
WAT GA JE LEREN?
We zijn de meest volledige communicatie-opleiding van 
Nederland, mede door onze unieke samenwerking met 
media-opleiding Creative Business (CB). Je kunt vakken kiezen uit 
het curriculum van beide opleidingen. We leiden je op tot 
communicatieprofessional, gespecialiseerd in het regisseren van 
communicatie op alle plekken waar mensen samenwerken: 
merken, bedrijven, maar ook NGO's of plekken waar mensen zich 
inzetten voor diversiteit of duurzaamheid. Je leert communicatie 
ontwerpen van concept tot creatie. Je regisseert het verhaal dat 
je ziet: content, beeld, taal, code, video en audio. Je kent het 
verhaal erachter: theorie, strategie en concept. Dat doe je in 
Amsterdam, hart van creatief Nederland.

Verhalen brengen mensen in beweging. Ze helpen 
gedrag veranderen. Bij de Amsterdamse opleiding 
Communicatie (CO) leer je met zulke verhalen alle 
vormen van communicatie regisseren. Van concept 
tot content, van merk tot netwerk, intern en 
extern, online en offline. 

hva.nl/co

NATALI AZAR
CO-student

“Mijn opleiding Communicatie is veelzijdig 

waardoor ik straks terecht kan bij 

verschillende organisaties als 

communicatieprofessional of het starten 

van mijn eigen bedrijf. Ik voel mij echt 

thuis op de HvA; de docenten zijn 

professioneel, kennen je en staan voor je 

klaar. Mijn tips? Ga gewoon aan de slag, 

wees voorbereid, hou je aan je planning 

en stel altijd je vragen.“
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VOOR WIE?
► Je bent geïnteresseerd in communicatie in (online) 

tekst, beeld en geluid.
► Je wil leren hoe je gedrag kunt beïnvloeden door 

middel van communicatie.
► Je hebt een ondernemende en proactieve houding.
 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Vroeger werkten communicatieprofessionals op 
communicatieafdelingen en bij communicatiebureaus. 
Nu vind je ze overal. Dat laat zien dat communicatie en 
media in deze tijd dé tool zijn voor het maken van 
impact. Je kunt aan de slag als netwerkstrateeg, 
manager van merken of influencers, contentmaker of 
als specialist op het gebied van verandering en 
reputatie.

CURRICULUM
► Vakken over o.a. communicatietheorie en 

contentproductie.
► Alle vakken stellen een actueel beroepsvraagstuk 

centraal.
► Je stelt zelf je leerroute samen en kunt ook vakken 

volgen bij Creative Business.

STUDIEBELASTING
► 42 lesweken per jaar, gemiddeld 40 uur per week.
► Ca. 16 contacturen per week.
► Ca. 20 uren zelfstudie per week.
► In het eerste jaar moet je bij de HvA 60 studiepunten 

halen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan geeft 
de HvA je een negatief bindend studieadvies.

► Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

TOELATINGSEISEN
In een verplichte Studiekeuzecheck kijken we of je 
geschikt bent voor de opleiding. Ben je dat niet, dan 
verwachten we dat je je uitschrijft voor de opleiding. 
Daarnaast beschik je over een afgeronde mbo-4-, havo- 

of vwo-opleiding. Voor havo-profiel Cultuur en 
Maatschappij is het vak Wiskunde A of B een 
aanvullende eis. Voldoe je niet aan de toelatingseisen 
en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan 
het 21+-toelatingsonderzoek.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2023 in via hva.studielink.nl 
met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD 
neemt ca. 3 werkdagen in beslag. Na inschrijving doe je 
mee aan de verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies.

STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
Open dagen 5/11, 10/12, 11/2 en 4/4

MEER INFORMATIE
► hva.nl/co
► hva.nl/skc
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld
► studiekeuze123.nl

SOCIAL MEDIA
► Facebook: hvaopleidingencocb
► Instagram: @hvaopleidingencocb
► YouTube: HvA CO+CB

CONTACT
Whatsapp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 – 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 – 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl FO
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