
mbo_School voor Economie en Toerisme

Welkom bij versneld 

naar het hbo



mbo_versnelde opleidingen

Verschil vmbo en mbo

• Diversiteit aan lessen

• Minder contact met ouders

• BYOD (laptop)

• Zelfstandiger/ beroepsgericht

• Leren in de praktijk (dmv stages)

• Leerling is student

• Je wordt op een andere manier

aangesproken



mbo_versnelde opleidingen

Verschil versnelde mbo en havo

Versnelde mbo
• Praktischer (deel studie in stage)
• Afwisselender studieprogramma
• Hoger slagingspercentage
• Geen aansluitingsproblemen
• Gemotiveerde studenten
• “Betere voorbereiding op het hbo”

Havo
• Theoretischer en algemener
• Bredere uitstroom (ook: Zorg en 

Techniek)
• Beter imago
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Drie versnelde opleidingen

Juridisch 
medewerker
• De helper
• De lezer
• De oplosser

Marketing en 
communicatie
• De verkoper
• De creatieveling
• De onderzoeker

Bedrijfsadministratie
Junior assistant-accountant
• Het rekenwonder
• De puzzelaar
• De gestructureerde
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Wat ga je leren?

4 Juridisch Medewerker Plus (versneld)

• Je leert je weg te vinden in het wetboek
• Je leert hoe je in begrijpelijke taal aan 

mensen kunt uitleggen wat er in dat 
wetboek staat.

• Je leert hoe het is om de spil te zijn tussen 
de organisatie waarvoor je werkt en haar 
klanten als het gaat om juridische 
vraagstukken.
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Voor wie?

4 Juridisch Medewerker Plus (versneld)

• Voor mensen die zonder tijdverlies door 
willen naar het hbo.

• Voor mensen die twijfelen tussen een 
reguliere mbo-4 opleiding (3 jaar) en havo.

• Voor mensen die interesse hebben in 
juridische vraagstukken.



mbo_

Voor wie?

4 Juridisch Medewerker Plus (versneld)

• Voor mensen die zonder tijdverlies door 
willen naar het hbo.

• Voor mensen die twijfelen tussen een 
reguliere mbo-4 opleiding (3 jaar) en havo.

• Voor mensen die interesse hebben in 
juridische vraagstukken.



mbo_Juridisch Medewerker Plus (versneld)

Opbouw opleiding

In het eerste jaar krijg je vakken zoals “Inleiding recht”, “Arbeidsrecht”, “Juridisch loket”, “Project”, 

“Personen-, familie- en erfrecht” naast de standaardvakken “Nederlands”, “Engels”, “Rekenen” en 

“Burgerschap”.
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of aan je hbo-studie 
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)

Voorbeelden van stagebedrijven:

‐ Advocatenkantoren

‐ Makelaars

‐ Notarissen

‐ Overheden

‐ Sociale zekerheid

‐ Juridische afdelingen

Juridisch Medewerker Plus (versneld)
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Klaar! En wat dan?

Als juridisch-administratief dienstverlener kun je aan de slag bij het openbaar 

bestuur (het Rijk, gemeenten, de Belastingdienst), in de sociale zekerheid 

(UWV, SVB of schuldhulpverlening) of in de zakelijke dienstverlening (notaris-

of advocatenkantoren, makelaars, deurwaarders, woningbouwverenigingen).

De meeste mensen op de versnelde opleiding studeren verder op een hbo. 

Bijvoorbeeld  “Rechten”, “Sociaal-juridische dienstverlening”, 

“Bestuurskunde” of “Management, economie en recht”.
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Wat ga je leren?

Mhbo marketing en communicatie (versneld)

Als medewerker marketing en communicatie 
volg je ontwikkelingen op de markt en doe je 
marktonderzoek, verzorg je on- en offline 
campagnes, stelt marketing- en 
communicatieplannen op, ontwikkel je 
voorlichtingsmateriaal, redigeer je teksten en 
kun je jezelf en je ideeën goed en vlot 
presenteren.
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Voor wie?

Mhbo marketing en communicatie (versneld)

• Voor mensen die zonder tijdverlies door 
willen naar het hbo.

• Voor mensen die twijfelen tussen een 
reguliere mbo-4 opleiding (3 jaar) en havo.

• Voor mensen die gemakkelijk om met 
mensen, commercieel inzicht, creatieve 
ideeën en een vlotte pen hebben.
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Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken: “Voorlichtingsactiviteiten”, 

“Evenementenorganisatie”, “Reclame & Promotie”, “Marketing”, “Bedrijfseconomie”, 

“Bedrijfsadministratie”, “Creativiteitsontwikkeling”, talen (Nederlands, Engels, Duits of Spaans), 

“Communicatie” en “Digitale Vaardigheden”
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Klaar! En wat dan?

Je kunt met de opleiding MHBO marketing en communicatie aan de slag bij 

een marketingadviesbureau, op een marketing- of pr-afdeling van een 

instelling of bij een reclamebureau, als marketingmedewerker, 

marktonderzoeker, commercieel medewerker of import-/exportmedewerker.

De meeste mensen op de versnelde opleiding studeren verder op een hbo. 

Bijvoorbeeld “Commerciële economie”, “Communicatie”, “Management, 

economie en recht”, “Media en entertainment management” of “Media en 

informatie management”.
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Als BEDRIJFSADMINISTRATEUR ben je 
verantwoordelijk voor alle administratieve 
werkzaamheden binnen een organisatie. Je 
doet financiële boekingen, interne en externe 
rapportages en belastingaangiftes.

Wat ga je leren?

Bedrijfsadministrateur / Junior assistent-accountant (versneld)
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Voor wie?

Bedrijfsadministrateur / Junior assistent-accountant (versneld)

• Voor mensen die zonder tijdverlies door 
willen naar het hbo.

• Voor mensen die twijfelen tussen een 
reguliere mbo-4 opleiding (3 jaar) en havo.

• Voor mensen die van cijfers en rekenen 
houden, en nauwkeurig zijn.
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Opbouw opleiding

In het eerste jaar krijg je vakken zoals “Inleiding bedrijfseconomie”, “Inleiding 

bedrijfsadministratie”, “Tichelaar”, “Garage Westervoort”, “Statistiek” naast de standaardvakken 

“Nederlands”, “Engels”, “Rekenen” en “Burgerschap”.
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)

Voorbeelden van stagebedrijven:

‐ Administratiekantoor

‐ Accountancy bureaus

‐ Administratieafdelingen van 

bedrijven en organisaties

Bedrijfsadministrateur / Junior assistent-accountant (versneld)
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Klaar! En wat dan?

Je kunt als bedrijfsadministrateur of junior-assistant accountant aan de slag 

bij een administratiekantoor, accountancy bureau of administratie- of 

boekhoudafdelingen van verschillende organisaties

De meeste mensen op de versnelde opleiding studeren verder op een hbo. 

Bijvoorbeeld “Accountancy”, “Bedrijfseconomie” of “Bedrijfsadministratie”.
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Regio College en corona

[versneld naar het hbo]

• 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. 



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 01.


