
Over Breda University 
of Applied Sciences

Naast Built Environment en
Logistics hebben we bij 
BUas (voorheen bekend als 
NHTV Breda) ook nog 
opleidingen in 
Data Science & AI, Facility, 
Games, Hotel, Leisure & 
Events, Media en Tourism. 
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

Je weet het al heel lang en nu moet het er komen. Je profielwerkstuk of
meesterproef. Als je interesse hebt in mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
stedenbouwkundig ontwerpen of logistiek, dan kunnen wij je helpen. Wij zijn Breda 
University of Applied Sciences (BUas), een internationale hogeschool in Breda.

Docenten en studenten van onze hbo-opleidingen Built Environment en Logistics helpen je graag 
bij het maken van je meesterproef of profielwerkstuk. Kijk maar eens op buas.nl/meesterproef. 
Hier vind je ideeën voor onderwerpen en handige links naar meer informatie. BUas werkt samen 
met veel organisaties en bedrijven en kan je in contact brengen met mensen die je vanuit het 
werkveld kunnen helpen. Ook krijg je begeleiding van één van onze docenten of studenten.

Je kunt je aanmelden via de website. Heb je zelf al een leuk onderwerp bedacht? Stuur dit dan 
mee. Samen maken we van jouw meesterproef of profielwerkstuk een succes!

We helpen je graag op weg 

Aanmelden voor begeleiding 

Hulp nodig bij je meesterproef 
of profielwerkstuk?  



Meesterproef als voorproefje
 
Gebruik je meesterproef of 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 de vakgebieden Built Environment 
en Logistics. Op BUas.nl lees je hier uiteraard meer over of kom een keer naar een open dag!

Aangemeld en dan? 
Na aanmelding krijg je van ons de naam 
en het e-mailadres van een BUas docent/
student. Dit wordt jouw persoonlijke 
expertbegeleider. Het is de bedoeling dat 
je zèlf contact opneemt en dat je in je 
e-mail aangeeft waarmee je graag geholpen 
wilt worden. Denk daar dus goed over na. 

Vergeet niet de begeleider van je eigen 
school in de cc te zetten, dan weet hij of zij 
ook waar je mee bezig bent. Zet ook 
Geraldine Houtschilt altijd in de cc
(houtschilt.g@buas.nl). Zij is vanuit BUas de
contactpersoon voor de Built Environment
en Logistics opleidingen. Voor vragen over
één van onze andere opleidingen; kijk even
op www.BUas.nl!

We zijn benieuwd naar het resultaat! 
We vinden het leuk om je verslag te lezen 
en te zien waar je zoveel moeite en energie 
in hebt gestoken. Als je je meesterproef of 
profielwerkstuk moet presenteren, dan zijn 
wij daar heel graag bij. Geef daarom zo snel 
mogelijk aan je expertbegeleider door 
wanneer je je eindpresentatie hebt. Dan is 
de kans groot dat hij of zij aanwezig kan 
zijn. We wensen je heel veel succes!

Het werkveld
Voorbeelden van bedrijven 
en organisaties waar BUas 
mee samenwerkt zijn:
> Adviesbureau’s
> Provincies
> Gemeenten
> Waterschappen
> Projectontwikkelaars
> Transportbedrijven
> Vervoersbedrijven
> Zorginstellingen
> Groothandel

Thema’s
Belangrijke thema’s 
in het werkveld van Built 
Environment en Logistics:
> De leefbare stad
> Duurzaam vervoer
> Energie- en 
 watervoorziening
> Openbaar vervoer 
 en fiets
> Logistiek in de zorg
> Slimme logistieke 
 oplossingen 
 (Supply Chain)
> Opslag (Warehousing)
> Evenementenlogistiek

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

BUas.nl/meesterproef


