
Welkom bij Management assistant!
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er ook 
gelegenheid om vragen te 
stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon uit. 
Je camera mag aan maar het is niet verplicht. 
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Welkom bij 
Management assistant niv. 4

economie & toerisme

Voor deze opleiding heb je 
nodig: vmbo kader of tl

Even voorstellen ….

Dorien Lievendag
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Eerste 
indruk

[Management assistant]
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Wat ga je leren?

[Management assistant]

• Plannen en organiseren

• Digital skills

• Communiceren mondeling/schriftelijk

• Praktijkvaardigheden: notuleren, correct NL/EN, telefoneren, 
agendabeheer enz. via simulatieprogramma’s. 

• Spaans
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Keuzedelen 

[Management assistant]

1. Juridisch Secretaresse
2. HRM

Basis juridische terminologie 

Werkzaamheden juridisch 
secretaresse

Bezoek brengen aan de 
rechtbank 

Organisatie van de 
Nederlandse rechtspraak

Personeelszaken

Ziekmeldingen

Declaraties verwerken

Sollicitatiegesprekken 

Werving en selectie

Re-integratie trajecten

Personeelsbeleid

1. 2. 
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Hoe ga je leren?
[Management assistant]

• Online les Teams en fysiek les op school

• Projecten (ouderavond, secretaressedag)

• Stagebedrijven bezoeken

• Gastlessen

• Groepsopdrachten 

• Simulatie programma’s  
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Opbouw opleiding
In het eerste jaar ben je …

1e jaar 2e jaar 3e jaar

Periode P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

School (aantal uur/aantal 
dagen) 5 5 5 0 1 1 5 5 5 5 1 1

Stage/werk (aantal 
uur/aantal dagen) 5 4 4 4 4
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Aan de slag: stage (beroepspraktijkvorming)

[Management assistant]
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Klaar! En wat dan?
Na een MBO 4 opleiding kun je vrijwel elke HBO opleiding gaan doen die jij wilt. 

mbo 4

HBO Communicatie

HBO Office manager

HBO Rechten
Werken als MA/Juridisch 

secretaresse of als MA op de 
afdeling HRM
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Waar ga je naar school?

[Management assistant]

• Les op één afdeling

• Docenten altijd in de buurt
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Regio College en corona

[Management assistant]

• 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. 
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Proefstuderen

[Management assistant]

Lijkt het je leuk om een dagdeel mee te lopen met ons om te 
kijken of de opleiding echt wat voor jou is?

Meld je gemakkelijk aan via www.regiocollege.nl

Dorien Lievendag
06 41 84 72 81
Dlievendag@regiocollege.nl

Vragen?

http://www.regiocollege.nl/


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 gedurende de open dagen:
075 681 9000



Wil je 1 op 1 je vraag stellen? Dat kan nu!
*aparte vergaderruimte*
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