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Saxion 
 
Saxion biedt in Deventer en Enschede de 4-jarige HBO-opleiding Technische Bedrijfskunde 
(TBK) aan. Tijdens de studie leert de student bedrijfsprocessen te verbeteren en te 
ontwerpen, waar ontwerpgerichte onderzoekaanpak en managementvaardigheden voor 
nodig zijn. Om de vraagstukken te beantwoorden, dient de student ook te beschikken over 
bedrijfskundige, technische en technologische kennis. Tot slot leert de student om samen te 
werken met mensen uit verschillende vakgebieden.  
Gedurende de opleiding komen de volgende thema’s aan bod: 

 Smart Industry 

 Procesoptimalisatie 

 Supply Chain Management 

 Management 

 Samenwerken met verschillende vakgebieden 

 Strategievorming. 
 
Afgelopen september 2021 is de opleiding gestart met een nieuw onderwijsprogramma in 
leerjaar 1. Om studenten kennis te laten maken met de praktijk gaan eerstejaarsstudenten in 
het nieuwe programma vanaf februari 2022 2 dagen in de week meelopen in TBK relevante 
bedrijven (bij voorkeur de maakindustrie). Deze praktijkdagen zijn als volgt vormgegeven: 

 Werken aan een praktijkopdracht: hierbij kunt u denken aan het herinrichten van het 
magazijn, het verkorten van doorlooptijden of de verhoging van de kwaliteit van een 
product. (werklast: +/- 0,5 dag in de week) 

 Meewerken in het bedrijf: bijvoorbeeld het schrijven van werkinstructies, 
administratief werk (werklast: +/- 0,5 dag in de week) 

 Uitvoeren van verschillende opdrachten voor de opleiding (werklast: +/-  1 dag in de 
week). 

De praktijkdagen starten vanaf februari 2022 met een looptijd van 1 jaar. 
 
In het 2e leerjaar van de opleiding heeft de student zijn/haar 1e stage. De start van de stage is 
gepland in februari en duurt 20 weken. De stage heeft als doel: 

 De student kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende bedrijfskundige 
processen binnen een onderneming 

 Het analyseren van een operationeel probleem en het aangeven van 
oplossingsrichtingen 

 De student werkt aan opdrachten om zijn/haar competenties te ontwikkelen 
De stage in het 2de leerjaar is alleen nog van toepassing voor studiejaar 2021-2022. 
 
  

Locatie: Apeldoorn, Deventer, Enschede 
Contact: Tanja Riesthuis / Femke van 
Nieuwenhoven 
E-mail: praktijkbureau.bbt@saxion.nl 
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In het 4e leerjaar zal de student in het laatste half jaar een afstudeerstage van 20 weken 
afronden, waarvan de start in februari ligt. Hierbij voert de student een onderzoeksopdracht uit 
voor en bij een bedrijf. Deze stage heeft als doel: 

 Een tastbaar resultaat in de vorm van een adviesrapport 

 Het ontwikkelen van zijn/haar competenties aan de hand van verschillende opdrachten 
 
Gestelde eisen aan het bedrijf 

 Het bedrijf moet in de technische omgeving opereren of een technologische opdracht 

aanbieden in de B2B-omgeving 

 Het bedrijf heeft minimaal 15 werknemers 

 De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een HBO-werk en denkniveau 

 Het bedrijf heeft een werkplek met de benodigde faciliteiten 

 Alle werkzaamheden moeten voor 80% bij het bedrijf zelf worden verricht 

 Het bedrijf geeft de student de mogelijkheid om 4 dagdelen naar Saxion te gaan 

 Het bedrijf geeft de student de mogelijkheid om 3 dagen te besteden aan de 

voorbereiding op het afstuderen 

 

Hetgeen u kunt verwachten van de stagiair 

 De student zal tijdens de stage in het 2e leerjaar ongeveer 90% van de tijd besteden 
aan de opdracht en 10% aan het meewerken binnen het bedrijf 

 De student zal tijdens het afstuderen de gehele stageperiode aan de opdracht 
besteden 

 De student levert een onderzoeksrapport aan 

 De student voert opdrachten uit om competenties te ontwikkelen 
 
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met mevr. Tanja 
Riesthuis, coördinator praktijkbureau Enschede. 

 
E-mail: t.riesthuis@saxion.nl 
Tel.: 088 – 0191 353 

 
 
  


