
Informatiesessie 
Bedrijfskunde, Management, 

Economie & Markt 





• Uitleg over de vakgebieden  
• Past dit bij mij? 
• Welke opleidingen vallen onder deze vakgebieden? 
• Na je studie: toekomstmogelijkheden 
• Jouw studiekeuzeproces: Hoe kies ik? 

Op de agenda 



Waar hebben we het over? 
● Bedrijfskunde: bedrijfsstrategie, bedrijfsadvies, facility 

management   
● Management: organisatie, controle, doelstellingen 

formuleren   
● Economie: accountancy, verkoop, reclame 
● Markt: (inter)nationaal handelen, productontwikkeling, 

ondernemerschap  



Thema: De nieuwste smartphone 
• Bedrijfskunde: hoe pas ik mijn onderneming aan op de productie van 

nieuwe producten (vb. Smartphone)? 

• Management: worden de productiedoelstellingen gehaald? Wat is 

realistisch? 

• Economie: Wat voor Smartphone wil de consument en hoe bereken we de 

kostprijs? 

• Markt: Hoe vergroot ik mijn afzetmarkt? 



Thema: We worden duurzamer 

• Bedrijfskunde: Hoe maak ik een onderneming “groener”? 

• Management: Hoe behaal ik mijn “groene” doelstellingen?   

• Economie: welke “groene” oplossingen wil de consument en wat 

kosten deze? 

• Markt: hoe sluit ik aan bij de “groene wensen van de consument? 



Wat matcht dan goed? 
• Bedrijfskunde: projecten plannen, inspelen op actuele 

vraagstukken, processen verbeteren     
• Management: de leiding nemen, mensen helpen/stimuleren, 

doelstellingen halen   
• Economie: werken met cijfers, analyseren, op vakantie de “pot” 

bewaken ;) 
• Markt: verkopen/handelen, mensen overtuigen, ondernemen  



Welke studies horen hierbij 
• Bedrijfskunde: Technische Bedrijfskunde, MER 

 
• Management:  Human resource, Facility Management 

 
• Economie: Commerciële economie, accountancy, 

bedrijfseconomie 
 

• Markt: International business & languages/ management 
studies, Small business & Retail management 



Match! En dan? 
Veel scholen bieden deze opleidingen aan 
 

Verschillen in:      
– Grootte/aantal studenten/sfeer 
– Soort onderwijs en samenstelling opleiding 
– Keuzemogelijkheden 
– Stad en studentenleven 



De toekomst 
 
● Bedrijfskunde: bedrijfsadviseur,  proces engineer, 

beleidsmedewerker 
● Management: personeelsfunctionaris (HR), facility 

manager, recruiter   
● Economie: accountant, bedrijfsanalist, medewerker 

verkoop binnendienst  
● Markt:  salesmanager, medewerker 

marketingcommunicatie, ondernemer   



Twijfels 
 

● Wil je liever met mensen werken of met cijfers? 
● Wil je in een grote of in een kleine organisatie werken? 
● Zijn er specifieke sectoren waar je wilt werken (bank, hotel, 

retail)? 
● Wil je met werken in het hier en nu of bezig zijn met het 

grotere plaatje? 
 



 
VRAGEN? 
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