Format samenvatting aanvraag
Opmerking vooraf
Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend
onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau
zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website
(www.cdho.nl) publiceren.
Algemeen
Soort aanvraag:
Naam instelling:

Nieuwe opleiding
Tilburg University

Contactgegevens:

Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Opleiding
Naam (Nederlands en evt. Engels)
In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding
maakt het Ad programma deel uit
In geval van een Ad, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede het programma
Graad
Inhoud (korte beschrijving programma)

Entrepreneurship & Business Innovation
Nvt
Nvt
Bachelor of Science
De BSc Entrepreneurship & Business Innovation
is een Engelstalige, multidisciplinaire opleiding
die de entrepreneurs en intrapreneurs
(ondernemend
toptalent
werkzaam
in
bedrijfsleven en MKB-organisaties) van de
toekomst opleidt. In de bachelor worden alle
aspecten van ondernemerschap en business
innovatie behandeld. Naast een sterke focus op
academische kennis en vaardigheden is een
belangrijke doelstelling van de opleiding dat
studenten
een
ondernemende
houding
(door)ontwikkelen.
Afgestudeerden hebben inzicht in business
kansen en hoe deze te realiseren, begrip van
ondernemerschap op academisch niveau, maar
ook gevoel voor maatschappelijke vraagstukken
die daarbij een rol spelen. In de opleiding zijn er
daarom cursussen gericht op economische en
ondernemersvaardigheden (accounting, new
ventures, statistiek) als cursussen op het gebied
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van recht, ethiek en bedrijfsfilosofie
maatschappij en bestuur opgenomen.
180 EC
Voltijd
Tilburg

Studielast
Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

en

De opleiding is bedoeld voor studenten die een
eigen onderneming willen starten, een
(familie)bedrijf willen overnemen of willen gaan
werken
in
een
omgeving
waarbij
ondernemerschap en ondernemendheid een
belangrijke rol spelen.
Sectoroverstijgend.
De opleiding behoort tot het CROHO-onderdeel
'sectoroverstijgend'. Dit doet recht aan het
multidisciplinaire karakter van de opleiding,
waarin zowel bedrijfskundige en economische
vakken als meer maatschappelijk georiënteerde
vakken zijn geprogrammeerd.
1 september 2019
Nederlandse studenten met een breed vwoprofiel kunnen deelnemen waaronder
- Economie & Maatschappij
- Natuur & techniek
- Cultuur & Maatschappij (met Wiskunde A
of B)
- Natuur & Gezondheid
Buitenlandse studenten met een vergelijkbare
relevante vooropleiding als Nederlandse
aspirant-studenten die het Engels voldoende
beheersen
Er wordt een capaciteitsbeperking ingesteld van
100 studenten in het startjaar van de opleiding,
300 studenten in jaar twee en 500 studenten in
jaar drie. Selectie zal plaatsvinden op basis van
motivatie. Reden voor capaciteitsbeperking is
gelegen in de kleinschalige aard van de opleiding
icm sterke begeleiding en coaching op
onderneming en ondernemendheid.
Afgestudeerden kunnen na het behalen van
hun opleiding een eigen bedrijf oprichten, een
(het) familiebedrijf overnemen, of als
intrapreneur aan de slag gaan in het
bedrijfsleven of de grotere MKB-bedrijven.
Entrepreneurs komen terecht in startups,
scale-ups, opvolging familiebedrijven zowel in
commerciële ondernemingen als in sociale
ondernemingen.
De
‘intrapreneurs’
(ondernemend talent in middelgrote tot grote
organisaties) betreft afgestudeerden met een

Croho (sub)onderdeel en motivering

Geplande startdatum opleiding
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld: voorstel daartoe.

Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld:
hoogte en motivering.

Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden
(beroepen en branches)
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ondernemende mind-set waar
arbeidsmarkt grote behoefte aan is.
Overige informatie (indien gewenst)

-
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