
Breed karakter
De opleiding Technische Bedrijfskunde 
is een brede en veelzijdige opleiding 
waarin samenwerken centraal staat. 
Je leert over technologie, menselijk 
gedrag en bedrijfsprocessen. Je leert 
deze bedrijfsprocessen ontwerpen, 
onderzoeken en verbeteren. Je bent 
dus constant op zoek naar manieren 
om een bedrijf beter te laten presteren. 

Ook leer je om veranderingen door  
te voeren en de gevolgen voor het 
bedrijf in te schatten. Daarvoor com- 
bineer je kennis van bedrijfskunde,  
data, wiskunde, economie en techniek.  
Je leert deze technische kennis te 

Iedereen kijkt naar jou voor een oplossing. Want jij weet veel  
van bedrijfsprocessen en je begrijpt techniek. Jij schakelt met de 
directie en de productieafdelingen om de nieuwste technieken te  
introduceren. Het kan namelijk altijd slimmer en makkelijker. 
 
Als technisch bedrijfskundige ben jij hét aanspreekpunt voor  
veranderingen in het bedrijf. En met die achtergrond kun je het  
ver schoppen. Als adviseur van een start-up of leidinggevende in 
een technische multinational bijvoorbeeld.

Technische bedrijfskunde

combineren met inzicht in het bedrijf 
en de medewerkers. Daardoor kun je 
goed samenwerken en leiding geven 
aan vakmensen in een technische 
omgeving. 
 
Wat kun je verwachten
Elke 10 weken staat een project cen- 
traal. Binnen dit project werk je samen 
met medestudenten en bedrijven uit 
de regio aan een praktijkcasus. Je krijgt 
heel afwisselend les: de ene dag heb  
je een hoorcollege, gevolgd door een 
werkcollege. Een dag later werk je  
met een groep aan je project. Op deze 
manier wordt de theorie die je geleerd 
hebt meteen in de praktijk gebracht. 
Ook vinden er regelmatig gastcolleges 
en excursies naar bedrijven plaats. 

Wat kun je worden?
Na je opleiding kom je vaak terecht  
in een technische omgeving.  
Technische Bedrijfskundigen gaan  
vaak aan de slag als projectleider of 
adviseur. 

Past deze opleiding  
bij jou?
 

- Je hebt interesse in management en techniek
- Je kunt goed samenwerken en neemt  

verantwoordelijkheid
- Je bent kritisch en ziet overal mogelijkheden  

voor verbetering
- Je hebt een goed cijfermatig inzicht
- Je bent een goede gesprekspartner en  

kunt je inleven in anderen



Maak het mee
Open Dagen
De Open Dagen worden twee keer per jaar gehouden. 
Tijdens deze dag ontmoet je onze studenten en docenten 
en kun je voorlichtingspresentaties en demonstraties 
bijwonen.

Proefstuderen
Wil jij eens ervaren hoe studeren bij de opleiding  
Technische Bedrijfskunde is? Volg dan theorie- en  
praktijklessen, waarbij je zelf aan de slag gaat.  
Kijk voor de exacte data en aanmelden op de website: 
www.zuyd.nl/proefstuderen

Opleidingsinformatie

Duur: 4 jaar  Start: september

Leslocatie: Heerlen

Opleidingstype: hbo-bachelor

Afstudeertitel: Bachelor of Science
 
Aanmelden: vóór 1 mei via studielink.nl

Toelatingseisen Meer informatie
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding,  
kosten en het studieprogramma? Of wil je naar een  
Open Dag komen? Kijk dan op onze website:  
www.zuyd.nl/technischebedrijfskunde.

Heb je nog meer vragen? Dan kun je contact opnemen  
met de studieadviseur van de opleiding via tbk@zuyd.nl. 

              tbk@zuyd.nl
 
              +31 (0)45 400 68 66

              www.zuyd.nl/technischebedrijfskunde

              @tbk_zuyd              

              Technische Bedrijfskunde Zuyd - TBK
 

 

havo vwo

N&T

N&G

E&M

C&M  met wiskunde A of B  met wiskunde A of B

mbo Met een mbo-4 diploma ben je toelaatbaar. 

21+ Voldoe je niet aan de beschreven toelatingseisen én  
ben je 21 jaar of ouder, dan voer je een toelatingsgesprek 
over je motivatie, houding en kennis. Neem hiervoor 
contact op met het secretariaat via tbk@zuyd.nl.


