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Naam instelling

Fontys Hogescholen

Contactgegevens

om|v1-7;l=ouu;-ঞ;m7v|ub;v
Prof. Goossenslaan 1-04
Postbus 90909
5000 GL Tilburg

Naam opleiding

u;-ঞ;vbm;vv

Taal

Nederlands

Opleidingsniveau

Bachelor hbo

Inhoud

bf 7; 0;oo]7; orѴ;b7bm] om|v u;-ঞ;
Business ACI worden studenten opgeleid tot
dynamische professionals op het snijvlak van
1u;-ঞb|;b|;mom7;um;l;uv1_-rl;|oo]oou
economische en maatschappelijke waarde.
Studenten leren om op een verantwoordelijke
l-mb;u 1u;-ঞb|;b|ķ om7;um;l;uv1_-r ;m
1u;-ঞ;= ;1omolbv1_ 7;mh;m ;m _-m7;Ѵ;mķ
bm|;;;moou;u-m7;ubm];mbmmo-ঞ;;
toepassingen. Centraal staat Accountable
Concept Thinking, een aanpak waarin
1u;-ঞ;; 1om1;r|om|bhh;Ѵbm] 7oou lb77;Ѵ
van kennis van media en entertainment
wordt gekoppeld aan maatschappelijk en
economisch bewustzijn.
; orѴ;b7bm] Ѵ;;u| v|7;m|;m _;| bmbঞ࣓u;m
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en tot uitvoer brengen van toepasbare
bmmo-ঞ;v 7oou _;| om|;ur;m -m l;7b-Ŋ
en entertainment-geïnspireerde concepten
|; ;u0bm7;m --m hubঞv1_ ;m 1u;-ঞ;=
denkvermogen, een onderzoekende en
ondernemende houding, en kundigheid op
_;| ];0b;7 -m Cm-m1b;;Ѵ l-m-];l;m| ;m
ruof;1|l-m-];l;m|ĺ m 7; 7b7-1ঞ;h v|--m
ervaring met real-life cases, zelfsturend
onderwijs in groepsverband en leven lang
Ѵ;u;m 1;m|u--Ѵĺ b;u0bf ub1_| om|v u;-ঞ;
vbm;vv b1_ mb;| -ѴѴ;;m or 7; |u-7bঞom;Ѵ;
1u;-ঞ;; bm7v|ub;ķ l--u or 7; oѴѴ;7b];
ļ1u;-ঞ;;;1omolb;Ľķ--ubm1u;-ঞb|;b|ou7|
bm];;|oou࢙ѴѴ;;1omolbv1_;-1ঞb|;b|ĺ

mub1_ঞm]-m7;
opleiding
Őbm7b1-ঞ;1uub1Ѵl
per jaar, vakken,
leerlijnen)

Het curriculum wordt opgebouwd rondom een
stevige basis aan de kennis en vaardigheden
1om1;rঞm]ķ -11om|-0bѴb|ķ l-uh;ঞm] ş
1ollmb1-ঞ;ķ l;7b-Ŋ ş ;m|;u|-bml;m|
1u;-ঞb|;b| ş 7;vb]mķ ruof;1|l-m-];l;m|ķ
taalvaardigheid,
onderzoeksvaardigheden,
Cm-m1b࣓mķ u;1_| Őbm|;ѴѴ;1|;;Ѵ ;b];m7olő ;m
;|_b;hşl--|v1_-rrbfĺ
Daarnaast kunnen studenten kiezen uit
7ub; ruoC;Ѵ;mĹ m|u;ru;m;ub-Ѵķ b]b|-Ѵ ;m
Contextual.
In het eerste jaar komen studenten met alle
vaardigheden in aanraking en worden ze
voorbereid op het zelfsturend onderwijs in
1olr-mĽv 7-| bm f--u Ƒ ;m ƒ 1;m|u--Ѵ v|--|ĺ
In het afstudeerjaar krijgen studenten de
ruimte voor verdieping. Hiervoor zijn twee
programmalijnen. Dit kan enerzijds door verder
te gaan in een company of door verplichte en
vrijekeuze verdiepingscursussen (advanced
courses) en een afstudeeronderzoek te doen.
;u;Ѵ-ঞ;l;|_;|;uh;Ѵ7v|--|-m-=f--u
1 centraal. Er wordt gewerkt met ‘partners
bm ;71-ঞomĽ ol |; ou];m oou ;;m
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-|_;mঞ;h;;m7b;uv;Ѵ;;uol];bm]ĺ b|bfm
ou]-mbv-ঞ;v 0bmm;m ;m 0b|;m 7; 1u;-ঞ;;
bm7v|ub; --ubm bmmo-ঞ; ;;m 0;Ѵ-m]ubfh
thema is. In het zelfsturend onderwijs in
1olr-mĽv ou7| ];;uh| l;| 0;v|--m7;
opdrachtgevers. Het afstudeeronderzoek
_;;[ 7; oul -m ;;m om7;uo;hv|-];ķ
--u0bf7;v|7;m|;;mru-hঞfhruo0Ѵ;;l-m
een opdrachtgever oplost.
In deze onderwijsaanpak staat het leven lang
leren-principe centraal, wat betekent dat
7;v|7;m|Ѵ;;u||;u;Y;1|;u;mor_;|;b];m
professionele handelen. Dit begint in jaar 1
l;| 7; lo7Ѵ; ļruo=;vvbom-Ѵbv;ubm]Ľĺ (-m-=
jaar 2 is leven lang leren integraal onderdeel
-m _;| ;Ѵ=v|u;m7 om7;ubfv bm 1olr-mĽv
in de vorm van een leercontract.

Studielast

240 ECTS

Vorm van de opleiding
ŐoѴঞf7ķ7;;Ѵঞf7ķ7--Ѵő

(oѴঞf7

Gemeente waar
de opleiding wordt
];;vঞ]7

Tilburg

Doelgroep van de
opleiding

1. Scholieren met een havo- of vwo-diploma
Őoouh;uvruoC;Ѵ ş;mşő
2. Studenten met een diploma van een
mbo-opleiding niveau 4
3. Studenten met een diploma van een
Associate degree-opleiding in een verwant
gebied
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Croho (sub)onderdeel

Economie

Geplande startdatum
opleiding of
m;;m;vঞ]bm]

1 september 2022

ISAT-code van de
opleiding

35516

BRIN-code van de
instelling

30GB

Handtekening College
van Bestuur

Eindhoven, datum
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