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WERKEN IN_ECONOMIE

Op het secretariaat 
van een groot bedrijf 

heb je veel verschillende 
taken: zakelijke corres-

pondentie verzorgen, 
afspraken inplannen, 

pr-materiaal ontwikke-
len en het organiseren 
van bijeenkomsten. Een 

afwisselende baan!

Iets voor jou?
Heb jij je zaakjes altijd administra-

tief op orde? Kun je je (huis)werk 

goed organiseren en plannen? En kun 

je je mondeling en schriftelijk goed 

uitdrukken? Kun je goed omgaan 

met sociale media en hou je van 

afwisseling in je werk? Dan is een 

economisch-administratief beroep 

misschien iets voor jou. 

Ben jij die duizendpoot die altijd 

alles regelt? En ben je bovendien 

nauw keurig, dienstverlenend en 

representatief? Kies dan voor een 

secretarieel beroep. Misschien werk 

jij wel graag met cijfers, ben je pre-

cies en integer. Dan past een finan-

cieel beroep bij jou. Kun je systema-

tisch en analytisch denken en heb je 

een sterk rechtvaardigheidsgevoel? 

Al eens aan juridisch gedacht? Ben 

je meer commercieel ingesteld, 

klantgericht en durf je initiatief te 

nemen? Kies dan voor een beroep in 

marketing- communicatie. Kortom: 

met een economisch-administratieve 

opleiding kun je alle kanten op!
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Kies voor een beroep 
in de economie

Met een economisch-administratieve 

 achtergrond heb je veel mogelijkheden op  

de arbeidsmarkt.

Denk je aan een beroep in de 

financiële administratie of 

trekt een commerciële baan 

je aan? Lijkt werken op een 

receptie of secretariaat je wat 

of wil je een manager assis-

teren? Of misschien past een 

baan bij een verzekerings-

maatschappij, een bank, 

een gemeente, de belasting-

dienst, een notariskantoor 

of de Kamer van Koophandel 

beter bij jou? Met een 

economisch-administratieve 

achtergrond bezit je veel 

vaardigheden/competenties 

en ben je breed inzetbaar 

binnen bedrijven. Daardoor 

heb je veel mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt. Het gebruik 

van de computer is vanzelf-

sprekend en vernieuwingen 

in de ICT en het gebruik van 

social media betekenen dat je 

voortdurend nieuwe vaardig-

heden leert of zaken anders 

aanpakt. Afhankelijk van het 

niveau van je opleiding werk 

je meer of minder zelfstandig, 

voer je opdrachten uit of geef 

je leiding.
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

Medewerker secretariaat en 
receptie

	 	 BOL, niveau 2

  1,5 jaar 
  (een versneld traject van 1 jaar is mogelijk)

   Zaandam

» Als medewerker secretariaat en receptie:
- bedien je de telefoon en houd je e-mail en 

  de agenda bij;

- ontvang je bezoekers;

- verwerk je reserveringen en faciliteiten;

- verzorg je inkomende en uitgaande post;

- voer je administratieve gegevens in;

- schrijf en controleer je zakelijke teksten zoals 

brieven, memo’s en e-mails; 

- ontvang en verzend je goederen per post, 

  pakketdienst en/of koerier;

- houd je voorraden bij;

- werk je nauwkeurig en kun je goed omgaan 

met vertrouwelijke gegevens;

- ben je stressbestendig en blijf je altijd 

klantvriendelijk.

» Waar werk je?
Bijna ieder bedrijf heeft een secretariaat of 

receptie waar jij straks aan de slag kunt.

» Mogelijke vervolgopleidingen
 Een mbo-opleiding op niveau 3. 

» Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1. 

Medewerker (financiële) 
administratie

	 	 BOL, niveau 2

  1,5 jaar 
  (een versneld traject van 1 jaar is mogelijk)

   Zaandam

» Als medewerker (financiële) administratie:
- verwerk en controleer je (financieel-)

administratieve gegevens;

- houd je voorraden bij;

- ontvang en verzend je goederen per post, 

pakketdienst en/of koerier;

- reserveer je vergaderruimten en apparatuur;

- bedien je de telefoon en houd je e-mail bij;

- voer je ondersteunende receptie- en 

secretariaats-werkzaamheden uit; 

- kun je gemakkelijk communiceren met 

collega’s, klanten of leveranciers;

- werk je nauwkeurig en kun je goed omgaan 

met vertrouwelijke gegevens;

- ben je stressbestendig.

» Waar werk je?
Je bent flexibel inzetbaar op meerdere functies 

en binnen meerdere afdelingen van een bedrijf 

of instelling.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Een mbo-opleiding op niveau 3.  

» Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1.



OPLEIDINGEN_ONDERSTEUNEND ADMINISTRATIEF

7

O
N

D
E
R

S
T
E
U

N
E
N

D
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T
IE

F

De niveau 2-opleidingen starten met 

een gezamenlijk basisjaar. Tijdens 

projecten maak je kennis met de 

verschillende uitstroomrichtingen.

basis-
  jaar

Binnen één 
jaar je diploma halen?
Dat kan! Laat binnen de 

eerste lesperiode zien dat je 

de capaciteiten hebt om een 

verkort traject te volgen.

Dan kun je binnen één jaar je 

diploma halen en door-

stromen naar een 

vervolgopleiding.
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Als management 
 assistant horen 

 communiceren, regelen 
en plannen van  allerlei 

activiteiten, zoals  reizen 
en bijeenkomsten, bij je 

takenpakket. 

Wanneer jij de capaciteiten hebt om 

een versneld programma te volgen, 

is het mogelijk om je diploma bin-

nen twee jaar te halen in plaats van 

drie jaar. Aan het eind van lesperiode 

2 in het eerste jaar toetsen we op 

basis van vaste criteria of je voor een 

versneld traject geschikt bent. Heb 

je voldaan aan deze criteria, dan kun

je doorstromen naar de derde peri-

ode van het tweede leerjaar. Je slaat 

dan een jaar over. Bij de start van je

opleiding hoor je aan welke eisen je 

moet voldoen.

 versneld je 
diploma halen
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_SECRETARIEEL

Management assistant 
 

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar 
  (een versneld traject van 2 jaar is mogelijk)

   Zaandam 

» Als management assistant:
- ondersteun je de directie of het 

management; 

- verzorg je de zakelijke correspondentie en 

telefonische contacten;

- ben je verantwoordelijk voor onder andere 

het agendabeheer;

- kun je je mondeling en schriftelijk goed 

uitdrukken;

- organiseer je bijeenkomsten en 

evenementen;

- regel je zakenreizen en accommodaties;

- ontwikkel je voorlichtings-, promotie- en/of 

pr-materiaal;

- notuleer je tijdens vergaderingen;

- heb je kennis van financiële administratie;

- kun je goed plannen.

» Waar werk je?
Je kunt overal in het bedrijfsleven terecht. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Na het behalen van je diploma kun je verder 

studeren op het hbo. De volgende  opleidingen 

sluiten goed aan: office management, 

creative business (media, informatie 

en  communicatie), business studies of 

communicatie. 

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.
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Uitstroomprofiel
Financieel-administratief 
medewerker

	 	 BOL, niveau 3

  3 jaar

   Zaandam

» Als financieel-administratief medewerker:
- ben je dagelijks bezig met de financiële 

zaken van het bedrijf waarvoor je werkt, 

waaronder het bijhouden van de debiteuren- 

en crediteurenadministratie;

- houd je diverse dagboeken bij, zoals een 

in- en verkoopboek, een bankboek en een 

kasboek;

- onderhoud je stamgegevens van klanten en 

leveranciers;

- stel je facturen op;

- bereid je betalingen en incassotrajecten voor;

- werk je veel met de computer.

» Waar werk je?
Je kunt overal terecht, bijvoorbeeld op de 

(financiële) administratie van een bedrijf of bij 

een administratiekantoor.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Aan het eind van het eerste jaar is er een 

oriënterende  stage van acht weken. Aan het 

begin van het tweede jaar loop je negentien 

weken stage. In het derde jaar loop je in 

periode 3 en 4 een stage van vijftien weken.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Bedrijfsadministrateur of Junior assistent-

accountant niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- aanvullende eisen: wiskunde, economie of 

een moderne vreemde taal heeft deel uit-

gemaakt van het eindexamen.

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Gezamenlijk basisdeel

De opleidingen Financieel-administratief 

medewerker niveau 3 (FAM), 

Bedrijfsadministrateur niveau 4 (BA) 

en Junior assistent-accountant niveau 

4 (JAA) hebben een gemeenschappelijk 

basisdeel. Dit basisdeel wordt in twee 

jaar afgerond. Na twee jaar kijken wij 

aan de hand van de overgangseisen of 

niveau 3 of niveau 4 beter bij jou past. 
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OPLEIDINGEN_FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF

Versnelde opleiding  
Bedrijfsadministrateur / 
Junior assistent-accountant

	 	 BOL, niveau 4

  2 jaar

   Zaandam 

Je hebt je vmbo-diploma gehaald en hebt maar één 

doel voor ogen: naar het hbo of zo snel mogelijk 

aan het werk. Ook als je twijfelt tussen de havo en 

het mbo is deze opleiding een verstandige keuze. Je 

ziet het als een uitdaging om een drie jarige niveau 

4-opleiding in twee jaar af te ronden. Her ken jij 

jezelf hierin? Dan is deze opleiding geschikt voor jou!

» Wat zijn de verschillen met de driejarige 
opleiding?

Omdat we sneller door de stof gaan, begin je 

al eerder aan een aantal examens. De tijds-

besparing zit ‘m ook in het minder stage lopen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Tijdens de opleiding Bedrijfsadministrateur 

/ Junior assistent accountant loop je stage 

bij een erkend leerbedrijf. In de versnelde 

op leiding loop je in periode 3 en 4 van het 

tweede jaar loop je vijftien weken stage. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance & 

Control.

» Toelating
- een vmbo-diploma tl of gl óf een over-

gangsbewijs van 3 naar 4 havo, waarbij de 

vakken Nederlands, Engels en wiskunde met 

een voldoende afgesloten zijn en samen een 

gemiddelde van ≥ 7,0 hebben. Daarnaast 

dient Rekenen (voor vmbo-tl en -gl) op 

 minimaal 2F te zijn behaald;

- aanvullende eisen: wiskunde, economie of 

een moderne vreemde taal heeft deel uit-

gemaakt van het eindexamen;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Uitstroomprofiel
Bedrijfsadministrateur /
Junior assistent-accountant

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar

   Zaandam

» Als bedrijfsadministrateur en junior  
assistent-accountant:

- houd je overzicht over de hele administratie 

en boekhouding van een bedrijf en lever 

je een bijdrage aan de debiteuren- en 

crediteurenadministratie;

- verricht je werkzaamheden t.b.v. 

periodeafsluitingen, belastingaangiften en 

samenstellingsopdrachten;

- registreer je cijfers die betrekking hebben op 

voorraden, uren en budgetten;

- beheer je de kas en houd je kas- en bankboek bij;

- controleer je je eigen werk en dat van 

anderen systematisch en ga je zorgvuldig om 

met informatie.

» Waar werk je?
Elk type organisatie in elke branche voert een 

administratie, dus je kunt bijna overal terecht.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
In het eerste jaar is er een oriënterende stage 

(acht weken). In het tweede jaar loop je negentien 

weken stage, in het derde jaar vijftien weken, dan 

kies je ook voor een van beide studierichtingen. 

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals Accountancy, Bedrijfseconomie of 

Finance & Control.

» Toelating
- vmbo-diploma gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- aanvullende eisen: wiskunde, economie of 

een moderne vreemde taal heeft deel uit-

gemaakt van het eindexamen;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.
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WERKEN IN_JURIDISCH

Iets voor jou?
Heb jij je zaakjes altijd administra-

tief op orde? Kun je je (huis)werk

goed organiseren en plannen? Kun 

je je mondeling en schriftelijk

goed uitdrukken? Ben je analytisch

ingesteld en heb je een sterk

rechtvaardigheidsgevoel? Dan is een

juridisch beroep iets voor jou!
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WERKEN IN_JURIDISCH

Werken op een  
juridische afdeling
Waar mensen zijn, bestaan 

conflicten en tegenstrijdige 

belangen. Wetten en regels 

zijn er om te zorgen dat 

mensen desondanks goed 

samen kunnen leven en 

 kunnen ingrijpen als hun 

belangen geschaad dreigen 

te worden. De juridisch-

administratief dienst verlener 

weet de weg in het wetboek 

en kan  informatie verstrek-

ken en advies geven. Heel 

veel bedrijven en organisa-

ties hebben een juridische 

afdeling. Jij bent de spil 

 tussen de organisatie waar-

voor je werkt en de klant. 

De hbo- opleidingen Rechten 

en Sociaal Juridische 

Dienstverlening sluiten zeer 

goed aan bij deze opleiding.Juridisch saai?  
Echt niet! Het werk 
is afwisselend en 
 iedere dag los je 

weer nieuwe  
vraagstukken op.
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Verklaring Omtrent  
Gedrag (VOG)
Houd er rekening mee dat je 

voordat je op stage gaat een 

Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) moet kunnen over-

leggen. De VOG kun je aan-

vragen bij de gemeente waar 

je woont. Het ontbreken 

van een VOG kan gevolgen 

hebben voor het volgen en 

afronden van je opleiding.  

Op www.justis.nl vind je 

meer informatie.
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Juridisch-administratief  
dienstverlener plus (versneld)

	 	 BOL, niveau 4

  2 jaar

   Zaandam 

» Is de versnelde opleiding Juridisch -
administratief dienstverlener iets voor jou?

Je hebt je vmbo-diploma gehaald, bent trots 

op je cijfers en op zoek naar een uitdaging: 

een driejarige niveau 4-opleiding in twee jaar 

af ronden. Ook als je twijfelt tussen de havo 

en het mbo, is deze opleiding een verstandige 

keuze. Je kunt zonder tijdverlies door naar 

het hbo, of ervoor kiezen om aan het werk te 

gaan. De versnelde opleiding daagt jou net 

even wat meer uit, omdat we sneller door de 

stof gaan.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je loopt één keer stage tijdens de laatste twee 

periodes van het tweede jaar.

 

» Toelating
- een vmbo-diploma tl of gl met een 

gemiddelde van 6,5 op je eindlijst; 

  Nederlands afgerond met minimaal 7,0; 

  Engels afgerond met een voldoende (5,5); 

- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo 

met minimaal een 7,0  voor Nederlands en 

 minimaal een 5,5 voor Engels.

Juridisch-administratief 
dienstverlener

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar

   Zaandam 

» Als juridisch-administratief dienstverlener:
- verstrek je informatie aan klanten en geef je 

advies bij allerlei juridische vraagstukken;

- verzamel en registreer je gegevens ten 

behoeve van vervolgprocedures;

- stel je standaarddocumenten op, zoals 

dagvaardingen, en behandel je bezwaar- en 

beroepschriften;

- ben je bezig met marketingactiviteiten om 

nieuwe klanten te werven;

- kun je je mondeling en schriftelijk goed 

uitdrukken en ben je proactief;

- ben je integer; je gaat immers om met 

vertrouwelijke informatie.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij het openbaar bestuur 

(het Rijk, gemeenten, de Belastingdienst), in 

de sociale zekerheid (UWV, SVB of schuldhulp-

verlening) of in de zakelijke dienstverlening 

(notaris- of advocatenkantoren, makelaars, 

deurwaarders, woningbouwverenigingen).

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals Management, economie en recht 

(MER), Sociaal-juridische dienstverlening (SJD) 

of Rechten.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of   

  economie of een tweede vreemde taal;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo 

aanvullende eisen: wiskunde, economie of 

een moderne vreemde taal heeft deel uit-

gemaakt van het eindexamen.

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_JURIDISCH
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Tijdens deze opleiding doe 
je veel kennis op waar je 

anderen mee kunt helpen, 
maar ook jezelf. Zo word je 
bijvoorbeeld een stuk wijzer 
over je rechten met betrek-
king tot je arbeidscontract. 

Erg interessant!

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Houd er rekening mee dat je 

voordat je op stage gaat een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

moet kunnen overleggen. De VOG 

kun je aanvragen bij de gemeente 

waar je woont. Het ontbreken van 

een VOG kan gevolgen hebben 

voor het volgen en afronden van je 

opleiding. Op www.justis.nl vind je 

meer informatie.
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WERKEN IN_MARKETING & COMMUNICATIE

Iets voor jou?
Heb jij je zaakjes altijd adminis-

tratief op orde? Kun je je (huis)

werk goed organiseren en plan-

nen? En kun je je mondeling en 

schriftelijk goed uitdrukken? 

Kun je goed omgaan met sociale 

media en hou je van afwisse-

ling in je werk? Dan is werken 

als medewerker marketing en 

 communicatie  misschien iets voor 

jou. Ben je commercieel  ingesteld, 

klantgericht en durf je initiatief te 

nemen? Kies dan voor een beroep in 

marketingcommunicatie.

Ambitieus? Kies dan 
voor de versnelde 
mhbo-opleiding als 

opstap naar het hbo. 
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WERKEN IN_MARKETING & COMMUNICATIE

Werken in  
marketing &  
communicatie
Bij marketing gaat het om 

het verkopen van producten 

of diensten. Bij communica-

tie om het overbrengen van 

de boodschap die past bij 

jouw bedrijf of organisatie. 

Maar daar komt nog heel 

wat bij kijken. Marketing 

en communicatie is heel 

veelzijdig: of je nu een 

regelneef bent, gemakkelijk 

contact kunt leggen, goed 

met cijfertjes bent of juist 

goed kunt schrijven: in dit 

vak kun je je ei kwijt. 

Veel bedrijven hebben een 

marketing-, communicatie- 

of verkoopafdeling. Op een 

marketingafdeling verzamel 

en analyseer je gegevens 

over de afzetmarkten van 

het bedrijf en over de con-

currentie. Bij communicatie 

verzorg je productpresenta-

ties en verkoopactiviteiten 

en assisteer je bij reclame-

campagnes. Op de verkoop-

afdeling draait het allemaal 

om advies en verkoop. Je 

onderhoudt contacten met 

klanten en bedrijven. Werk 

je in de evenementenorgani-

satie, dan maak je checklists 

en controleer je of alles 

volgens planning verloopt. 

Je hebt vaak contact met 

opdrachtgevers en andere 

betrokken partijen, zoals 

gemeentes en leveranciers.
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Creatieve en  
ondernemende 
mensen zitten 

goed op hun plek 
in de marketing & 

communicatie.
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Medewerker marketing & 
communicatie 

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar

   Zaandam

» Als medewerker marketing & 
communicatie:

- volg je de ontwikkelingen in de markt;

- verzorg je on- en offline marketing- en 

communicatieactiviteiten;

- assisteer je bij het opstellen van 

marketing- en communicatieplannen en voer 

je deze ook uit;

- spreek jij je doelgroepen op de juiste manier 

aan;

- ontwikkel en beheer je voorlichtings- en 

promotiemateriaal en geef je zelf 

voorlichting;

- houd je informatie op website en intranet 

actueel;

- ben je proactief, flexibel, creatief en 

dienstverlenend; 

- heb je een goed ontwikkeld commercieel 

inzicht;

- ben je een goede teamspeler en kun je 

gemakkelijk communiceren met collega’s en 

opdrachtgevers;

- kun je jezelf en je ideeën goed en vlot 

presenteren.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag op een marketing-, pr- of  

communicatieafdeling van een bedrijf of 

instelling, bij een reclamebureau of een 

marketingadviesbureau.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Commerciële Economie, Communicatie, 

Bedrijfskunde, hbo Recht en Business Studies.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl met economie;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
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MHBO marketing &  
communicatie (versneld) 

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar 
  (een versneld traject van 2 jaar is mogelijk)

   Zaandam

» Sneller naar het hbo?
Wil je naar het hbo, maar twijfel je nog tussen 

mbo of havo? Kies dan voor de opleiding 

MHBO marketing & communicatie. Dit is een 

brede economische beroepsopleiding met 

veel doorstroommogelijkheden naar het hbo. 

De opleiding duurt normaal gesproken drie 

jaar, maar kan met een goede inzet in twee 

jaar worden afgerond. Naast een uitstekende 

voorbereiding op het hbo biedt deze opleiding 

jou ook een prima uitgangspositie om te gaan 

werken.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Commerciële Economie, 

Communicatie, Bedrijfskunde, hbo Recht en 

Business Studies.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl, voor de vakken 

Nederlands, Engels, economie en wiskunde 

heb je gemiddeld een 7;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_MARKETING & COMMUNICATIE
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