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BIJ ONS LEER JE VERHALEN VERTELLEN

CO staat voor Communicatie, CB voor 
Creative Business. Het zijn twee aparte 
studies die echter zo nauw samenwer-
ken, dat studenten en medewerkers het 
als één ‘merk’ beschouwen. Toch schrijf 
je je straks in bij één van de twee. We 
leggen in deze fl yer uit wat de verschil-
len en overeenkomsten zijn. We vertel-
len je ook over ons unieke onderwijs-
programma en waar je kunt werken na 
deze opleiding.

De wereld verandert natuurlijk altijd al snel, maar de 
laatste jaren verandert-ie steeds sneller. Verhalen 
zijn de enige constante. Verhalen over gisteren, over 
vandaag en over morgen. Wij leren je hoe je zulke 
verhalen maakt. Het verhaal dat je ziet: beeld, taal, 
code, video en audio. En het verhaal erachter: hoe je 
je strategie bepaalt en wat de belangrijkste theorieën 
zijn. Wat je wel vertelt en wat niet. Hoe je ervoor zorgt 
dat je verhaal de impact heeft die je wilt. We leren je 
luisteren, naar elkaar en naar je opdrachtgever. We 
dagen je uit om je talent te blijven onderzoeken, zodat 
je jezelf altijd weer kan vernieuwen. Dat doe je in het 
hart van creatief Nederland. In Amsterdam, de stad 
van 180 nationaliteiten. 

- Filosoof Bas Haring tijdens een gastcollege bij CO+CB



VERSCHIL EN OVEREENKOMSTEN 
CO EN CB

ONDERWIJS

NA JE STUDIE

Communicatie ging jarenlang om de 
strategieën, processen en technieken van 
communiceren (‘communicatiemanage-
ment’), terwijl Creative Business meer focuste 
op de uitvoerende kant: makers (beeld, tekst, 
audio), uitgevers, verdieners. In de beroeps-
praktijk is die tweedeling niet meer zo strikt. 
Toch richt CO zich nog steeds iets meer op 
de adviserende en strategische kant (zowel 
voor maatschappelijke bewegingen als voor 
bedrijven), en bij CB worden meer producten 
gecreëerd. De ene student en medewerker 
voelt zich meer verwant met het profiel van 
CO, de ander weer met CB.

Voor beide studies maak je gebruik van 
technologie, beschik je over een onderzoe-
kende houding en moet je er wat mee willen 
verdienen. Dat kan aandacht en/of geld 
zijn. Taal (zowel mondeling als schriftelijk) is 
een belangrijk instrument. CO en CB vullen 
elkaar aan; een unieke uitwisseling van twee 
stromingen.

Je schrijft je ten eerste in bij een van de twee 
studies. Vervolgens doorloop je op niveau 1 
vier onderwijsblokken (‘stones’): een CO-sto-
ne, een CB-stone en twee gecombineerde 
CO+CB-stones. Na het eerste niveau kun 
je vervolgens zelf stones gaan kiezen. Vaak 
hebben ze betrekking op alle mogelijke taken 
binnen de wereld van media en communica-
tie, met uiteenlopende uitingen. Je besluit zelf 
of je uiteindelijk de CO- of de CB-kant kiest.
In een stone staat een beroepsvraagstuk 
centraal. Een beroepsvraagstuk heeft betrek-
king op een commerciële of maatschappelij-
ke, maar altijd actuele situatie. De lessen die 
je volgt, staan in dienst van het vraagstuk. Je 
hebt dus géén losse ‘vakken’ of toetsvormen, 
maar levert het bewijs om aan te tonen dat 
jij over de juiste kennis, vaardigheden en 
houding beschikt. Daar zullen we je flink over 
doorvragen. 

Hoe hoger in de opleiding, hoe complexer 
de stones. Niveau 1 en 2 staan elk voor 60 
punten. Niveau 3 staat voor 120 punten

Je kunt terecht op veel plekken. Dat biedt 
vrijheid, maar vereist ook focus. 

WAT STAAT ER MISSCHIEN STRAKS OP 
JE LINKEDIN-PROFIEL ALS JE VOORAL 
CO-STONES VOLGT? 
• Communicatiestateeg voor een bedrijf 

in meubels van gerecycled plastic 
• Brandmanager voor een maaltijdbe-

zorg-app
• Marketingcommunicatieadviseur voor 

een bedrijf in deelauto’s
• Bedenker van een campagne om 

gedragsveranding te starten (bijvoor-
beeld op het gebied van gezondheid, 
veiligheid, inclusiviteit)

• Communicatieadviseur bij een organisa-
tie in verandering 
PR-medewerker bij een uitgeverij voor 
E-books

WAT STAAT ER MISSCHIEN STRAKS OP 
JE LINKEDIN-PROFIEL ALS JE VOORAL 
CB-STONES VOLGT?
• Producer of redacteur bij een  

online platform
• Mediamaker (tekst, beeld, audio) voor 

bedrijven (van bouwmarkt tot Ajax)  
• Adviseur Virtual Reality bij een webshop 

voor meubels
• Marketing Intelligence Analist bij een 

groot mediabedrijf
• Creatief strateeg bij een ‘groene’ bank
• Redacteur of onderzoeksjournalist (voor 

podcast, documentaire, achtergrondar-
tikel) die maatschappelijke issues aan de 
kaak stelt


