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STUDENTEN AAN HET 
WOORD

“Bij de opleiding helpen ze je om een 

netwerk op te bouwen bijvoorbeeld tijdens 

gastcolleges door marketeers uit de 

praktijk en de opdrachten voor echte 

opdrachtgevers”.

"Je leert bij deze opleiding over marketing, 

sales, social media, internetreclame. Hoe 

de markt in elkaar zit, welke trends er 

allemaal zijn, welke trends er komen."

"Je moet zelfstandig werken én in een 

groep werken, brainstormen en plannen 

maken. Op zoek gaan naar de behoeften 

van klanten en daarop je reclame en 

promotie richten. Dat vind ik interessant."

Bij CE aan de HvA word je opgeleid tot marketingprofessional van 
de toekomst. Je leert hoe je marktonderzoek, big data en 
marketingtechnologie inzet om commerciële kansen te creëren 
en hoe deze bij kunnen dragen aan een duurzame maatschappij.

'Connecting You to the World of Tomorrow,' daar staat CE voor. Ons 
netwerk strekt zich uit over de metropoolregio Amsterdam die 
bruist van de creativiteit met zowel jonge startups als interna-
tionale multinationals. Met hen zoeken wij voortdurend naar de 
nieuwste inzichten. Dit zorgt voor inspirerend en uitdagend 
onderwijs waar jij een belangrijke bijdrage aan levert.

In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor jouw commercieel 
denken en handelen. Vanaf jaar twee ga je je specialiseren op het 
gebied van Marketing Management, Digital Marketing, Global 
Marketing, Sportmarketing of Ondernemerschap. In jaar 3 kies je 
een minor (verdiepend of verbredend semester) en een stage. 
Beide kunnen in binnen- of buitenland. In de eerste helft van het 
vierde jaar volg je een aantal kernvakken en keuzevakken. In het 
tweede semester ligt je focus op je eigen afstudeeropdracht.

Ben jij innovatief, herken je trends in de markt en 
houd je van commerciële uitdagingen? Volg dan de 
opleiding Commerciële Economie (CE).
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L Voor wie?
► Je bent sociaal en communicatief vaardig
► Je bent nieuwsgierig en zit vol ideeën
► Je toont initiatief en hebt lef

N Beroepsmogelijkheden
Als afgestudeerd commercieel econoom heb je een 
brede basis om te gaan werken in een (online) marke-
tingfunctie, een salesfunctie of als marketingconsultant. 
Dat kan in een commercieel bedrijf, een organisatie in 
de publieke sector of als eigen ondernemer.

M Belangrijke vakken
► Marketing, Marketingcommunicatie, Online 

advertising, Marketing Research en Data-analyse, 
Sales en Accountmanagement, Personal branding en 
Communicatieve Vaardigheden, Business English

Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, is 
er aanvullend onderwijs (honoursonderwijs).

B  Studielast
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 16. Dit zijn momenten waarop je 
contact hebt met docenten. Contacturen worden 
berekend in eenheden van 50 minuten.

► Verder besteed je ca. 24 uren alleen of met 
medestu-denten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoek, op-drachten en voorbereiding van lessen 
en tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding 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.

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen - zie website voor meer informatie
► Student voor een Dag  - zie website voor meer 

informatie

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je 
DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie 
werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de 
verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies. Meer informatie op hva.nl/skc

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor het 
vwo-profiel C&M geldt als aanvullende eis het vak 
Bedrijfseconomie (vooheen M&O) of Economie. Voor 
het havo-profiel C&M geldt als aanvullende eis de 
vakken Bedrijfseconomie of Economie, en Wiskunde A 
of B. Kijk op hva.nl/ce voor de uitgebreide 
toelatingseisen.

G Meer informatie
► hva.nl/ce
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/collegegeld
► studiekeuze123.nl

C Social media
► Youtube.com/hvavideo
► Facebook
► Instagram

I Contact
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma-vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma-vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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