
Over Breda University 
of Applied Sciences

Naast de Bachelor of Science 
Leisure Studies, hebben we bij 
BUas (voorheen bekend als 
NHTV Breda) ook nog een 
wetenschappelijke  opleiding 
in Toerisme. 

Mocht je meer informatie 
willen over een van onze 
opleidingen? Kom dan gezellig 
langs op een open dag of 
open avond, of kijk op onze 
website: www.BUas.nl

BUas.nl/meesterproef

Kies je voor een profielwerkstuk op het gebied van vrijetijdsbesteding dan 
kun je bij Breda University of Applied Sciences terecht voor tips en begeleiding. 
Bij vrije tijd kun je denken aan hobbies, festivals, attractieparken, toerisme en 
recreatie, concerten, musea, sport, buurttuinen, vrijwilligerswerk en noem maar op.

Zit jij op het vwo? Wij kunnen je helpen met het vinden van goede bronnen en begeleiding bieden 
door docenten die kennis hebben over allerlei onderwerpen op het gebied van vrije tijd (‘leisure’). 
Ook een expert interview en een bezoek aan de campus behoren tot de mogelijkheden. Soms 
hebben we ook onderzoeksgegevens die je kunt gebruiken om zelf te analyseren. Lees de ideeën 
in dit leaflet en aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Je kunt je aanmelden via de website. Heb je zelf al een leuk onderwerp bedacht? Stuur dit dan 
mee. Heb je vragen of wil je meer weten over onze begeleiding bij een opdracht? Neem dan gerust 
contact met ons op: leisurestudies@buas.nl 

We zijn benieuwd naar het eindresultaat van jouw harde werken en zijn graag bij de 
eindpresentatie van je verslag. Geef je daarom zo snel mogelijk de datum van je presentatie door? 
Zo is de kans het grootst dat je begeleider ook aanwezig kan zijn.

We helpen je graag op weg 

Aanmelden voor begeleiding 

We zijn benieuwd naar het resultaat!  

Hulp nodig bij je profielwerkstuk?  

Voor 

VWO’ers



Meesterproef als voorproefje
 
Gebruik je profielwerkstuk als voorproefje op je vervolgstudie. Door het contact met docenten 
en studenten van BUas én professionals in het werkveld krijg je een idee van hoe het is om bij 
BUas te studeren en te werken in het vakgebieden Vrijetijdstudies. 

Inspiratie

Experience measurement & design
Dit thema sluit aan bij de vakken: onderzoek, ontwerp, wiskunde, economie, biologie. 
In de vrije tijd staat beleving centraal. Mensen bezoeken een pretpark, festival of theatershow om 
een toffe tijd te hebben. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat betekent het dat mensen iets op een 
positieve manier ‘beleven’? Wat gebeurt er dan eigenlijk in de hersenen? Hoe kun je dat meten? 
En hoe kunnen bedrijven onderzoek naar beleving gebruiken om hun aanbod te verbeteren? 

Voor je profielwerkstuk zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan
> Het ontwerpen van een ‘beleving’ 
> Het onderzoeken en analyseren van beleving met gebruik van statistiek
> Een advies schrijven voor een bedrijf
Je bent ook welkom voor een bezoek aan ons experience lab.

Placemaking
Dit thema sluit aan bij de vakken: onderzoek, ontwerp, wiskunde, economie, aardrijkskunde.
Mensen brengen hun vrije tijd door op verschillende plekken. Toeristen maken stedentrips, 
wijkbewoners werken in buurttuinen, jongeren skaten in het park. Het ontwerpen van aantrekkelijke 
plekken en reclame hiervoor maken is dus super belangrijk. Hiervoor is ook kennis nodig. 

Voor je profielwerkstuk zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan
> Een ontwerp voor een park of andere openbare ruimte
> Een advies voor het aantrekkelijk maken van een stad voor bewoners en toeristen
> Een plan om een stad of gebied op de kaart te zetten voor toeristen 
 (dit noem je branding of citymarketing)

Storytelling
Dit thema sluit aan bij de vakken: onderzoek, ontwerp, economie, aardrijkskunde, talen.
Mensen worden warm van verhalen. In alle culturen vind je verhalentradities, zoals sprookjes en 
fabels. Bedrijven maken steeds meer gebruik van storytelling om met klanten te communiceren en 
een emotionele lading te geven aan het product dat ze verkopen. Denk maar aan de verhalen die de 
Efteling vertelt rond attracties. Of aan verhalen over Van Gogh om Brabant te promoten. Ook in 
musea wordt storytelling ingezet om op een aantrekkelijke manier kennis over te brengen.

Voor je profielwerkstuk zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan 
> Zelf een verhaal analyseren
 Je kunt onderzoeken hoe verhalen werken en wanneer ze succesvol zijn. 
> Zelf een verhaal schrijven

Het werkveld
Voorbeelden van bedrijven 
en organisaties waar BUas 
mee samenwerkt zijn:
> Adviesbureau’s
> Provincies
> Gemeenten
> Attractieparken
> Theaters
> Musea
> Evenementen
> Welzijnsorganisaties

o p e n  d a g e n 
Kijk op BUas.nl/opendag 
voor de data van onze 
open dagen.

BUas.nl/meesterproef


