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Een economische mbo-opleiding
volgen doe je op Zuid!
Het is zover: jongeren maken een keuze voor een vervolgopleiding. En dat kan knap lastig zijn, weet ook
Kim: “Toen ik me ging oriënteren op een opleiding,
wist ik niet helemaal wat bij mij paste. Als je onderzoek
gaat doen kom je erachter dat er ook opleidingen zijn
die je niet eens kent. Ik wist wel dat ik de economische
kant op wilde, omdat ik commercieel ingesteld ben en
misschien wel een eigen bedrijf wil beginnen.”
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“In alle sectoren, maar vooral in de sector economie & ondernemen, hebben we continue te maken met snel opvolgende veranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen”, zegt Daniël van der Bilt, docent bij Albeda
College Economie & Ondernemen. “Wij leren de student
op een andere manier te denken zoals bijvoorbeeld door
ondernemend gedrag aan te leren en dat te verankeren
in je werkwijze, flexibel te zijn en out-of-the box te denken. Zo overleggen we met bedrijven in onze adviesraad
en hebben onze docenten regelmatig contact met de bedrijven waar we een samenwerkingsverband mee hebben.”

Kans op een baan

Eén van die bedrijven is Randstad. “Samen met Albeda
ontwikkelden we de opleiding Intercedent: een relatief
nieuwe opleiding die goede arbeidsmarktperspectieven
heeft”, vertelt Michiel Ruigrok van Randstad. “Met de leerwerkplaats Albeda @work geven we hier onder andere
invulling aan”. Tijdens de opleiding worden studenten opgeleid tot commerciële bemiddelaars tussen bedrijfsleven
en arbeidszoekenden. “Een functie waar veel vraag naar
is”, licht Michiel toe, “maar ook een prima basis om door
te stromen naar het hbo. Bij de leerwerkplaats Albeda @
work, waar studenten van de opleiding leren om andere
studenten als uitzendkracht in te zetten, doen ze de nodige
werkervaring op. Daarnaast leren ze welke competenties
belangrijk zijn, zoals goed leren verkopen, communiceren,
initiatief nemen, en ondernemend gedrag. De leerwerkplaats is gevestigd op het Weena, zo staan studenten dicht
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Onze Accent-scholen zijn
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ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS
In de Rotterdamse regio verzorgen wij praktijkonderwijs
voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Praktijkonderwijs is een
reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren voor

ACCENT VSO
In Rotterdam Noord en Zuid verzorgen wij voortgezet

wie het vmbo te hooggegrepen is. Het onderwijs is gebaseerd
op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en
een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.
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Kijk voor meer informatie

LOCATIE CAPELLE
mevr. M. Koster, tel. 06 - 50 27 65 75

op onze websites:
www.accent-praktijkonderwijs.nl
www.accent-vso.nl
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LOCATIE CENTRUM
mevr. S. Mizrak, tel. 06 - 11 75 29 06
LOCATIE DELFSHAVEN
mevr. R. Danning, tel. 06 - 83 20 69 60

speciaal onderwijs (vso). Met een veilige leeromgeving, een
rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we
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dhr. D. Everts,
tel. 06 - 83 20 71 12
LOCATIE OP ZUID
dhr. W. van Roosendaal,
tel. 06 - 21 48 00 23

LOCATIE HOOGVLIET
mevr. A. van Liempd, tel. 06 - 83 20 72 34
mevr. N. van der Waal, tel. 06 - 51 61 92 97

www.cvoaccent.nl

bij het vuur. Het werk dat
ze straks kunnen gaan
doen, treffen ze direct
naast hun klaslokaal aan”.

Gemeenschappelijk
economisch jaar

Kim (21) koos voor de
opleiding
Medewerker
marketing & communicatie op Zuid op de Spinozaweg. Ze zit nu in het
laatste jaar en loopt haar
afstudeerstage bij een
organisatie waar ze dagelijks een groot aantal klanten bereikt via social media.
“Ik koos voor deze opleiding omdat deze vrij breed is en
omdat ik vanuit deze opleiding makkelijk kan doorstromen
naar het hbo. Wat ik ook fijn vond, is dat het eerste jaar
een gemeenschappelijk economisch jaar is. In dat jaar krijg
je een combinatie van meerdere richtingen: retail (detailhandel), groothandel en marketing & communicatie. Je
hoeft pas aan het eind van dat eerste jaar een definitieve
keuze te maken. Dat is prettig omdat je de tijd krijgt om te
kijken of de opleiding echt bij je past”, vertelt Kim.
“De keuze om het onderwijs op deze manier in te richten
is niet toevallig”, vertelt onderwijsleider Marco Molendijk.
“We zien dat bedrijven behoefte hebben aan personeel dat

de samenhang tussen meerdere bedrijfsprocessen herkent.
Denk aan een Albert Heijn met een grote marketingafdeling, die tegelijkertijd ook te maken heeft met complexe,
logistieke processen en met retail. Datzelfde geldt voor
een internetbedrijf als Coolblue, online gestart en nu ook
met fysieke winkels. Marketing & communicatie, logistiek,
retail en internationale groothandel zijn allemaal aan elkaar
gelinkt. Door het onderwijs op deze manier te organiseren,
krijgen studenten een bredere scope. Wekelijks komen de
studenten bijeen om aan projecten te werken. Vaak betrekken we er iemand uit ons zakelijke netwerk bij, zodat
studenten de verantwoordelijkheid voelen om te presteren. Dat ze dan gelijk de mogelijkheid hebben om te netwerken is een plus”, voegt Marco er glimlachend achter
aan toe.

Eigen bedrijf

Oud-student Boudewijn Brandwijn (20) wist als ambitieuze student zijn carrièrepad zorgvuldig uit te stippelen.
Als student aan de opleiding Ondernemer retail leerde hij
onder andere een ondernemingsplan te schrijven voor een
fictief bedrijf. Met als gevolg: zijn kledinglijn ‘Base Clothing’. Docente Marleen Hofland voegt aan dit succesverhaal trots toe: “Ondernemerschap daagt studenten uit
om initiatief te nemen. En studenten die initiatief nemen
hebben veel meer kans op een goede baan en zelfontwikkeling. De manier waarop wij als economisch college ondernemerschap binnen onze opleidingen vormgeven, zorgt
ervoor dat ambitieuze studenten gelijk door kunnen pakken.” Betekenisvol leren betekent bij ons: bedrijven geven
opdrachten, studenten denken hier in groepjes over na en
ze leveren zelf het resultaat.
Boudewijn, inmiddels naast ondernemer ook student aan
het hbo, kon binnen zijn stage op zijn opleiding zijn eigen
onderneming opzetten. “Mijn huidige bedrijf Base Clothing
is begonnen toen ik vanuit de opleiding de opdracht kreeg
om een ondernemingsplan te schrijven. Ik werd zo enthousiast dat ik besloot mijn ondernemingsplan ook echt uit te
gaan voeren en mijn eigen merk te lanceren. Ik heb vaardigheden aangeleerd en vanuit daar de stap gezet om mijn
eigen onderneming te beginnen. Op de middelbare school
leer je leren. Op Albeda leer je je te ontwikkelen.”

Voor iedere student een passende opleiding

Ook in deze bijzondere tijden helpt Albeda graag om een
zo goed mogelijke keuze te maken. Daarvoor hebben we
het online open huis ingericht op albeda.nl. Voor commercieel ingestelde en ambitieuze jongeren is één van de vele
opleidingen van Albeda College Economie & Ondernemen
wellicht een goede keuze. Het college biedt een groot
aantal opleidingen aan op verschillende niveaus en via
verschillende leerwegen (bol, bol-duaal en bbl). Ook voor
havisten biedt Albeda College Economie & Ondernemen
specifieke leerwegen aan.
Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen zijn we één van de belangrijkste opleidingsinstituten
in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in
samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten
en overheidsinstellingen. Ook in Rotterdam-Zuid biedt Albeda een veelheid aan van opleidingen in allerlei sectoren.
Kijk voor een overzicht van onze opleidingen op
albeda.nl/openhuis.

