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COMMERCIËLE ECONOMIE
BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

WAAROM COMMERCIËLE ECONOMIE 
DEELTIJD?
► Praktijkgericht en toekomstbestendig.

► Flexibel studieprogramma en studietempo.

► Veel aandacht voor jouw professionele en persoonlijke 

ontwikkeling.

► Inspirerend internationaal netwerk.

STUDIEPROGRAMMA
De opleiding duurt vier jaar en kan eerder worden 
afgerond door semesters tegelijk te volgen. Ieder 
semester duurt een half jaar en heeft twee 
blokken. De opleiding heeft acht semesters:
► Marketing Basics & Sustainability
► Marktonderzoek
► Sales, Inkoop en Finance
► Strategische Marketing en Management
► Persoonlijke Professionalisering
► Marketingcommunicatie
► Keuzeprogramma (minor)
► Afstudeerprogramma

De opleiding bereidt je voor op een internationaal 
beroepenveld. Gedurende twee blokken volg je 
drie uur extra colleges Business English. Daarnaast 
werk je aan internationale reallifecases, doe je 
internationaal marktonderzoek en werk je samen 
met studenten van buitenlandse universiteiten.

COLLEGEDAGEN
Je kiest zelf wanneer je colleges volgt. Je kunt 
kiezen voor zaterdag of voor dinsdag- én 
donderdagavond.

STARTMOMENT
Je kunt twee keer per jaar met de opleiding 
beginnen: in september of in februari.

BIJ DE DEELTIJDOPLEIDING 

COMMERCIËLE ECONOMIE LEER JE 

INNOVEREN, GRENZEN DOOR- 

BREKEN EN KLANTINZICHT 

VERKRIJGEN. DE PRAKTIJKGERICHTE 

OPLEIDING DRAAIT OM HET REALI- 

SEREN VAN BEDRIJFSGROEI EN HET 

VEROVEREN VAN EEN PLEK IN DE 

MARKT. EEN MARKT DIE SNELLER 

BEWEEGT DAN MARKETING. DE 

OPLEIDING HEEFT EEN FLEXIBEL 

KARAKTER EN JIJ VOERT DE REGIE.



TITEL
Bachelor of Business Administration

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als afgestudeerd marketeer of commercieel 
econoom ben je deskundig op het gebied van 
marktontwikkelingen, klantbehoeften, concur- 
rentieanalyse en innovatieve marketingstrategieën. 
Voorbeelden van werkvelden waarin alumni 
zich begeven zijn (sport)marketing, e-marketing, 
marktonderzoek, de reclamewereld, sponsoring, 
import of export.

STUDIEBELASTING
► 40 collegeweken per jaar
► Gemiddeld 20 uur per week
► Waarvan 6 contacturen.
► Overige uren, circa 14 uur per week, worden 

besteed aan projecten, onderzoek, opdrachten 
en zelfstudie.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 
studiepunten halen. Haal je minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je 
niet verder kunt gaan met de opleiding. Een 
studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

TOELATINGSEISEN
Diploma havo, vwo, mbo-4 met Wiskunde of 
Economie, of een vergelijkbaar buitenlands 
diploma. Meer informatie over de toelatingseisen 
en mogelijkheden om deficiënties weg te 
werken, vind je op hva.nl/ce-dt.

VRIJSTELLINGEN
Het studieprogramma is samengesteld op basis 
van wat je al weet of kunt. Je kunt daarom 
vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde 
studiepunten en diploma’s, of door het verzilveren 
van je werkervaring (EVC). Met deze twee 
mogelijkheden kun je de studie versnellen. 
Uiteindelijk bepaalt de examencommissie 
per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

RELEVANT WERK
Tijdens de studie zul je in de beroepspraktijk veel 
moeten oefenen met verslagen, rapporten, 
analyses en voorstellen. Een relevante baan op 
beginnend hbo-niveau vergroot jouw slagings- 
kans. Het is belangrijk dat je het Nederlands goed 
beheerst, een functie hebt waar je redelijk 
zelfstandig werkt en waar je contact hebt met 
interne en externe klanten.

KWALITEIT
De Hogeschool van Amsterdam evalueert continu 
of de opleiding nog aansluit bij de huidige 
beroepspraktijk en toekomstige ontwikkelingen. 
Het studieprogramma wordt hierop aangepast.
Elke zes jaar beoordeelt de NVAO (Nederlands- 
Vlaamse Accreditatie Organisatie) de kwaliteit van 
de opleiding.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je bij voorkeur in op 1 mei, maar uiterlijk op 
15 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD. 
Reken op minimaal vijf werkdagen voor de 
aanvraag van een DigiD. Als je in februari wilt 
starten, dan schrijf je je uiterlijk 15 januari in. Na 
inschrijving doe je verplicht een studiekeuzecheck. 
Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 
opleiding en krijgt een studiekeuzeadvies.

HVA.NL/CE-DT



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gebouw Wibauthuis

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam
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VANDAAG LEREN, MORGEN DOEN
Tijdens je studie maak je je de theorie en de 
vaardigheden eigen die je nodig hebt in jouw 
werk als (toekomstig) marketeer of commercieel 
econoom. Onze docenten komen uit de beroeps- 
praktijk. Velen werken nog in een (internationale) 
management- of adviesfunctie. Met hun kennis 
ervaring en zakelijk netwerk zorgen zij ervoor dat 
de onderwerpen die aan de orde komen, goed 
aansluiten bij de dagelijkse beroepspraktijk. De 
opdrachten die je krijgt, zijn realistisch, actueel en 
direct toepasbaar op je werk.

Samen halen we de praktijk naar je studie en 
brengen we je studie naar de praktijk.

BEREIKBAARHEID
De HvA stimuleert het gebruik van het openbaar 
vervoer (OV). Het gebouw Wibauthuis is goed te 
bereiken met het OV (metrostation Weesperplein), 
www.hva.nl/locaties.

Je kunt beperkt parkeren onder de 
HvA-onderwijslocaties Wibauthuis of het 
Kohnstammhuis. De kosten bedragen € 4,00 per 
uur met een maximum van  € 10,00 per dag.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft slechts een beknopt overzicht. 
Kijk voor uitgebreide informatie op:
► hva.nl/ce-dt
► hva.studielink.nl
► hva.nl/collegegeld
► hva.nl/skc
► hva.nl/opendag
► studiekeuze123.nl

Op een open dag of een voorlichtingsbijeenkomst 
krijg je informatie over de opleiding en kun je al 
jouw wensen en verwachtingen bespreken met 
een studieadviseur. Meld je aan via hva.nl/ce-dt.  

CONTACT
Studievoorlichting is op werkdagen tussen 
09.30-16.00 uur te bereiken:

WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020 5995 422
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

► deeltijd.economie@hva.nl
► 020 523 6088
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