
KOM VERDER IN JE WERK!    
KIES VOOR EEN CURSUS
COMMERCIËLE ECONOMIE / (DIGITAL) 
MARKETING EN SALES

HVA.NL/CURSUSSEN-FBE



CURSUSAANBOD
(DIGITAL) MARKETING EN SALES

BOUW FLEXIBEL AAN JE CARRIÈRE
Alle cursussen zijn op hbo-niveau en een mix van 
praktijk en theorie. Alles wat je leert, is direct 
toepasbaar in je werk. De duur van de cursussen 
varieert van enkele weken tot zes maanden. Ook
kun je tijdens schoolvakanties korte, intensieve 
cursussen volgen via onze Spring-, Autumn- en 
Summer School.

WAARDEVOL CERTIFICAAT HBO-NIVEAU
Na succesvolle afronding van een cursus, ontvang 
je een waardevol HvA-certificaat op hbo-niveau.

De onderwerpen van de meeste cursussen komen 
ook aan bod in de deeltijdopleiding Commerciële 
Economie. Besluit je later dat je de volledige 
deeltijdopleiding Commerciële Economie bij de 
HvA wilt volgen? Dan kun je een vrijstelling 
aanvragen voor de onderdelen waar je al een 
cursus voor hebt afgerond.

CURSUSAANBOD (DIGITAL) MARKETING
EN SALES
Onze cursussen zijn afgestemd op werkende 
professionals. Zo kun je bij de meeste cursussen 
kiezen tussen les op dinsdag- en donderdagavond 
of op zaterdag. Kijk op de website voor actuele 
startdata en lesdagen.

► Agile, scrum & lean management                    
10 weken | € 1050

► Design thinking, the Stanford way                    
10 weken | € 1050

► Digital marketing                                               
10 weken | €1.050      

WIL JE ÉCHT BETER WORDEN IN 

(DIGITAL) MARKETING OF SALES? 

OF WERK JE IN EEN INTERNATIO- 

NALE CONTEXT EN WIL JE WERKEN 

AAN JE INTERNATIONALE BUSINESS 

SKILLS? DE HOGESCHOOL VAN 

AMSTERDAM (HVA) HEEFT EEN 

UITGEBREID CURSUSAANBOD OP 

HET GEBIED VAN (DIGITAL) 

MARKETING, SALES EN INTER- 

NATIONAL TRADE, GERICHT OP DE 

WERKENDE PROFESSIONAL.



► Strategische marketing en management
20 weken | € 2.100  

► Marketing Basics                                                
10 weken | € 1050

► Marketingcommunicatie
20 weken | € 2.100

► Marktonderzoek
20 weken | € 2.100

► Mastercourse Start-Up Scale-Up                         
 3 vrijdagen | € 950 | start mei en november  

► Neuromarketing
10 weken | € 1.050 

► Oriëntatie op eigen onderneming                     
10 weken | € 1050

► Sales, Inkoop en Finance
20 weken | € 2.100

► Search Engine Optimization (SEO) (NIEUW!)
10 weken | € 1.050  

► Sustainability / Duurzaam ondernemen
10 weken | € 1.050

► Verdieping op eigen onderneming                  
10 weken | € 1050

CURSUSAANBOD INTERNATIONAL BUSINESS
Werk je in een internationale context of bij een 
grote multinational? Dan zijn deze cursussen 
wellicht ook interessant om je internationale 
business skills te verbeteren.

► Cross-Cultural Business Skills
20 weken | € 2.100

► Global Business Skills
10 weken | € 1.050 

► Global Branding & Cambridge English*
20 weken | € 2.100

► Business English
20 weken | € 2.100

* Deze cursus is alleen overdag te volgen.

Kijk altijd op hva.nl/cursussen-fbe voor actuele 
lesdagen en startdata.

HVA.NL/CURSUSSEN-FBE



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam Zuid-oost

MEER WETEN?
Kijk op www.hva.nl/cursussen-fbe. Hier vind je alle 
cursussen, gerelateerd aan de deeltijdopleidingen 
Commerciële Economie, Bedrijfskunde, Human 
Resource Management en Finance & Control. Op 
de cursuspagina’s staan actuele startdata, 
lesdagen en prijzen.

INTERESSE IN DEELTIJDOPLEIDING 
COMMERCIËLE ECONOMIE?
Kom dan naar een open dag. Of plan een 
persoonlijk gesprek voor meer informatie over 
deze opleiding. Je kunt dan al jouw persoonlijke 
wensen en verwachtingen bespreken met een 
studieadviseur. Meld je aan via hva.nl/ce-dt.

LESLOCATIES EN BEREIKBAARHEID
De lessen zijn in Amsterdam op de HvA-locatie 
Fraijlemaborg of  Wibauthuis. Wij adviseren om 
met het openbaar vervoer (OV) te komen. Alle 
HvA-locaties zijn goed te bereiken met het OV. De 
parkeergelegenheid voor auto’s op beide locaties 
is beperkt. Zie ook www.hva.nl/locaties.

Locatie Fraijlemaborg
Fraijlemaborg 133 | 1102 CV
Amsterdam Zuid-Oost
Metro- of treinstation Amsterdam Bijlmer Arena
 
Locatie Wibauthuis
Wibautstraat 3b | 1091 GH
Amsterdam Centrum 
Metrostation Weesperplein

CONTACT
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 
een studieadviseur van de deeltijdopleiding 
Commerciële Economie en het cursusaanbod 
(digital) marketing en sales.

Commerciële Economie Deeltijd
Telefoon: 020 523 6088
E-mail: deeltijd.economie@hva.nl

A
an

 d
e 

in
h

o
u

d
 v

an
 d

ez
e 

fo
ld

er
 k

u
n

n
en

 g
ee

n
 r

ec
h

te
n

 w
o

rd
en

 o
n

tl
ee

n
d

. G
a 

vo
o

r 
d

e 
m

ee
st

 a
ct

u
el

e 
in

fo
rm

at
ie

 n
aa

r 
h

va
.n

l.


