
 

Welke economische opleiding past bij mij? 
 

Ben jij ondernemend en gedreven? En heb je zakelijk instinct en een neus voor 

nieuwe kansen en onderzoek? Dan is een economische opleiding zeker iets voor 

jou! Maar ja, waar te beginnen? Hieronder heb ik alle economische opleidingen 

op een rij gezet, zodat je snel ziet wat de grootste verschillen zijn. 

 

Finance & control 

Jij bent de flexibele, ondernemende finance professional van de toekomst. Je 

gaat net zo makkelijk om met verandering en technologie als met mensen en 

cijfers. Je bent een scherp analyticus die het verhaal achter de cijfers leest en 

dat vertaalt naar een glashelder advies op managementniveau. Tijdens de 

opleiding leer je van alles over de financiële bedrijfsadministratie, het opstellen 

van een jaarrekening, fiscale aangiftes en investeringsplannen.  

Beroepen: 

- (assistent) controller 

- financieel consulent 

- medewerker planning & control 

- belastingadviseur 

- beleggingsadviseur 

- vermogensbeheerder 

 

Accountancy 

De accountant van nu is allang geen boekhouder meer. Door de digitalisering van 

de financiële administratie is het beroep volop in beweging. Je adviseert MKB-

ondernemers over financiële verslaggeving en fiscale wet- en regelgeving. Je 

denkt mee over welke investeringen en financieringen een bedrijf moet doen.  

Met deze opleiding kun je twee kanten op: je kunt je specialiseren tot AA-

accountant (accountant-administratieconsulent) of registeraccountant (RA). 

Een AA richt zich voornamelijk op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 

(MKB). Een registeraccountant houdt zich bezig met de controle en advisering 

van middelgrote en grote organisaties en heeft een academisch niveau. 

Beroepen: 

- assistant accountant 

- accountant-administratieconsulent (na vervolgstudie) 

- registeraccountant (na vervolgstudie) 

- belastingadviseur 

- controller 

 

 

Bedrijfskunde  

Ben je geïnteresseerd in een breed vakgebied? En wil je jezelf ontwikkelen tot 

een breed inzetbare allrounder? Dan is de opleiding bedrijfskunde zeker iets voor 
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jou! Je leert vanuit een brede visie naar een bedrijf of organisatie te kijken. Je 

richt je op verbetering en vernieuwing van bedrijfsprocessen. Je doet kennis op 

over managementzaken, het business model, juridische zaken en de financiële 

situatie van een bedrijf. Ook train je vaardigheden voor het opzetten van een 

eigen onderneming. 

Beroepen: 

Na je opleiding Bedrijfskunde ben je een medewerker die inzetbaar is in veel 

verschillende functies. 

- beleidsadviseur 

- manager bij bedrijven, de overheid of  

   non-profitorganisaties  

- consultant voor overheidsinstellingen 

- communicatiemedewerker 

- teamleider 

- projectleider 

 

International Business 

Heb je altijd gedroomd van een internationale carrière? Dan is de opleiding 

International Business echt iets voor jou! Met deze Engelstalige opleiding wordt 

je opgeleid tot een economisch goed onderlegde allrounder, zodat je in de 

internationale zakenwereld goed kunt functioneren. Daartoe besteed je veel 

aandacht aan economische vakken, communicatie, vreemde talen en andere 

culturen. Je krijgt de kans om niet alleen een studie in Nederland te volgen, 

maar ook om naar het buitenland te gaan! 

Beroepen: 

- (assistent) export- of importmanager 

- medewerker externe zaken 

- pr-adviseur 

- international sales manager 

- (assistent) marketing manager 

- office manager 

- communicatiemedewerker/manager 

 

Commerciële economie 

Ben je commercieel ingesteld en ben je goed in verkopen? Kun je goed 

communiceren en ben je in staat om de wensen en behoeften van klanten naar 

verkoop- en marketingactiviteiten te vertalen? Dan is commerciële economie  

voor jou de juiste opleiding! Je leert alles over marketing, sales en media en je 

wordt opgeleid tot een commercieel talent. 

Beroepen: 

- sales manager 

- marketing manager 

- vestigingsmanager 

- pr-medewerker 

- zelfstandig ondernemer 
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Human Resource Management (HRM) 

Kun je goed met mensen omgaan en help je graag anderen? Vind je het leuk om 

mensen binnen een organisatie of bedrijf te ontwikkelen? Dan past de opleiding 

HRM bij jou! Je bent in staat om talenten van mensen zo in te zetten dat een 

organisatie beter presteert. Je leidt als HR-manager het personeelsbeleid van 

een organisatie in goede banen. Tijdens de opleiding leer je alles over werving en 

selectie, loopbaanbeleid, functievervulling en inhuren van medewerkers. Als 

HMR’er kom je terecht bij multinationals, overheid, banken, detailhandel, 

uitzendbureaus, zorginstellingen en outplacementbureaus. 

Beroepen: 

- HR-adviseur 

- recruiter 

- organisatieadviseur of trainer 

- loopbaanadviseur 

- beleidsmedewerker personeelszaken 

- personeelsmanager 

 

 

Communicatie 

Beschik je over goede communicatieve vaardigheden? Ben je nieuwsgierig en 

creatief? Dan is de opleiding communicatie misschien wel iets voor jou! Tijdens 

de opleiding leer je precies welk medium geschikt is om een bepaalde boodschap 

effectief over te brengen.  

Beroepen: 

- public relations medewerker 

- persvoorlichter/ woordvoerder 

- communicatiemanager 

- redacteur 

 

 

 

 

 

Naam  

opleiding 

Oude 

Opleidingsnaam 

Nadruk Waar richt 

De studie zich op? 
Finance & control Bedrijfseconomie Financieel Het opstellen van 

de 

bedrijfsresultaten 

Accountancy Samenvoeging van 

Financial service 

management + 

Fiscaal recht en 

economie 

Financieel Controleren van de 

bedrijfsresultaten 

Bedrijfskunde Bedrijfskunde MER 

(management, 

economie en recht) 

Management Begeleiden van 

interne processen in 

bedrijven 

International 

business 

Samenvoeging van 

International 

Internationaal Internationale 

zakenleven 
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Business & 

languages + 

International 

business & 

management 

studies 

Commerciële 

economie 

 Marketing Marketing en 

verkoop 

 

Ben je geïnteresseerd in een economische opleiding? Dan is het uiteraard van 

belang om zo veel mogelijk informatie over opleidingen te verzamelen. Dit doe je 

door bijvoorbeeld op internet te zoeken, naar Open Dagen en Meeloopdagen te 

gaan en studenten te spreken.  

 

TIP: Vind je het lastig om nu al een economische opleiding te kiezen? Dan is de 

opleiding Business Studies aan de hogeschool Inholland wel iets voor jou! 

Bij deze opleiding leer je alle aspecten van een onderneming. Niet alleen 

financieel of logistiek, maar ook op het gebied van personeel, organisatie en 

management. In de eerste twee jaar van de opleiding leer je daardoor beter je 

kwaliteiten en ambities ontdekken. Daarna kun je met overtuiging voor je 

specialisatie kiezen. Bij deze opleiding word je dus als een echter allrounder 

opgeleid! 

 


