
Waarom verder studeren na je mbo? Je kunt tenslotte ook gaan werken…
Maar als je ambitie hebt, een beter perspectief op de arbeidsmarkt wilt 
en een geboren manager bent, is een driejarig hbo-traject aan Breda
University of Applied Sciences iets voor jou! Als je een verwante 
mboopleiding hebt afgerond, is het mogelijk om één van onderstaande
Nederlandstalige hbo-opleidingen in drie jaar af te ronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?
Breda University of Applied Sciences heeft een mbo-hbo doorstroomtraject 
gecreëerd waarmee jij met je mbo-diploma (niveau 4) en voldoende 
competenties kan instromen in het 2e jaar van één van haar opleidingen.

Het doorstroomtraject (februari - juni) bestaat uit een aantal te behalen 
studie-onderdelen die bij voorkeur tijdens je 3e of 4e jaar van je mbo-
opleiding afgerond worden. In de eerste periode volg je een aantal reken/
wiskundevakken en een training ter bevordering van je schrijfvaardigheid. 
Hierna werk je een aantal weken aan een inhoudelijk project of atelier.

Wanneer je na het doorstroomtraject een positief advies krijgt en je bent 
zelf ook overtuigd van je kunnen en motivatie, mag je starten in het 2e jaar.

Mbo’er met ambitie? 
Haal dan je hbo-diploma in drie jaar!

*   Deze opleidingen hebben ook een Engelstalige variant. Kijk voor meer informatie over de opleidingen op www.buas.nl
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Studentendecaan aan het woord
Minke Snels, studentendecaan: ‘Ik zie dat de mbo-er, die bewust kiest voor hbo en het 
verkorte traject vaak een erg gemotiveerde en serieuze hbo-student is, die weet wat hij/zij wil!’
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Kom ik in aanmerking?
Om een vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je over een 
verwant mbodiploma op niveau 4 beschikken. Welke opleidingen dat zijn, zie je in 
het schema hieronder. Staat jouw opleiding er niet bij, maar wil je wel in aanmerking 
komen voor het mbo-hbo doorstroomtraject? Neem dan contact op met de decaan 
op decaanslm@buas.nl. Zij kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn. 

Meer weten en beleven?
Heb je de brochures gelezen, de website bekeken en ben je naar een open dag 
geweest? Dan kun je je inschrijven voor een kennismakingsdag op Breda University 
of Applied Sciences. Tijdens een kennismakingsdag krijg je een goed beeld van de 
opleiding(en) en ontdek je of de opleiding waarin je interesse hebt, ook echt bij jou 
past. Je proeft de sfeer bij de opleidingen en maakt kennis met docenten en 
huidige studenten. Kijk op www.buas.nl voor de aankomende data en schrijf je in 
Voorbeelden van student- en docentprojecten vind je op www.shapingsociety.nl.

Mbo-er aan het woord 
Bram, 2e jaarsstudent Logistics Management vooropleiding 
Manager Transport en Logistiek: ’Ik ben blij dat ik het mbo-hbo 
doorstroomtraject heb gevolgd. Op zich is de opleiding goed te doen. 
Je moet er wel harder voor werken dan op het mbo, maar dat is logisch.’

Mbo-hbo 
doorstroomtraject

STAP 1
Voorlichting op mbo, bezoek
open dag of kennismakingsdag 
Breda University of Applied Sciences

STAP 2
Doorstroomprogramma
(vakken en project/atelier)

STAP 3
Afrondend gesprek met studieadvies

STAP 4
Na behalen mbo-diploma, start 
verkorte leerroute bij Breda 
University of Applied Sciences

Mbo-opleiding 

>  Logistiek Supervisor 

>  Manager Transport en Logistiek 

>  Vestigingsmanager    
 (internationale) groothandel 

>  Manager Havenlogistiek 

>  Middenkaderfunctionaris bouw

>  Middenkaderfunctionaris infra

>  Middenkaderfunctionaris verkeer 
 en stedenbouw/ Urban Design

>  Logistics Management

>  Logistics Engineering

>  Ruimtelijke ordening en planologie

>  Mobiliteit

> Urban Design

Kans op verkorte traject bij hbo-opleiding
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