
 
PERSBERICHT 
 
Open dag in Breda 
Associate Degree voor de Bouwtoelevering  
bij Avans Hogeschool 
 
Almere, 26 mei 2014 -- De bouwmaterialenhandel, hou thandel en technische 
groothandel hebben in Avans Hogeschool een nieuwe p artner gevonden voor 
de Associate Degree voor de Bouwtoelevering. De opl eiding is een tweejarig 
programma binnen de bacheloropleiding Commerciële E conomie. Op 11 juni 
2014 is er van 19.00 tot 20.30 uur een speciale voo rlichtingsdag bij Avans 
Hogeschool aan de Hogeschoollaan 1 in Breda. De opl eiding start op 1 
september 2014. Inschrijven kan tot 1 augustus 2014 . 
 
De deeltijd-hbo-opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de 
bouwtoelevering en nieuwe kennis en inzichten zoeken op het gebied van marketing 
en verkoop. Deelnemers aan de opleiding ontwikkelen zich tot bekwaam 
sparringpartner voor hun directie. Tijdens de opleiding werken de studenten aan 
praktijkgerichte cases. Zij krijgen les van praktijkdocenten. De colleges sluiten aan bij 
de dagelijkse werkzaamheden. De kracht van de opleiding zit in de koppeling tussen 
theorie, praktijk en actualiteit.  
 
Diploma 
Het aangeboden onderwijs is competentiegericht en omvat acht thema’s. Elk thema 
duurt circa tien weken en wordt afgesloten met onder meer een beoordeling op basis 
van het beroepsproduct dat studenten tijdens elk thema schrijven naar aanleiding 
van een reële situatie binnen hun eigen bedrijf. Bij elk thema worden binnen de 
kennisleerlijn modules getoetst in de vorm van schriftelijke tentamens, presentaties of 
schrijfopdrachten. Naast de thema’s loopt een persoonlijk ontwikkelingstraject dat 
wordt begeleid door een coach van de opleiding en waar mogelijk een begeleider 
binnen de organisatie van de student. 
Het Ad-diploma krijgt de naam Marketing Management. Dit certificaat geeft toelating 
tot de laatste twee jaren van de hbo-opleiding Commerciële Economie, die opleidt tot 
Bachelor of Business Administration.  
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor nadere informatie over dit bericht 
kunt u contact opnemen met Ghislaine Hoenderboom, opleidingsmanager van Hibin 
Opleidingen, 088-4424600, of g.hoenderboom@ijsselhof.nl 
 
 
 


