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Intercedent
Lijkt het je leuk om te bemiddelen tussen kandidaten die werk zoeken en bedrijven die een vacature hebben? Dan
is de mbo-opleiding Intercedent iets voor jou!
Als intercedent leer je geschikte kandidaten vinden door middel van sociale media en andere (online)
wervingskanalen. Je kent de wensen en behoeften van jouw personeelsbestand en kan dit koppelen aan een
vacature van een bedrijf. Je wordt getraind in het voeren van verschillende soorten gesprekken, zoals sollicitatie-,
begeleidings-, scholings-, ziekteverzuim- en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken. Daarnaast leer je hoe je een
personeelsbestand beheert. Je kunt werken bij commerciële bureaus die bemiddelen tussen kandidaten en werk,
op een recruitment-afdeling bij diverse (non)profit-organisaties of bij re-integratiebureaus. Uniek aan onze
opleiding Intercedent is dat wij nauw samenwerken met PDZ Uitzendbureau dat een vestiging heeft bij ons op
school. Al in het eerste jaar ga je hier meewerken en bieden zij je diverse trainingen en workshops aan.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• hoe je werft, matcht en kandidaten begeleidt
• hoe je kandidaten en vacatures matcht
• hoe je kandidaten begeleidt naar werk
• administratieve werkzaamheden die voortkomen uit arbeidsmarktbemiddeling
• informatie verstrekken en advies geven aan flexkrachten en opdrachtgevers
Ook krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
• voert het verkooptraject uit

• zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• digitale vaardigheden
• ondernemend gedrag
• internationaal 1: interculturele diversiteit
• online marketing en e-commerce

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: circa € 1000,- (voor gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
De meeste onderwijsbenodigdheden worden in het eerste jaar aangeschaft.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Tijdens je opleiding loop je gemiddeld 30% van de tijd stage.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
• mbo niveau 3
Vervolgopleiding
• hbo Human Resource Management
• hbo Commerciële Economie
Crebo: 25136

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Meld je voor deze opleiding op tijd aan, want er zijn een beperkt aantal studieplaatsen.
De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april

De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april
al meer aanmeldingen binnen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een
wachtlijst geplaatst.
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