
Welkom bij de 
Commerciële 
Opleidingen
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Vooropleiding

economie & toerisme

Vmbo kader en tl met de vakken:

* Nederlands

* Engels

* Economie

* Wiskunde

Voor de versnelde opleiding geldt:

Gemiddeld een 7 voor bovenstaande vakken
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Wat is het voor opleiding?
[Marketing en communicatie]

Brede Economische Opleiding

die je uitstekend voorbereidt op

jouw vervolgopleiding op het HBO

Heel brede uitstroom naar het HBO

Marketing en communicatie/MHBO Marketing & Communicatie
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Wat ga je leren?

Marketing en communicatie

Voorlichtingsactiviteiten
Evenementenorganisatie
Reclame & Promotie (gebruik nieuwe media)
Marketing (offline en online marketing)
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Creativiteitsontwikkeling
Talen (Nederlands, Engels, Duits of Spaans)
Communicatie (Vakgericht schrijven, rapporteren, spreken) 
Digitale Vaardigheden (Excel, Powerpoint, Publisher, Website)



Wat is marketing?



Brede weg, veel bestemmingen!



Wat is Marketing……

Marketing is het veroveren van de markt

Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier

Klanten hebben individuele behoeften, wensen en ook

ideeën die ze meer dan ooit vervuld willen zien

De Marketingmix: Plaats – Promotie – Prijs – Product

…… en Communicatie: hoe verzorg ik de promotie/communicatie van mijn 

boodschap (website, presentatie, artikel, persbericht enz?)  



Beroepen?

Je werkt meestal bij commerciële bedrijven

Marketingafdeling

Verkoopafdeling

Inkoopafdeling

Afdeling voorlichting en communicatie

Afdeling reclame en promotie

Afdeling logistiek

etc.

Of je kan een eigen bedrijf beginnen.

Of je kan doorstuderen naar het hbo.
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Naar welke hbo’s?
✓ Commerciële Economie;
✓ HBO Recht;
✓ Creative Business;
✓ International Business;
✓ Business Studies;
✓ Communicatie;
✓ Bedrijfseconomie; 
✓ Personeel en Arbeid (HRM);
✓ School voor Journalistiek;
✓ Sportmanagement;
✓ HBO Vastgoed;
✓ Hotel- en hospitality management (Tio Hogeschool);
✓ Toegepaste Psychologie;
✓ Pabo - CIOS.

Vervolgopleiding HBO



Wanneer loop je stage?

mbo_[Marketing en communicatie]

Twee maal gedurende de opleiding

Zie volgende dia voor de periodes



school school school stage

school school schoolstage

1e jaar

2e jaar       

Terugkomdag in het 3e jaar

school stage stageschool3e jaar       



school stage school school

school stage stageschool

1e jaar

2e jaar       

Stage MHBO
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Verschil MHBO - HAVO
M-HBO

Praktischer (deel studie in stage)

Afwisselender studieprogramma

Hoger slagingspercentage

Geen aansluitingsproblemen

Gemotiveerde studenten

Betere voorbereidiing op het HBO

HAVO

Theoretischer en algemener

Bredere uitstroom (ook: Zorg en Techniek)

Beter imago

[Marketing en communicatie]
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Verschil vmbo-mbo?

[Marketing en communicatie]

Diversiteit aan lessen 

Minder contact met ouders

BYOD (laptop)

Zelfstandiger/ beroepsgericht

Leren in de praktijk (dmv stages)

Leerling is student

Wordt op een andere manier aangesproken



Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Plaatsing vindt plaats na intake-gesprek 

Talentscan en intake-gesprek (Teams) 
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AANMELDEN

[Marketing en communicatie]

Vóór 1 april 2021

Ontvangstmail als bewijs

Talentscan

Intake via Teams

Plaatsing tijdens intake gesprek

Start: 23 augustus 2021



Dank voor je aandacht, succes met je keuze!

Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Studiekeuzehulp en aanmeldhelpdesk

Heb je vragen over hulp bij digitaal aanmelden,

studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, bel 075 – 681 90 00
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Regio College en corona

[Marketing en communicatie]

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 

• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en  

brancheprotocollen

• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 

• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student en 

school. 


