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De opleiding Master Sustainable Business Transition (SBT) maakt deel uit van de samenwerkingen
tussen de bacheloropleidingen International Business Studies (IBS) en Creative Business (CB).
Beide opleidingen zijn internationaal georiënteerd, Engelstalig en kennen een jaarlijks gemiddelde
internationale instroom tussen de 15 tot 20% (IBS) en 35% (CB) van de totale studentenpopulatie.
De gezamenlijke master SBT richt zich op een cohortsamenstelling van nationale en internationale
studenten en een mondiale benadering van de nieuwe economie.
De master SBT leidt op in samenwerking met en voor nationale en internationale bedrijven en
organisaties in en buiten Nederland. De focus van de participerende opdrachtgevers met de
praktijk- en afstudeeropdrachten ligt zowel op de westerse regio’s als op opkomende markten en
op de integratie van internationale expertise en culturele diversiteit. De voertaal in een groot deel
van de beoogde -bij het onderwijs betrokken- bedrijven is Engels. De master SBT leidt op voor een
breed toekomstig werkveld, waar ook veelal de voertaal Engels is. Daartoe is Engels de voertaal in
de opleiding.

Opleidings-niveau

hbo master
De Hogeschool Utrecht (HU) biedt recent afgestudeerde HEO-ers de mogelijkheid zich op masterniveau te
verdiepen in de business van de toekomst en de wijze om die transitie vorm te geven. Met de
masteropleiding (SBT) specialiseert de jonge HEO-professional zich vanuit het perspectief op business op
de financiële expertisegebieden:
Sustainable business development
Creativity and smart innovation
Future thinking and systems thinking
Critical thinking and independent research
De afgestudeerde Master SBT is een masteropgeleide HEO-professional en expert op:
1. Sustainable Business Development: de MSc SBT is een expert in het realiseren van duurzame
transities. Hij/zij brengt voor het bedrijfsleven de kansen en uitdagingen in kaart m.b.t. de transitie
naar de nieuwe economie en vertaalt die naar een strategie en een hands- on implementatieplan.
Hierbij hanteert deze professional een eco-system /ketenbenadering en maakt gebruik van actuele
inzichten om nieuwe strategieën, verdienmodellen, producten en bedrijfsprocessen te ontwikkelen.
2. Creativity & Smart Innovation: de MSc SBT is een wendbare business innovator die nieuwe
waardebepalingen en verdienmodellen durft te maken gebaseerd op betrokkenheid, onderzoekend
vermogen en lef. Deze professional denkt disruptief, kan creatief innoveren, buiten kaders denken en
op basis van bewezen concepten, modellen en innovatiemethoden nieuwe producten en
verdienmodellen creëren, en strategieën en processen verduurzamen.
3. Future en System Thinking: de MSc SBT is een expert op het gebied van systeem denken en toekomst
denken. Deze professional gaat bij het streven naar nieuwe bedrijfsstrategieën, bedrijfsprocessen,
producten en alternatieve verdienmodellen voor de nieuwe economie doeltreffend om met
onzekerheid en conflict op het grensvlak van duurzaamheid, creativiteit en technologie.
4. Independent Research: de MSc SBT voert gedegen multidisciplinair onderzoek op masterniveau uit en
bedenkt op basis van de onderzoeksresultaten innovatieve, realistische en toekomstgerichte
strategieën en oplossingen voor het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. In de complexe
vraagstukken integreert deze professional bevindingen vanuit verschillende invalshoeken en op
verschillende niveaus (inclusief internationaal) en vertaalt die naar nieuwe producten,
bedrijfsprocessen, verdienmodellen en strategieën.
5. Leading professional: de MSc SBT is een business adviseur, expert en projectleider voor innovatie en
transitie projecten in een multidisciplinaire context. Hij/zij neemt regie over het werk, processen en
systemen en realiseert en begeleidt veranderingen in een multidisciplinaire context zowel binnen het
bedrijf als in grotere ecosystemen (zoals de keten). Deze autonome en wendbare professional is
motivator, bruggenbouwer, coördinator en netwerker die interacteert met de verschillende interne en
externe stakeholders op verschillende niveaus in organisaties.
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Applied research en practices in de masteropleiding SBT
Het eenjarige voltijd masterprogramma SBT is opgebouwd uit vier modules waarin de
masterstudenten in toenemende mate business-transition-experts worden in de vereiste
vaardigheden en competenties op EQF-niveau 7. Elke module wordt door de student integraal
afgerond met een beroepsproduct en een reflectie op de eigen ontwikkeling.
–
Module 1: New Economy omvat de aangeboden verdiepte expertise op duurzame
bedrijfsinnovatie en bedrijfsontwikkeling, evenals het creatieve en disruptieve denken dat
nodig is om deze uitdagingen in de nieuwe economie aan te gaan.
–
Module 2: Future richt zich op de tools en technologieën die nodig zijn om bedrijfsstrategieën voor de lange termijn te formuleren, evenals op de ethische en inclusieve kant
van innovatie.
–
Module 3: Shared Value legt de nadruk op alternatieve vormen van waardecreatie en
alternatieve bedrijfsmodellen, gedreven door strategische samenwerkingen met de
gemeenschap zelf en het gehele bedrijfsecosysteem.
–
Module 4: Graduate is de module waarin studenten aan hun beroepsproduct en scriptie
(Afstudeerproject) werken en deze verdedigen.
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Voltijd

Utrecht
Afgestudeerde bachelors met een HEO-diploma of vergelijkbaar in het Economisch Domein.
Studenten afkomstig uit andere domeinen dienen tenminste 60 EC aan economische vakken met
succes hebben afgerond binnen hun major- en/of minorprogramma, waarvan 5 EC op het gebied van
duurzaamheid. Kennis van verdienmodellen en ondernemerschap is daarbij een belangrijke eis.
Croho en motivering Sector Economie. De masteropleiding SBT betreft een voltijd doorstroommaster voor afgestudeerden
van de HEO-opleidingen.
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Indien nadere
Voor toelating van internationale studenten worden dezelfde normen gehanteerd qua studiepunten of
vooropleidingsequivalenten daarvan. De kandidaat moet beschikken over een diploma dat een equivalent is van het
eisen worden
Europese diploma, met andere woorden NLQF-level 6. Voor deze Engelstalige masteropleiding geldt
gesteld; voorstel
het beheersen van de Engelse taal op het niveau van de master.
daartoe
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