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Marketing & Communication Specialist
Tijdens de mbo-opleiding Marketing & Communication Specialist leer je hoe je kunt inspelen op wensen en
behoeften van jouw klant. Om te weten wat die zijn, leer je om marktonderzoek uit te voeren. De uitkomsten van
zo’n onderzoek gebruik je voor het maken van een campagne waar je verschillende middelen kunt inzetten zoals
een website, social media, een advertentie of een vlog.
Je leert hoe je kunt ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van marketing- of communicatieplannen en hoe je
de huisstijl van de organisatie waarvoor je werkt, bewaakt. Gaan spreken en schrijven je makkelijk af en houd je
van afwisseling, dan is deze opleiding iets voor jou!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• managementinformatie leveren
• marketing- en communicatieactiviteiten verzorgen
• marktonderzoek uitvoeren

HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD?
Je start in het Brede Basisjaar Business Services en maakt het eerste jaar kennis met de
verschillende opleidingen die deel uitmaken van dit brede basisjaar. In de praktijk ga je ontdekken
wat het verschil is tussen de opleidingen. Je maakt samen met je mentor de keuze voor de

wat het verschil is tussen de opleidingen. Je maakt samen met je mentor de keuze voor de
opleiding die het beste bij jou past. Als je kiest voor de opleiding Marketing & Communication
Specialist, dan volg je in het tweede en derde jaar de vakken van dit uitstroomprofiel.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar, inclusief het brede basisjaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De kosten voor het eerste jaar zijn ongeveer €650,-. Exclusief de aanschaf van een laptop.

DIPLOMA BEHAALD EN DAN?
Na het behalen van je diploma kun je gaan werken of je gaat een vervolgstudie doen op het hbo.
Mogelijke hbo-studies zijn Commerciële Economie, Communicatie, Eventmanagement, Facilitair
Eventmanagement.

WAAR GA JE WERKEN?
Als Marketing & Communication Specialist werk je op een marketing- en/of
communicatieafdeling bij een commercieel bedrijf of non-profitorganisatie zoals een ministerie of
een onderwijsinstelling. Je kunt ook werken bij een adviesbureau dat opdrachten voor andere
bedrijven uitvoert.

AANVULLENDE INFORMATIE
In het 2e en 3e leerjaar loop je ongeveer 20 weken stage per jaar.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl (wiskunde en economie gewenst)
• havo 3 (met overgangsbewijs van 3 naar 4)
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3 Allround Assistant Business Services
Startniveau Nederlands minimaal 2F gewenst.
Crebo: 25727

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.

Breed Basisjaar Business Services
De opleiding Marketing & Communication Specialist start in een gezamenlijk basisjaar met de opleidingen

Allround Assistant Business Services, Office & Management Support Specialist, Business Administration &
Control Specialist en Legal, Insurance & HR Services Specialist. Dit wordt ook wel het Brede Basisjaar Business
Services (crebo 23296) genoemd. Dit is de naam van de opleiding waar je je voor aanmeldt. In het eerste jaar
maak je kennis met de verschillende kanten van Zakelijke Dienstverlening. En je ontdekt wat het verschil is tussen
de diverse opleidingen, zodat je na een jaar gericht je keuze kunt maken. Hierdoor zit je op school maar ook later
in je werk, beter op je plek! Na het eerste jaar kun je kiezen voor een uitstroomrichting, waaronder de opleiding
Marketing & Communication Specialist.
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