
ONDERNEMEN

Ad Small Business en Retail Management

Tweejarig hbo, ‘s-Hertogenbosch

De tweejarige hbo-opleiding Small Business en Retail 

Management (SBRM) leidt op tot zelfstandig 

ondernemer. Als afgestudeerde SBRM’er ken je je 

weg in de dynamische off- en online marktomgeving. 

Je werkt als zelfstandige in het mkb, in een B2B- of in 

een B2C-omgeving. In binnen- of buitenland.

Tijdens de opleiding start je je eigen onderneming. Je 

bouwt zelf een netwerk op met andere ondernemers.  

Je spart met hen en met medestudenten om tot een hoger 

niveau te komen. Je gebruikt de tools die wij aanbieden om 

succesvol te worden. Jouw ondernemende houding bepaalt 

het succes van je onderneming. 

Jij
Jij redt jezelf, laat je niet uit het veld slaan door tegenslagen  

en je onderneemt met passie. Je bent een eigenwijze door- 

zetter. Hebt flair en legt gemakkelijk contact. Een 24/7- 

mentaliteit past bij jou.

Van verkopen krijg je een kick, net als van productontwik-

keling en het promoten van je eigen bedrijf. Het risico dat 

bij ondernemen hoort spreekt je juist aan. Want je wilt 

zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen succes. Je vindt het 

belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn voor de 

samenleving door op een creatieve en duurzame manier  

te ondernemen.

Waarom een Associate degree Small Business en 
Retail Management? 
Uniek aan deze opleiding is dat je je eigen onderneming 

start en dat je hier 2 jaar lang als project continu aan 

mag werken. Je deelt je ervaringen met medestudenten, 

mede-ondernemers en coaches. Na 2 jaar heb je naast je 

Ad-diploma ook een eigen onderneming. Zo gaat je oplei-

ding naadloos over in je carrière. Deze opleiding is dus heel 

praktijkgericht. De praktijk is je eigen bedrijf. 

Het programma
Jaar 1 

Tijdens de opleiding ontwikkel je je eigen visie op onder- 

nemerschap. Gastcolleges, projecten, instructielessen,  

praktijkopdrachten en workshops geven jou de inspiratie 

die je nodig hebt. Daarnaast ga je ook zelf op zoek naar 

kennis. Je leert toekomstige trends naar kansen van nu te 

vertalen.

Praktijk en theorie staan in het teken van jouw eigen onder-

neming. Thema’s die we in de opleiding behandelen pas je 

daarop toe. Je krijgt de ruimte om eigen keuzes te maken 

die jou helpen om succesvol te zijn.

Jaar 2

In de laatste helft van het tweede jaar zet je de puntjes op 

de i van je eigen bedrijf. We helpen je om jouw onderne-

ming, ook op de lange termijn, succesvol te maken.

Besmet met het ondernemersvirus



Meld je aan
Bekijk het stappenplan op avansacademie.nlVolg ons op

Na de opleiding
Als je de opleiding hebt afgerond, ga je verder met je eigen 

bedrijf. Je hebt immers je eigen onderneming. Je kunt door-

stromen naar de bacheloropleiding Small Business en Retail 

Management. Het is nog niet duidelijk of hiervoor een  

schakelprogramma nodig is.

Overzicht beroepen
Zelfstandig ondernemer in een branche naar keuze.


