Gemeenschappelijk economisch jaar
Coolblue, Mediamarkt of Albert Heijn: het zijn sterke merken die tot de verbeelding spreken. Deze merken
hebben één ding gemeen: er is bij allen sprake van samenhang tussen meerdere bedrijfsprocessen. Albert
Heijn heeft een grote marketingafdeling, maar heeft tegelijkertijd ook te maken met complexe, logistieke
processen en met retail. Datzelfde geldt voor een internetbedrijf als Coolblue, online gestart en vandaag de
dag ook met fysieke winkels. Marketing & communicatie, accountmanagement, retail en Internationale
groothandel zijn allemaal aan elkaar gelinkt.
Waarom een Gemeenschappelijk economisch jaar?
De arbeidsmarkt vraagt om wendbare medewerkers die verder kunnen denken dan alleen hun eigen taak.
Daarom hebben wij een Gemeenschappelijk economisch jaar voor de opleidingen op niveau 3 en 4 in het eerste
jaar van de opleidingen Accountmanagement, Marketing & communicatie, Retail en Internationale groothandel.
70% Van de lesstof is gelijk en 30% is specifiek toegespitst op de instroomrichting die jij kiest. Om goed kennis te
maken met de verschillende beroepsgroepen worden er meerdere buitenopdrachten uitgevoerd en gastsprekers
vanuit verschillende typen bedrijven ingepland. Alle theorievakken ondersteunen bij deze thema’s.

Switchen zonder studievertraging
Vanwege de overlap in het aangeboden programma kun je je goed oriënteren op welke richting het beste bij jou
past. Je definitieve keuze maak je na het eerste studiejaar. Switchen tussen de opleidingsgebieden kan op dat
moment zonder studievertraging. Hierdoor maak je een weloverwogen keuze en is er minder kans op studieuitval. Het kan wel zijn dat er voor enige onderdelen uit de 30% beroepsspecifieke vakken een reparatietraject
noodzakelijk is. Daarnaast maak je kennis met alle beroepsgroepen in het domein economie en ondernemen, iets
dat een toekomstig werkgever zal waarderen.
Overzicht bol-opleidingen binnen het Gemeenschappelijk economisch jaar:
Retail:
Verkoopspecialist niveau 3
Ondernemer retail niveau 4
Manager retail niveau 4
Commercieel/Internationale Groothandel:

Commercieel medewerker niveau 3
Assistent-manager internationale handel niveau 4
(Junior) Accountmanager niveau 4

Marketing & communicatie:

Medewerker marketing & communicatie niveau 4

