertitel: Bachelor of Science
>   Voorbeelden van functies:  

planner, logistiek analist, inkoop-
manager, supply chain manager, 
consultant

>   Voorbeelden van werkgevers: 
productiebedrijf, transportbedrijf, 
zorginstelling, groothandel, 
detailhandel

in fact

Ik laat jongeren zien 
hoe inspirerend logistiek kan zijn

In 2017 bezocht ik de Dag van de Logistiek 
in Tilburg. Ik liet daar mijn CV achter bij 
xpo supply chain en hield er een super 
leuke baan aan over! Als process engineer ben 
ik de schakel tussen operatie, IT, data en proces en 
houd ik me bezig met verschillende verbeter- en verander-
trajecten. Naast m’n werk ben ik actief als bestuurslid bij 
jong logistiek nederland (JLN). Ik ben regio coördinator 
en ik laat jongeren zien hoe inspirerend logistiek kan zijn  
en natuurlijk probeer ik hen te motiveren actief mee te  
doen met alles wat de logistieke branche te bieden heeft.  
De opleiding Logistics Management is in mijn ogen een 
goede basis voor vrijwel elke logistieke functie en heeft mij 
gemotiveerd meer uit mezelf te halen en te ontdekken  
in welke tak van de sector ik mij verder wil ontwikkelen.” 

Daphne Rijnsaardt
Afgestudeerd in Logistics Management
Werkt nu bij XPO Supply Chain in Tilburg

In ons werk gaan we altijd  
uit van het gedrag van de mens

Tijdens mijn stage in Kopenhagen heb ik veel 
geleerd over verschillen in cultuur en gedrag 
tussen landen en steden. Ik werk nu bij 
mobiliteitsadviesbureau xtnt in Utrecht. In ons 
werk gaan we altijd uit van het gedrag van de mens; je kunt 
ontwerpen en innoveren zoveel je wilt, maar wat doet de gebruiker 
nu echt? Ik ben als verkeerskundige opgeleid, maar krijg bij XTNT 
de kans om ook met psychologen, community managers, 
omgevingsdeskundigen en communicatieadviseurs samen te 
werken. Van hun andere kijk op de verkeerswereld leer ik enorm 
veel! Samen met een collega heb ik voor rijkswaterstaat een 
omgevingsproces georganiseerd, waarin ik met de belangrijkste 
omgevingspartijen heb gesproken over de tijdelijke afsluiting van 
de Randweg Dordrecht. Een geweldige ervaring!”

Thomas Coolen
Afgestudeerd in Built Environment, studieroute Mobiliteit
Werkt nu bij Mobiliteitsadviesbureau XTNT in Utrecht

Spin in het logistieke web
In onze logistieke opleidingen leer je hoe logistiek beter en 
efficiënter georganiseerd kan worden in de internationale con- 
text. Bij Logistics Management ligt de nadruk op economische 
en financiële aspecten, bij Logistics Engineering is meer 
aandacht voor de techniek en ICT. Aan het einde van jaar 2 ga  
je je verdiepen in een specifiek thema: voorraadmanagement, 
productielogistiek, transport, warehousing, zorglogistiek of 
evenementenlogistiek. Ben je een logistiek talent, dan kun je 
deelnemen aan het talentenprogramma, waaraan een studie-
beurs is gekoppeld én extra uitdagende stage- en afstudeer-
opdrachten bij toonaangevende bedrijven.

Vorm geven aan de leefomgeving
Bij Built Environment kun je je specialiseren in Mobiliteit (verkeerskunde), 
Ruimtelijke ordening en planologie of Urban Design (stedenbouw). Je start 
met een gezamenlijk programma en daarna kies je de studieroute die  
het beste bij jou past. Ook na je keuze blijf je veel samenwerken met 
studenten uit de andere studieroutes; dit is belangrijk om later goed 
samen te kunnen werken en elkaars kennis te gebruiken om ingewikkelde 
vraagstukken te kunnen oplossen. Je neemt deel aan (internationale) 
excursies en je werkt in onze ontwerpateliers aan projecten samen  
met adviesbureaus, provincies en gemeenten. 

Logistics Built 
Environment

>  Nederlandstalig en Engelstalig
>  3 Nederlandstalige studieroutes 

1 Engelstalige studieroute
>   4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers  

en voor mbo’ers)
>   Praktijkstage van 2 x 14 weken  

in het 3e studiejaar
>   Afstudeeronderzoek van 17 weken
>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>   Voorbeelden van functies: 

verkeersmanager, mobiliteits- 
manager, urban manager,  
strategisch planoloog, gebieds-
ontwikkelaar, stedenbouwkundig 
ontwerper

>  Voorbeelden van werkgevers: 
gemeenten, waterschappen, 
provincies, adviesbureaus, 
projectontwikkelaars

in fact

buas.nl/contact
    

Een masteropleiding in 
Logistiek is in voorbereiding. 
Check buas.nl/masterlogistics 
voor een update. 
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Kun je mensen een topvakantie bezorgen én rekening 

houden met de gevolgen van toerisme voor natuur  

en lokale bevolking? Hoe speel je in op de veranderende 

markt waarin technologische ontwikkelingen en klantbeleving 

steeds belangrijker worden? Je leert het in onze economische 

managementopleiding Tourism Management. 

Werken aan innovatie en beleving in toerisme

Tweejarige opleiding 
op hbo-niveau

Wij zijn pionier in de dynamische wereld van toerisme met 50 jaar ervaring en een groot internationaal 
netwerk. We werken onder meer samen met Carribean Tourism Organization, cheaptickets.nl, TUI, Landal 
Greenparks, VisitBrabant, Transavia en Disney. Dat biedt jou veel mogelijkheden voor interessante opdrachten 
of praktijkstages. In jaar 1 staan drie thema’s centraal: de reisindustrie, de recreatieve sector en de toeristische 
bestemming. Je werkt aan projecten en krijgt vakken als marketing, e-business, financieel management  
en consumentengedrag. In jaar 2 verdiep je je in één van de volgende richtingen: Travel Industry, Recreation 
& Hospitality, Tourism Destinations of Attractions & Theme Parks Management. Vanaf jaar 3 ga je je speciali-
seren in Tourist Experience, Tourism Business, E-Tourism of Tourism Design & Development.

De Associate degree is een tweejarige opleiding  
op hbo-niveau die je kunt volgen na je middelbare 
school. Na afronding krijg je een wettelijk erkende 
graad: de Associate degree. Hiermee kun je snel aan  
de slag in het werkveld of doorstuderen aan de 
hbo-bacheloropleiding Tourism Management. In jaar 1 
staan drie thema’s centraal: de reis-industrie, de 
recreatieve sector en de toeristische bestemming.  
In jaar 2 ga je een half jaar op stage. We werken onder 
meer samen met Carribean Tourism Organization, 
cheaptickets.nl, TUI, Landal Greenparks, VisitBrabant, 
Transavia en Disney. In een verdiepingssemester  
werk je aan je afstudeeropdracht.

>  Nederlandstalig en Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers  

en voor havisten met mbo toerisme  
De Rooi Pannen)

>  Praktijkstage van 20 weken in  
het 3e studiejaar

>  Afstudeertraject van 18 weken 
(mogelijkheid om Double degree  
te halen aan buitenlands 
partnerinstituut)

>  Afstudeertitel: Bachelor of Arts
>  Voorbeelden van functies:  

manager e-commerce/SEA  
specialist bij een touroperator, 
customer insights marketeer  
bij een online booking platform, 
yield/revenue manager  
bij een airline, beleidsmedewerker 
toerisme & recreatie bij een 
gemeente, coördinator duurzaam-
heid bij een vakantiepark,  
customer experience manager  
bij een attractiepark, consultant  
bij een destination marketing 
organisation

in fact

Met een klein vliegtuigje
midden in de jungle landen

Ik werk nu bij transavia als Partner Support 
Specialist. Ik ben net afgestudeerd en dit is voor 
mij de perfecte startersfunctie. Ik wilde graag de 
luchtvaart in met een focus op B2B-sales en in deze 
functie komt dat mooi bij elkaar. Tijdens mijn studie heb 
ik stage gelopen bij mets travel & tours in Parimaribo, een 
touroperator die onderdeel is van de Surinaamse Luchtvaart-
maatschappij. Ik liep stage op de afdeling Sales & Marketing en 
heb onder meer een kwaliteitsanalyse uitgevoerd voor het recreatie- 
oord Colakreek, het bekendste recreatieoord van Suriname. 
Leukste ervaring waren de tours die ik mocht maken naar het 
binnenland met METS. Met een klein vliegtuigje landen op een 
uitgebrande grasstrip midden in de jungle en vervolgens vier 
dagen afgezonderd van de rest van de wereld leven.
 
Luc Visser
Afgestudeerd in Tourism Management
Werkt nu bij Transavia

Heb je passie voor reizen, ben je  

praktisch en ondernemend ingesteld en  

wil je graag snel aan de slag in een midden- 

management functie in de toeristisch-

recreatieve branche? Dan is de Associate 

degree Tourism Management van  

Breda University of Applied Sciences  

dé opleiding voor jou!

Ik mocht er blijven werken!

Ik heb stage gelopen bij nbtc 
holland marketing in Den 
Haag. Hier was ik onderdeel van 
het Digital Marketing Team en 
werkte ik mee aan het ontwikkelen van 
nieuwe content voor de website Holland.
com. Mijn stage was heel divers en ik leerde iedere 
dag iets nieuws. Je krijgt meer inzicht in hoe het er 
aan toe gaat binnen een bedrijf en je bouwt een 
eigen netwerk op. Mijn leukste ervaring was een 
weekje meewerken met de afdeling MICE op de 
imex beurs in Frankfurt. Deze stage was voor mij 
de ideale manier om mezelf te ontwikkelen en te 
laten zien wat ik in huis heb. Dit heeft voor mij 
geresulteerd in een goede beoordeling en ik mocht 
er na mijn stage blijven werken!”

Lisa Diepstraten
Afgestudeerd Ad Tourism Management
Werkt nu bij NBTC Holland Marketing in Den Haag

hbo-bacheloropleiding

Tourism Management

Tourism associate degree 

Ad Tourism 
Management

>  Nederlandstalig
>  2 jaar (in samenwerking met  

De Rooi Pannen)
>  Afstudeertitel: Associate degree
>  Voorbeelden van functies:  

manager e-commerce/SEA  
specialist bij een touroperator, 
customer insights marketeer  
bij een online booking platform, 
yield/revenue manager bij  
een airline, beleidsmedewerker 
toerisme & recreatie bij een 
gemeente, coördinator duurzaam-
heid bij een vakantiepark, customer 
experience manager bij een 
attractiepark, sales/account-
manager bij een bungalowpark

in fact

In samenwerking met:

buas.nl/contact
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hbo-masteropleiding 

Master Tourism Destination 
Management

Toeristische ontwikkeling biedt maatschappelijke kansen voor 

een bestemming, maar ook bedreigingen. Het afstemmen 

van vraag en aanbod en het afwegen van uiteenlopende 

belangen is een complex proces. In deze master kijken we 

vanuit de diverse invalshoeken naar de situatie op de 

bestemming en van daaruit ontwikkelen we strategieën voor 

een verantwoorde sociaal-economische groei.

>  Engelstalig
>  3 jaar (joint degree met Wageningen 

University)
>   In jaar 1 en 2 studeer je in Breda
>  In jaar 3 studeer je in Wageningen
>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>  Voorbeelden van functies: 

strategisch beleidsmedewerker, 
consultant, marketeer, manager, 
onderzoeker

Joint degree met:

>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS)
>  Afstuderen met een onderzoek 

waar ook ter wereld
>  Afstudeertitel: Master of Arts
>  Voorbeelden van functies:  

beleids- of onderzoeksmedewerker 
bij (non-)profitorganisaties in  
de toeristische branche, (business)
manager, consultant

in fact

in fact

Interdisciplinaire 
universitaire studie

Studeren op vier plekken  
in de wereld

In deze wetenschappelijke bacheloropleiding combineer je 
economische, sociale en omgevingswetenschappen. Je 
bestudeert theorieën en concepten, wordt intensief getraind  
in onderzoeksmethoden en technieken, en leert deze kritisch  
te beoordelen. Je gaat ook aan de slag in de praktijk. In jaar 1 
ervaar je via veldwerk hoe het is om onderzoek te doen naar 
toeristische vraagstukken. In jaar 2 pas je je interculturele 
vaardigheden en je kennis over duurzaam toerisme toe tijdens 
een uitdagend onderzoeksproject op een internationale 
bestemming. En in het laatste jaar rond je je studie af met het 
schrijven van een scriptie.

In fase 1 studeer je samen met studenten uit allerlei 
landen in Breda. Je krijgt theorie, gastlezingen en  
werkt aan praktijkopdrachten. In fase 2 doe je onder- 
zoek op drie verschillende bestemmingen in Australië 
en Zuid-Oost Azië. Op die manier doe je veel inter- 
culturele ervaring op. Elke bestemming bevindt zich  
in een andere fase van ontwikkeling. Bestemmingen in 
voorgaande jaren waren Indonesië, Singapore, Australië, 
Myanmar, Cambodja, Vietnam, Thailand, Sri Lanka en 
Fiji. In de laatste fase werk je aan je scriptie. Dit mag je 
overal ter wereld doen, in samenwerking met onder-
zoekers van de universiteit, in opdracht van een bedrijf/
organisatie of zelfstandig.

buas.nl/contact
    

wo-bacheloropleiding 

Bachelor of Science Tourism

Samen met Wageningen University bieden we een 

wetenschappelijke bacheloropleiding aan, waarin je de 

ontwikkelingen in toerisme onderzoekt en de gevolgen  

voor samenleving, milieu en economie. De Bachelor  

of Science Tourism is de enige wetenschappelijke  

opleiding op het gebied van toerisme in Nederland.

This study helped me to 
discover and develop myself

I chose the Bachelor of Science 
Tourism programme because of its 
interdisciplinary approach to 
tourism. I liked the international 
mindset and the fact that it is taught in 
English. Looking back I couldn’t have made a better 
choice. The study programme is well-structured and 
both breda and wageningen are great places to 
live and study. As we progressed through a wide 
range of courses and subjects, I discovered which 
fields of study I found most interesting. In the third 
year I had the opportunity to study in canada. 
During this ‘free-choice’ period I was able to explore 
these fields of study in depth. The study significantly 
helped me to discover and develop myself.”

Marc van Iwaarden
Afgestudeerd Bachelor of Science Tourism

Op wuni.nl/alumnibto vind je meer verhalen van 
afgestudeerden over hun huidige functie.

A memorable voyage!

The voyage of this master was  
a memorable one. Here we were, 
31 students from 16 countries 
across the globe, it was indeed an 
international course! Different cultures 
and backgrounds making it the best place 
to meet and experience other people’s culture. The 
course experience is still vivid in my mind from  
the theory part conducted in Breda by skilful lecturers 
to the unforgettable journey of the second phase  
of the programme. We visited three destinations in 
the Asia-Pacific for field research, from Australia to 
Cambodia and Bali in Indonesia. The combination 
of both theory and field research equips you with  
the technical knowhow which is vital for today’s 
competitive market. Having settled back home  
in Rwanda, I am currently working as a senior  
officer in charge of Accommodation and Catering  
in the tourism department at rwanda 
development board.”

Frank Murangwa (Rwanda)
Afgestudeerd in Tourism Destination Management
Werkt nu bij Rwanda Development Board
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hbo-bacheloropleiding

Leisure & Events 
Management

Kwaliteit van leven speelt bij de invulling  

van onze vrije tijd een steeds grotere rol.  

Als aankomend ondernemer of manager in 

de vrijetijdsbranche is het aan jou om 

mensen iets te laten beleven dat hun leven 

verrijkt. In de opleiding Leisure & Events 

Management leer je hoe je belevenissen  

kunt creëren die mensen bijblijven.

>  Nederlandstalig en Engelstalig
>  4 jaar (3-jarig traject voor vwo’ers  

en havisten met mbo marketing  
& evenementen De Rooi Pannen)

>  Praktijkstage van 20-40 weken in  
het 3e studiejaar

>  Afstudeeronderzoek van circa  
20 weken

>  Afstudeertitel: Bachelor of Arts
>  Voorbeelden van functies: 

evenementencoördinator, congres-
organisator, conceptontwikkelaar, 
beleidsadviseur, programma- 
manager van een poppodium of 
theater, projectmanager bij  
een sportbond, operations manager 
attractiepark

in fact

Mijn stage bij Disney World  
in Orlando zal ik nooit vergeten!

Ik heb een passie voor de thema 
entertainment branche en daarom koos  
ik voor Leisure & Events Management met 
als specialisatie Attractions & Theme Parks 
Management. Ik heb stage gelopen in het walt 
disney world resort in Orlando in Florida. Dat was een 
onvergetelijke ervaring! Mijn afstudeeronderzoek deed ik 
voor van assendelft & partners. Ik kwam er tijdens mijn 
afstuderen achter dat er weinig theorie bekend is over thema 
entertainment. Toen heb ik besloten door te studeren. Via 
de premaster heb ik mijn Master of Science Leisure and 
Tourism Studies behaald. Daarna ben ik gestart met een 
promotietraject aan Breda University of Applied Sciences en 
houd ik me bezig met de neuropsychologie achter emoties 
tijdens thema entertainment ervaringen.”

Wim Strijbosch
Afgestudeerd in Leisure & Events Management 
en Master of Science Leisure and Tourism Studies
Nu aan het promoveren aan Breda University of Applied Sciences

Kids are the best inspiration!

It is the broad perspective on leisure that 
I learned during my study which is still 
very useful in my working life. I gathered 
insights in the economics, the sociology and 
the psychology of leisure. I just started in my 
new job as Team Lead marketing & sales at 
efteling. Before this, I worked as a Manager Strategy  
& Research at Efteling. We conduct a lot of research in 
which we are supported by two consumer panels; one kid 
and one adult panel. Important topics are marketing 
research, in which we for example tested the main image  
for the marketing campaign and guest satisfaction research, 
which enables us to improve our products and guest 
experience. Kids are the best inspiration!”

Marjolein Mens
Afgestudeerd in Leisure Studies
Werkt nu bij Efteling in Kaatsheuvel

Werken aan betekenisvolle 
vrijetijdsproducten
In jaar 1 leer je alles over evenementen, pop- 
podia, musea, theaters, sport, themaparken en 
grote leisure projecten. Je werkt aan projecten 
voor echte opdrachtgevers. In jaar 2 kies je  
voor een specialisatie. Event Management, 
Attractions & Theme Parks Management en 
Social Innovation zijn Engelstalig, Cultural Venue 
Management wordt in het Nederlands aan-
geboden en Leisure Management wordt in het 
Nederlands en het Engels aangeboden. In jaar 3 
loop je stage en in jaar 4 sluit je je studie af met 
een minor en een afstudeerproject bij een bedrijf 
of je start een eigen onderneming. We werken 
samen met de Efteling in de Efteling Academy.

wo-bacheloropleiding 

Bachelor of Science  
Leisure Studies

We bieden een wetenschappelijke bachelor- 

opleiding aan, waarin je de vrijetijdsindustrie 

bestudeert vanuit een maatschappelijke én een 

business-gerelateerde invalshoek. De Bachelor  

of Science Leisure Studies is de enige 

wetenschappelijke opleiding op het gebied  

van Leisure in Nederland.

>  Engelstalig
>  3 jaar (in samenwerking met Tilburg 

University)
>  Afstuderen met een scriptie over 

een complex onderwerp uit het 
vrijetijdsveld

>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>  Voorbeelden van functies: 

marketeer of marktonderzoeker, 
strategisch manager in de vrijetijds- 
industrie, beleidsmedewerker op 
het gebied van sport, cultuur, 
toerisme of evenementen, 
consultant, onderzoeker

in fact

Wetenschappelijk 
onderwijs over vrije tijd
Jaar 1 geeft een introductie op het verschijnsel vrije tijd.  
Je kijkt hier vanuit verschillende vakgebieden naar, bijvoor- 
beeld psychologie, sociologie, antropologie, marketing en 
economie. Je leert theorieën en academische literatuur te 
bestuderen en kritisch te beoordelen. Ook word je getraind  
in methoden en technieken van onderzoek. In werkgroepen  
ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. In jaar 2 
verdiep je je kennis. Theoretische colleges worden afgewisseld 
met praktische seminars en projecten voor echte opdracht-
gevers. In jaar 3 kies je een minor, waarmee je je kennis 
verbreedt (dit kan ook aan een buitenlandse universiteit)  
en je gaat afstuderen.

Leisure
& Events

buas.nl/contact
    

1716 Breda University of applied sciences 2019 | 2020



wo-masteropleiding

Master of Science  
Leisure and Tourism Studies

wo-premasteropleiding

Academic pre-master  
Leisure and Tourism Studies

Mensen hebben steeds meer keuze in hoe zij hun vrije tijd 

besteden. De vakgebieden Leisure en Toerisme worden daarmee 

steeds complexer. Om die reden bieden we een wetenschappelijke 

masteropleiding die voortbouwt op kennis en expertise uit 

verschillende disciplines. We kijken naar Leisure en Tourism vanuit 

urban studies, beleidwetenschap en innovatiemanagement.
Na je bacheloropleiding aan Breda University  

of Applied Sciences – toerisme, leisure, hotel of  

een andere – kun je via deze premaster van 1 jaar 

doorstromen naar de wetenschappelijke master- 

opleiding Master of Science Leisure and Tourism 

Studies. Die duurt ook 1 jaar. Na een verkorte 

hbo-bachelor kun je dus na 5 jaar studie een  

wo-master hebben!

>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS) (in samenwerking 

met Tilburg University)
>  Afstuderen met een individuele 

onderzoeksscriptie
>  Afstudeertitel: Master of Science
>  Voorbeelden van functies:  

manager, consultant, beleids-  
of onderzoeksmedewerker  
in (non-)profitorganisaties in de 
sector toerisme en vrije tijd

>  Aanmelders met een wo-bachelor 
hebben veelal direct toegang  
tot deze master. Aanmelders  
met een hbo-bachelor kunnen 
toegang krijgen door eerst de 
premaster te volgen die hiernaast 
beschreven staat

>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS) 
>  Afstudeertitel: met deze premaster 

krijg je geen titel, maar wel directe 
toegang tot de Master of Science 
Leisure and Tourism Studies  
(zie hiernaast)

in fact in fact

State of the art technology

I have completed both the 
pre-master and the master Leisure 
and Tourism Studies. The pre-
master’s track is a very intensive 
year, in which your knowledge and 
skills are raised to a higher level in a short 
amount of time. In my master I learnt a lot about  
the meaning of leisure to the individual person, 
businesses and the society as a whole. Maybe even  
more important is that the master’s degree offers you 
so many opportunities to pursue your passions and to  
take control of your own development. I, for instance,  
had the opportunity to work with state of the art 
technology to give a museum a unique insight into 
their visitor’s experience. So plenty of opportunities  
to distinguish yourself !”

Colin Prins
Afgestudeerd in Master of Science Leisure  
and Tourism Studies

Onderzoek naar 
Leisure en Toerisme

Goed voorbereid  
starten aan een weten- 
schappelijke master

Leisure en Toerisme zijn niet alleen belangrijk voor het welzijn van  
mensen, maar ook als economische sector. Je gaat aan de slag met drie 
belangrijke onderzoeksthema’s: Storytelling & Consumer Experience, 
Imagineering & Business Innovation en Place-making & Events. Het 
programma is opgebouwd uit twee fases. In fase 1 volg je een aantal 
vakgerelateerde cursussen, zoals Understanding Leisure and Tourism 
Attractions and Events, Imagineering as Strategic Design in Leisure 
Organisations en Experience Marketing in Leisure and Tourism. In fase 2  
ga je afstuderen. Dit bereid je voor in seminars met andere studenten,  
waarna je je individuele scriptie schrijft.

In deze premaster ga je vooral werken aan een 
goede theoretische basis en aan je onderzoeks-
vaardigheden, zodat je optimaal voorbereid bent  
en zonder problemen kunt instromen in de weten- 
schappelijke master. Het programma van de 
pre-master is opgebouwd uit twee semesters.  
In semester 1 volg je een aantal vakinhoudelijke 
colleges, je leert hoe je onderzoek doet en werkt  
aan een real-life project. In semester 2 volg je  
weer een aantal colleges, ga je aan de slag met 
kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse, en doe  
je onderzoek voor je scriptie.

buas.nl/contact
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hbo-masteropleiding

Master Imagineering

wo-premasteropleiding

Academic pre-master
Strategic Business Management  
and Marketing

Imagineering is een samentrekking van imagination 

(verbeelding) en engineering (techniek). In deze 

masteropleiding ga je aan de slag met een analyse-  

en ontwerptechniek waarmee je binnen bedrijven,  

of in netwerken van maatschappelijke organisaties, 

innovatie en groei kunt stimuleren. Je doet dat door 

processen te ontwerpen en te begeleiden waarmee  

je de verbeeldingskracht van alle betrokkenen richting 

een oplossing kunt sturen.

We bieden al onze studenten de kans om  

in het laatste studiejaar de wetenschappelijke 

premaster Strategic Business Management  

and Marketing (SBM) te volgen. Na afronding  

van deze premaster heb je direct toegang  

tot Master of Science programma’s in  

business gerelateerde studies bij onze 

universitaire partners, zoals de universiteit  

van Amsterdam, Maastricht, Tilburg,  

Brussel (B) of Warwick (UK) en tot onze  

Master of Science Leisure and Tourism  

Studies (zie pagina 18).>  Engelstalig
>  1 jaar (60 ECTS)
>  Afstuderen met het schrijven van 

een zakelijk rapport, een werkstuk 
en een praktische inspiratiegids

>  Afstudeertitel: Master  
in Imagineering

>  Voorbeelden van functies: 
innovation, strategic of brand 
manager, business consultant, 
strategic designer, process facilitator

>  Engelstalig
>  1 jaar (75 ECTS)
>  Deze premaster volg je in  

het laatste studiejaar van je hbo-
bachelor aan Breda University  
of Applied Sciences

>  Met deze premaster ontvang je  
een certificaat van de premaster 
SBM én de bachelorgraad  
van de hbo-bachelor die je hebt 
gevolgd aan Breda University  
of Applied Sciences

in fact

in fact

Innoveren vanuit  
het belevingsperspectief

Zakendoen combineren 
met wetenschappelijk 
onderzoek

Als imagineer ga je aan de slag met bedrijfs- of 
productinnovatie door gebruik te maken van 
verbeeldingskracht. Hoe je dit kunt doen, leer je in 
deze masteropleiding. Tijdens je studie ontwikkel je 
een pro-actieve en analyserende houding. Je ont- 
wikkelt kennis en vaardigheden om een organisatie 
vorm te geven en te veranderen en je leert hoe je 
kunt innoveren en hoe je creatieve processen in 
goede banen kunt leiden. De masteropleiding bestaat 
uit drie fases. In fase 1 (Strategic Innovation) leer je 
hoe je het DNA van een organisatie kunt vertalen in 
een belevingsconcept. Fase 2  (Organisational 
Transformation) gaat over implementatie van het 
nieuwe concept en verandermanagement. In fase 3 
ga je afstuderen met het schrijven van een zakelijk 
rapport, een werkstuk en een praktische inspiratiegids.

Deze wetenschappelijke premaster bereidt je voor 
op het ondernemerschap wereldwijd, met andere 
woorden, je leert zakendoen. Je leert ook hoe je 
wetenschappelijk onderzoek kunt doen in een 
vakgebied waarin jij interesse hebt. Dit kan e-toerisme 
zijn of horeca, de sport- en culturele sector, de 
media en de creatieve industrie, verkeer en logistiek 
management of stedenbouw. Het programma 
stoomt je klaar voor het wo-masterniveau en  
bestaat uit vijf modules: (1) Business Qualitative  
and Quantitative Methods and Applied Statistics,  
(2) Socio-psychological Analysis of Consumer 
Behaviour, (3) Operations, Human Resource 
Management, Quality and Financial Management,  
(4) International Strategic Marketing, Marketing 
Communications, CRM and E-commerce, en  
(5) Research Practica and academic skills. Daarnaast 
werk je een heel jaar lang aan je afstudeeropdracht 
bij een door jou gekozen bedrijf.

buas.nl/contact
    

Premaster 
voor alle vierdejaars

Imagineering can  
be applied everywhere

Last year has been very intense. First  
we spent a lot of time changing our 
mindset, to learn to look at the world and 
organisations in a different way. Since then  
I notice that imagineering can be applied everywhere.  
I learnt how to facilitate processes of change, where people 
are taught to see things differently so that they can build on 
the existing strength of an organisations and then look 
beyond that. This requires a lot of confidence and transparency. 
Facilitating this is, in my opinion, one of the most challenging 
and fun jobs of an imagineer. At this time I am doing my 
graduation project at a cultural organisation in Brabant 
working on the repositioning of a museum. In this process  
I look into how we can get children and youths more involved, 
for instance through the ‘let the kids take over day’.”

Carlijn Geluk
Student Master Imagineering

A challenging and highly 
valuable programme

While this pre-master’s 
programme was challenging at 
times, it proved to be the best 
decision I have taken in the past 
years. Following the SBM pre-master 
enabled me to gain access to the ‘Business 
Intelligence Management’ master of science 
track at Maastricht University and thus increases 
my career prospects to a great extent. Moreover, 
this programme made me grow as a person;  
I learned to work under pressure, to prioritise some 
tasks over others and work more academically in 
general. I would definitely choose this pre-master 
course again and recommend it to anyone who 
plans to follow a business related career.”

Lisa Herzog
Afgestudeerd premaster SBM
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Aanmelding en 
toelatingseisen bacheloropleidingen

Aanmelding en 
toelatingseisen masteropleidingen

HBO-bachelor HBO-master

WO-master

Premaster

Creative Media  
and Game 
Technologies

Master
Game Technology

Master 
Media Innovation
 

Master 
Tourism Destination 
Management

Leisure and Tourism 
Studies

Strategic Business 
Management  
and Marketing

Master 
Imagineering

Master of Science
Leisure and Tourism 
Studies

Creative Business

 

International 
Facility 
Management 

Logistics  
Management
 

Logistics 
Engineering
 

Built 
Environment
 

Tourism 
Management

Ad 
Tourism 
Management

Leisure & Events 
Management
 

Bachelor of Science 
Tourism**
 

Bachelor of Science 
Leisure Studies
 

Hotel 
Management
 

Deadline 
aanmelden

Deadline 
aanmelden Toelatingseisen*havo vwo

WO-bachelor

15 januari
(selectie)

1 mei*
(selectie)

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*

1 mei*
(selectie)

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
econ of m&o

N+T > 
econ of m&o

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

Niet
toelaatbaar

Niet
toelaatbaar

N+T > 
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
econ of m&o

N+G > 
econ of m&o

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
toelaatbaar
 

N+G > 
toelaatbaar
 

Niet
toelaatbaar

Niet
toelaatbaar

N+G > 
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar
 

E+M > 
toelaatbaar
 

Niet
toelaatbaar

Niet
toelaatbaar

E+M >
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

C+M >  
wisA of wisB

C+M >  
toelaatbaar

C+M > 
econ of m&o 
+ wisA of wisB

C+M > 
econ of m&o 
+ wisA of wisB

C+M >  
niet 
toelaatbaar

C+M >  
niet 
toelaatbaar

C+M >  
econ of m&o

C+M >  
econ of m&o

C+M >  
econ of m&o

Niet
toelaatbaar

Niet
toelaatbaar

C+M > 
econ of m&o

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
econ of m&o

N+T > 
econ of m&o

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

N+T > 
toelaatbaar

** Bij inschrijving na 1 mei beslist de opleiding over je toelating.
** Let op: aanmelden via Wageningen University, kijk op wuni.nl/btoadmission voor de details.

N+T > 
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
econ of m&o

N+G > 
econ of m&o

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
toelaatbaar

N+G > 
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
toelaatbaar

E+M > 
2e mvt 
(Fr, Du of Sp)

C+M > 
toelaatbaar

C+M > 
toelaatbaar

C+M > 
econ of m&o

C+M > 
econ of m&o

C+M >  
niet 
toelaatbaar

C+M > 
wisA of wisB

C+M > 
econ of m&o

C+M > 
econ of m&o

C+M > 
econ of m&o

C+M > 
wisA of wisB

C+M > 
toelaatbaar

C+M > 
toelaatbaar

Ander diploma dan havo of vwo?
Bij de meeste van onze hbo-bacheloropleidingen ben je 
ook toelaatbaar met een hbo-/wo-(propedeuse)diploma en 
met een mbo-4 diploma. Ben je 21 jaar of ouder of heb je 
een buitenlands diploma? Check de opleidingspagina’s
op buas.nl voor aanvullende informatie.

Vwo’ers, studenten met een hbo- of wo-propedeuse van 
een economische opleiding en de meeste mbo’ers komen in 
aanmerking voor een driejarig hbo-bachelortraject. Kijk voor 
meer informatie op onze opleidingspagina’s op buas.nl.

Wat kost mijn 
bacheloropleiding?
Voor het collegejaar 2019-2020 is het wette- 
lijk collegegeld voor bacheloropleidingen  
€ 2.078 (bachelor Media: € 2.588). Dit 
bedrag geldt voor de meeste Nederlandse 
studenten. Voor alle nieuwe bachelor-
studenten (ook Ad) geldt voor het eerste 
studiejaar een gehalveerd wettelijk 
collegegeld. Meer informatie vind je op  
de opleidingspagina’s op buas.nl.

Wat kost mijn 
masteropleiding?
De meeste van onze master- 
opleidingen zijn door de 
overheid bekostigd. Dan 
betaal je dus gewoon het 
wettelijk collegegeld. Voor het 
collegejaar 2019-2020 is  
dat  € 2.078. Dit bedrag geldt 
voor de meeste Nederlandse 
studenten. Meer informatie 
vind je op de opleidings- 
pagina’s op buas.nl.

15 augustus

15 augustus

15 augustus

1 september

15 juni
(selectie)

15 augustus

15 augustus

Afgeronde bachelor in Game Architecture and Design of 
in Graphic Design, Digital Art of Multimedia Design

Afgeronde bachelor in Business Administration, Media Studies, 
Communication Studies, ICT of een andere media gerelateerde studie

Afgeronde bachelor bij voorkeur op het gebied van toerisme, hotel management,  
international business, management en economie, recht, e-commerce, urban development,  
geografie, social sciences of financiën

Afgeronde bachelor of Business Administration in bijvoorbeeld toerisme, leisure, hotel 
of algemeen management, economie, commercieel of financiën 
Na afronding van de premaster heb je direct toegang tot de master of Science Leisure Studies

Drie jaar hbo- of wo-bachelor aan Breda University of Applied Sciences (180 ECTS)
Studenten van vergelijkbnare hbo-instellingen kunnen zich ook aanmelden na hun derde jaar en zij kunnen  
in aanmerking komen een Double degree te behalen

Afgeronde bachelor bij voorkeur in een relevante studie, zoals business management  
of economie, toerisme, leisure, sport, cultuur of hotel management

Afgeronde bachelor in social sciences, bijvoorbeeld sociologie, psychologie, management of marketing 
Met een afgeronde Bachelor of Science Tourism, Bachelor of Science Leisure Studies, de premaster Leisure and 
Tourism Studies of de premaster Strategic Business Management and Marketing (SBM) heb je direct toegang

** Bij alle masters worden eisen gesteld ten aanzien van het niveau Engels. Kijk op de opleidingspagina’s op buas.nl voor de details.
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Speciale trajecten

Ben je een vwo’er?

Welke opleiding je ook kiest bij Breda University of Applied  

Sciences, je wordt sowieso aangemoedigd het beste uit jezelf  

te halen. Binnen elke studie bestaan mogelijkheden voor extra 

uitdagingen en speciale trajecten. Denk aan de verkorte trajecten  

voor mbo’ers en vwo’ers, verbredende of verdiepende minors  

of een verkorte route naar een wo-master. Op deze pagina vind je  

een overzicht van deze opties.

Verdiepen of verbreden met een minor
In het vierde studiejaar worden verschillende Engelstalige minors (30  
ECTS) aangeboden waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verdiepen 
of verbreden. Cases en opdrachten komen altijd tot stand in samen-
werking met het werkveld. Met een verdiepende minor kun je je verder 
specialiseren in je eigen vakgebied. Deze minors zijn speciaal ont- 
wikkeld voor studenten die een opleiding volgen binnen het betreffende 
vakgebied. Je kunt ook kiezen voor een verbredende minor. Je gaat dan 
samenwerken met studenten en docenten van andere opleidingen. 
Doordat je over de grens van je eigen opleiding en dus vakgebied heen 
kijkt, leer je hoe je meer interdisciplinair kunt denken en werken.  
Check buas.nl/minors voor meer informatie.

Ben je een mbo’er?
Bij de meeste opleidingen van Breda University of Applied Sciences  
ben je met een mbo-4 diploma toelaatbaar. Voor havisten met mbo 
horeca, mbo toerisme & vrije tijd of mbo marketing & evenementen van  
De Rooi Pannen zijn er maatwerktrajecten. Ook de logistieke opleidingen 
en Built Environment bieden een speciaal traject voor mbo’ers.  
Op buas.nl vind je per opleiding de mogelijkheden.

Wo-bachelor- 
én wo-master in 
4 of 5 jaar
We bieden twee wetenschappelijke 
bacheloropleidingen aan. Een unieke 
kans voor jou als je wilt studeren  
op universitair niveau in de richting 
Leisure of Tourism.

bachelor of science 
leisure studies

>  Engelstalig
>  3 jaar (in samenwerking met Tilburg 

University)
>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>  Na drie jaar direct toegang tot 

wo-master Leisure and Tourism 
Studies aan Breda University  
of Applied Sciences (1 jaar)

bachelor of science 
tourism

>  Engelstalig
>  3 jaar (in samenwerking met 

Wageningen University)
>  Afstudeertitel: Bachelor of Science
>  Na drie jaar direct toegang tot 

wo-master Leisure, Tourism and 
Environment aan Wageningen 
University (2 jaar) en wo-master 
Leisure and Tourism Studies aan 
Breda University of Applied Sciences 
(1 jaar)

Hbo-bachelor 
én hbo-master in 
4 of 5 jaar
Al onze hbo-bacheloropleidingen kun je 
als vwo’er in drie jaar afronden. Je volgt 
een praktijkgericht verkort curriculum  
van drie jaar en kunt aansluitend door- 
stromen naar een 1-jarige hbo-master 
binnen of buiten Breda University of 
Applied Sciences. Je kunt kiezen voor een 
Engelstalige hbo-bachelor op het gebied 
van Games, Media, Hotel, Facility, 
Logistics, Built Environment, Tourism of 
Leisure & Events. De laatste vier worden 
ook in het Nederlands aangeboden. Als 
vwo’er mag je natuurlijk ook gewoon het 
reguliere 4-jarige traject volgen.

Ben je een doener of een denker?
Twijfel je nog tussen een hogeschool of een universiteit? 
Om een bewuste keuze te kunnen maken, hebben we de 
verschillen voor je op een rij gezet. Ook hebben we een 
test ontwikkeld die je helpt te bepalen welk onderwijs het 
beste bij jou past. Op buas.nl/vwo-aanbod vind je meer 
informatie en de test.

Hbo-bachelor  
én wo-master in 
4 of 5 jaar
premaster strategic business 
management and marketing (sbm)
We bieden alle studenten de kans  
om in het laatste studiejaar de 
wetenschappelijke premaster Strategic 
Business Management and Marketing 
(SBM) te volgen. Met deze premaster  
heb je direct toegang tot Master  
of Science programma’s in business 
gerelateerde studies bij onze universi-
taire partners, zoals de universiteit  
van Amsterdam, Maastricht, Tilburg, 
Brussel (B) of Warwick (UK). Na deze 
premaster heb je ook direct toegang  
tot onze wo-master Leisure and  
Tourism Studies. Zo kun je in 5 jaar  
een wo-master halen en na een 3-jarig 
traject zelfs in 4 jaar!

premaster 
leisure and tourism studies

We bieden ook een premaster Leisure 
and Tourism Studies aan. Hiermee start 
je na je hbo-bacheloropleiding. De pre- 
master duurt een jaar en daarna kun  
je doorstromen naar de wo-master 
Leisure and Tourism Studies aan Breda 
University of Applied (1 jaar). Na een 
verkorte hbo-bachelor kun je dus in 5 jaar 
een wo-master halen!

Na deze wo-bachelors kun je direct doorstromen naar een wo-master.  
Je kunt ook kiezen voor een hbo-bachelor, die je als vwo’er in drie jaar kunt  
afronden. Daarna kun je dan verder studeren voor een hbo- of wo-master.  
Je kunt bij ons zelfs via een vierjarige hbo-bachelor direct doorstromen naar  
een wo-master. Genoeg mogelijkheden dus. Hieronder vind je ons aanbod  
voor vwo’ers. 

Wist je dat Breda University of Applied Sciences de enige 

hbo-instelling in Nederland is die naast hbo-bacheloropleidingen 

ook wetenschappelijke bacheloropleidingen aanbiedt? 
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Studeren aan Breda University 
of Applied Sciences
Na je afstuderen in Breda ben je klaar om aan het echte werk te beginnen.  

In onze visie op onderwijs noemen we dat: start- en vakbekwaam, zelfsturend 

en zelfverantwoordelijk, creatief en innovatief en met een internationale kijk op 

je vak en de wereld. Om dat te bereiken besteden we in colleges en werk-

groepen veel aandacht aan ondernemerschap, persoonlijke en professionele 

verantwoordelijkheid, creativiteit en internationaal samenwerken.

Hoe studeer je aan Breda University of Applied Sciences?
Doelgericht leren doe je niet alleen. Juist in het debat met studenten en 
docenten ontwikkel je jouw kennis. Daarom werken we met het model van 
de learning community. Hierin werken studenten en docenten vanuit 
verschillende (culturele) achtergronden en vakgebieden samen aan 
vraagstukken uit de internationale beroepspraktijk. Je leert hoe je vanuit 
meerdere invalshoeken naar iets kunt kijken en hoe je kunt openstaan 
voor andere benaderingen.

Wat verwachten we van jou?
De learning community werkt alleen als iedereen meedoet en zijn of haar 
bijdrage levert. Docenten, studiebegeleiders, en ook jij als student. We 
verwachten dat je colleges en werkgroepen goed voorbereidt. Door 
coaching en feedback te geven, leren we je verantwoordelijkheid te nemen 
voor jouw eigen leerproces én voor jouw rol in de samenwerking met 
docenten, medestudenten en professionals in de beroepspraktijk. 

We verwachten ook dat je tijdens je studie een buitenlandervaring  
opdoet en dat je binnen je studie je eigen keuzes maakt, denk aan stages, 
uitwisselingsprogramma’s en extra activiteiten. Natuurlijk helpen we je  
bij het maken van deze keuzes. Daar zijn de studiecoaches voor.

Wat kun je van ons verwachten?
Onze docenten creëren voor jou de mogelijkheden om zelfstandig te  
leren en actief samen te werken. Zij maken gebruik van digitale leer- 
middelen, zodat er in colleges en werkgroepen meer tijd is voor interactie, 
inhoudelijke verdieping, begeleiding en feedback. Docenten hebben  
vaak een internationale achtergrond. We vinden het belangrijk dat zij 
meedoen in (internationale) netwerken. In veel gevallen hebben zij naast 
het lesgeven ook nog een baan. Hierdoor ben jij als student goed  
op de hoogte van wat er in de beroepspraktijk gebeurt.

De kern van de leeromgeving – de learning community – zijn de 
opdrachten uit de beroepspraktijk die jou uitdagen tot actief en 
samenwerkend leren. In de hbo-bachelors stimuleren we ondernemer-
schap door je de mogelijkheid te bieden specifieke ‘ondernemers-
vaardigheden’ te ontwikkelen en je kunt zelfs afstuderen met een eigen 
bedrijf. Kortom, je wordt aangemoedigd het beste uit jezelf te halen. 

Binnen elke opleiding bestaan mogelijkheden voor extra begeleiding, 
bijvoorbeeld als je studeert met een functiebeperking. 

Belangrijk is dat je een omgeving 
kiest waarin jij je thuis voelt. Een 
omgeving die jou inspireert en waarin 
je je grenzen kunt verleggen”

Waarom zou je 
voor ons kiezen?
Onze vakgebieden zijn sterk aan elkaar 
gelinkt. Daardoor word je breed 
opgeleid, zie je verbanden en leer je 
vanuit verschillende perspectieven 
oplossingen te bedenken.

We werken samen met bedrijven die 
aan kop lopen in hun vak. Je kunt dus 
op stage of afstuderen bij grote namen 
in jouw vakgebied. Op buas.nl vind je 
hier voorbeelden van.

We hebben een groot internationaal net- 
werk, waarin we met andere hogescholen 
en universiteiten én bedrijven samen-
werken aan onderwijs en onderzoek. 
Voor jou betekent dat veel kansen in het 
buitenland. Denk aan een uitwisseling, 
een onderzoeksproject of een studiereis.

In onze learning community staat  
het leren ondernemen centraal. We 
stimuleren je een eigen bedrijf te starten, 
je kunt er zelfs mee afstuderen!

Onze opleidingen scoren al jaren hoog 
in de Keuzegids HBO en WO. Dit is een 
onafhankelijke consumentengids die de 
kwaliteit van alle hbo- en wo-opleidingen 
in Nederland beoordeelt en vergelijkt. 
Een aantal programma’s heeft zelfs de 
kwalificatie topopleiding.

We zijn internationaal erkend door 
onder meer de UN World Tourism 
Organization, de World Leisure 
Organization en de International Facility 
Management Association.

We hebben een nieuwe en groene  
campus vlakbij het centrum van 
studentenstad Breda. Op de campus is 
er volop gelegenheid elkaar te ont-
moeten en te inspireren.

AAN DE SLAG 
IN WERKGROEPEN
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Ontdek 
onze nieuwe campus!
Alle opleidingen van Breda University of Applied Sciences zijn  

te vinden op onze nieuwe campus aan de Mgr. Hopmansstraat  

in Breda. De campus bestaat uit drie gebouwen, waaronder een 

voormalig klooster. De gebouwen liggen in een groene, parkachtige 

omgeving aan de rand van de binnenstad.

Ontmoeten en inspireren
Op de campus is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te 
inspireren. Alles op één plek maakt het gemakkelijk om samen te werken, 
ook met studenten en docenten van andere opleidingen. Zo kun je een 
hoop van elkaar leren.

Studielandschap
In het voormalige klooster vind je de Mediatheek en een studielandschap, 
maar ook het leerbedrijf van de hotelschool, een restaurant en de Service 
Desk. Overal op de campus kun je wat eten of een plekje vinden om rustig 
te werken of te chillen.

Sporten op de campus
Je kunt niet wonen op de campus, maar Breda heeft genoeg kamers en als 
je op tijd begint met zoeken, gaat het zeker lukken. Sporten kun je wél op 
de campus. Er zijn allerlei sport- en recreatiefaciliteiten voor studenten en 
medewerkers. Theater maken kan ook of muziek in de Music Room!

Creatieve plek voor ondernemers
Bij alle opleidingen vind je projectruimtes, labs en ateliers waar je aan de 
slag kunt met opdrachten en projecten. Op de campus is er ook plek voor 
ondernemende afgestudeerden en starters. Het Business Centre biedt  
de nodige faciliteiten voor creatie en innovatie.

Bij de start van elk collegejaar organi-
seren de opleidingen introductiedagen 
om je wegwijs te maken op de campus  
en in de stad. Een leuke manier om je 
nieuwe studiegenoten te leren kennen.  
Je kunt je ook aansluiten bij een 
studentenvereniging. Zij organiseren 
feesten, sportdagen, excursies en andere 
events. Leuk om mee te doen. Nog leuker 
om te helpen. Bijvoorbeeld in het 
bestuur, in de redactie van een blad of 
blog of in de commissie die activiteiten 
organiseert. Lekker voor je CV! 

Hoe ga ik 
me thuis voelen?

horizon gebouw

Studieprogramma’s 
Hotel, Facilty 
en Tourism ocean gebouw

Studieprogramma’s 
Leisure & Events

frontier gebouw

Studieprogramma’s 
Media, Games, 

Built Environment 
en Logistics

OVERZICHT  
VAN DE CAMPUS

NIEUWE ENTREE 
VAN HET KLOOSTER ARTIST 

IMPRESSIONS VAN 
DE CAMPUS
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Studentenstad
Ontdek Breda als jouw nieuwe studentenstad!  

Breda barst van de kroegen, terrassen, leuke eetcafés,  

pubs en clubs. Je vindt er ook een hoop hippe winkels en 

koffietentjes. Sport, cultuur, events… Breda heeft het  

allemaal. En ook genoeg leuke plekken om te chillen met  

je vrienden. Je hoeft je dus geen moment te vervelen  

en als student krijg je op veel plaatsen korting.

In poppodium mezz kun je terecht voor 
concerten en dance nights in alle 
muziekstijlen. Jaarlijks vinden er zo’n 250 
optredens plaats. Join the music!

Ga een keertje chillen met je vrienden  
op belcrum beach, hét stadsstrand van 
Breda. In de buurt vind je ook Podium 
Bloos en indoor Skatepark Pier 15.  
Super cool!

In voor een escape? In de koepel-
gevangenis van breda kun je meedoen 
met Prison Escape. Vlak naast de koepel 
ligt het Chasséveld, waar op Koningsdag 
het Radio 538 event gehouden wordt.

Tijdens de zomermaanden zijn er  
in het stadspark valkenberg wekelijks  
gratis live optredens en filmvoorstel-
lingen. En ieder najaar is er het pop- 
festival Breda Barst.

Events in Breda
april en mei

538 Koningsdag
Spanjaardsgat Festival
Breda Jazz Festival
Dancetour Breda

juni en juli

Palm Parkies Breda
Popfestival Breda Live
Internationaal Stiltefestival (dans)

augustus en september

Breda in Concert
Tranen van Van Cooth
Popfestival Breda Barst

oktober

Singelloop Breda
Redhead Days
BredaPhoto (1 keer 
in de twee jaar)

Bij chassé theater, Chassé Cinema,  
Pathé Breda of Kinepolis is altijd iets te 
zien. Speciaal voor studenten heeft 
Chassé een cultuurfreak programma  
met leuke kortingen.

Ben jij sportief? Meld je dan aan bij  
de bredase studentensport. Met een  
BRESS sportkaart heb je een jaar lang 
keuze uit meer dan 50 sporten!  
Check www.bress.nl. 

TERRASJE PAKKEN 

POPFESTIVAL
BREDA BARST

538 KONINGSDAG

Wil je op 
kamers gaan wonen in 

Breda? Begin op tijd met 
zoeken, dan lukt het 

zeker. Een handige website 
is klikvoorkamers.nl. De 

gemiddelde prijs per maand 
ligt tussen de € 350 

en € 450. 
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Zet deze data 
alvast in je agenda!
open dagen

Zaterdag 10 november 2018
10:00-15:00 uur
Zaterdag 9 februari 2019
10:00-15:00 uur

open avonden

Donderdag 13 december 2018
18:00-21:00 uur 
Donderdag 11 april 2019
18:00-21:00 uur

kennismakingsdagen

Alle data voor 
de kennismakings-
dagen vind je op 

buas.nl

aanmelden?

Op buas.nl vind je 
alle informatie over 

de aanmeldprocedure 
en een handig 
stappenplan

Kom dan een keer naar een open dag op onze  
nieuwe campus! Daar vertellen studenten  
en docenten je alles over de studie, stages en  
mogelijke beroepen.

We organiseren ook kennismakingsdagen  
en meeloopdagen. Tijdens zo’n dag ga je met 
studenten en docenten actief aan de slag.  
Zo kun je zelf ervaren hoe het is om bij ons  
te studeren.

Tot ziens in Breda!

meer verhalen lezen?

Op onze nieuwe website 
 buas.nl vind je nog meer  

verhalen van studenten en 
afgestudeerden. En natuurlijk  

vind je daar alle detail- 
informatie over de studie-
programma’s, aanmelden  

en kosten.

Lijkt het je iets?
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda

P.O. Box 3917
4800 DX Breda
The Netherlands

phone 
+31 76 533 22 03
website
www.buas.nl
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