
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Bedrijfskunde 

 
Adres 
Kralingse Zoom 91 
3063 ND Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
De opleiding Bedrijfskunde is een brede opleiding en de Bedrijfskundestudent is 
daarmee iemand met een brede belangstelling. Op deze opleiding leer jij wat er gaande 
is in bedrijven en wat de mensen die daar werken motiveert en inspireert. Je leert de 
verschillende bedrijfsprocessen binnen een organisatie beïnvloeden en ook de 
juridische en economische aspecten kennen van allerlei soorten management. Tijdens 
het proefstuderen komen deze drie disciplines van de opleiding (management, 
economie en recht) aan bod. Mocht je nog twijfelen of specifieke vragen hebben dan 
bieden we je de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan docenten én studenten van 
de opleiding Bedrijfskunde. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Ontvangst in de centrale hal 
09.00 – 09.15 Introductie/welkomstwoord 
09.15 – 10.30 Hoorcollege bedrijfskunde 
10.30 – 10.50 Korte pauze 
10.50 – 12:15 Praktijkopdracht bedrijfskunde 
12.15 – 12.30 Afsluiting 
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Programma 
13.00 – 13.30 Ontvangst in de centrale hal 
13.30 – 13.45 Introductie/welkomstwoord 
13.45 – 15.00 Hoorcollege bedrijfskunde 
15.00 – 15.20 Korte pauze 
15.20 – 16:45 Praktijkopdracht bedrijfskunde 
16.45 – 17.00 Afsluiting 
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