
Minor esports  

(opleiding Marketing & communication specialist)   

Wil jij voorbereid worden op een toekomst waarin je breed inzetbaar bent voor innovatieve 

evenementen en het gebruik van nieuwe marketingstrategieën? Volg dan de opleiding 

Marketing & communication specialist en kies voor de minor esports! Een groeiende en 

bloeiende sector waar veel kansen liggen voor creatievelingen met ondernemende en 

commerciële skills. 

Wat is esports? 

Met esports wordt de markt bedoeld van competitief gamen. Jongeren besteden veel tijd aan social 

media en het spelen van online games (esports). Dit is voor velen van hen een dagelijkse (vrije) 

tijdsbesteding. Hieruit is een wereldwijde (groei) markt ontstaan rond esports. Er worden enorme 

evenementen georganiseerd waarin esporters de strijd met elkaar aangaan. Deze evenementen 

worden live gestreamd en trekken wereldwijd een miljoenenpubliek. Het bedrijfsleven heeft de 

esports-wereld ontdekt als marketinginstrument en gebruikt deze om een jong publiek te bereiken.  

Over de minor esports  

Tijdens de minor leiden we je op tot een marketing & communication specialist die kansen weet te 

benutten in de esports-markt. We leren je om esports als marketingtool in te zetten en aantrekkelijk te 

vermarkten voor bedrijven. Ook leer je (kleine) events te organiseren en maak je kennis met moderne 

technieken van live streaming en broadcasting. Je kunt gaan werken bij esportbedrijven of bedrijven 

die op een andere manier te maken hebben met esports. We werken in deze minor samen met de 

beste partner in esports: H20 Gaming.  

Les in gamehal Pathé Schouwburgplein 
Je krijgt twee dagdelen per week (20 wekenlang) les in de Go!Gaming-locatie van Pathé 
Schouwburgplein. Een unieke game-locatie, uitgerust met de beste faciliteiten, waar je plaats neemt 
om bijvoorbeeld gastcolleges van mensen uit het bedrijfsleven te krijgen en opdrachten uit te voeren. 
We focussen hier op jouw skills en natuurlijk jouw kennis van esports als marketingtool. Ook leer je 
(kleine) events te organiseren en maak je kennis met moderne technieken van live streaming en 
broadcasting. 
 
Aanmelden & meer informatie 

Durf jij voor iets anders te gaan en je hart te volgen? Meld je aan voor de 

opleiding Marketing & communication specialist en kies voor de minor esports 

op albeda.nl. 

 

  

Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met H20 Gaming. 

 

https://h20.gg/gamehal-rotterdam/

