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Met jouw ambitie om aan de slag te gaan in het bedrijfs
leven biedt het Zadkine Business College jou de beste start. 
Onze opleidingen zijn sterk verbonden met de echte prak
tijk. Naast het opdoen van een flinke dosis kennis over je 
vak, kom je tijdens je studie volop in contact met bedrijven. 

Gecombineerd met de juiste begeleiding en 
aandacht voor jouw persoonlijke ontwikke
ling, stimuleren we je om het maximale uit 
jezelf te halen. Zo stap jij straks zelfverzekerd 
als young professional het Nederlandse of 
internationale bedrijfsleven binnen. 

Of je nu voor een administratieve, verkoop of 
managementfunctie kiest, voor een juridische 
of commerciële carrière. Zadkine Business 
College begeleidt je in je ontwikkeling naar 
young professional in een zakelijke omgeving.  
We bieden ook tweetalige opleidingen aan, 
waarmee je zowel een Nederlands als een 
Engels diploma (BTEC) kunt behalen.  
Dit diploma is erkend door meer dan 200 
universiteiten en hogescholen over de hele 
wereld. Daarmee behoort ook een internatio
nale carrière tot de mogelijkheden.

Wij werken nauw samen met het bedrijfs 
leven, daardoor kom je tijdens je studie veel 
in contact met de praktijk. Je volgt bijvoor
beeld inspirerende gastlessen en workshops, 
loopt stage in binnen of buitenland, gaat bij 
bedrijven op bezoek en samen met je mede
studenten voer je concrete opdrachten voor 
ze uit. Bij sommige opleidingen bestaat de 
mogelijkheid een eigen onderneming te star
ten of doe je mee aan landelijke competities.

De zakenwereld is een continu veranderen
de omgeving. Door de contacten met het 
bedrijfsleven leer je hierin mee te bewegen 
en de kansen die zich voordoen te signaleren 
en te benutten. Ook ervaar je wat er van je 
gevraagd wordt en ontdek je wat jij voor een 
bedrijf kunt betekenen. Uiteraard begeleiden 
wij je hierbij.

Welke opleiding je ook kiest, midden in een 
grote school studeer je in een kleine omge
ving. Een eigen plek voor jouw opleiding, 
waarin je wordt begeleid door docenten die 
jou persoonlijk kennen, geïnteresseerd zijn in 
jouw ambities en je stimuleren alles uit jezelf 
te halen. We vinden het belangrijk dat je ziet 
hoeveel je leert en groeit en dat je zicht houdt 
op je studievorderingen. Je wordt uitgedaagd 
in het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
en initiatief. 

Of je nu direct het bedrijfsleven in gaat of 
eerst kiest voor een vervolgopleiding (mbo, 
Associate Degree of hbo), na je studie bij het 
Zadkine Business College sta jij als young 
professional stevig in je schoenen!
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Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOLopleiding staat voor beroeps 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBLopleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBLopleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF AANMELDEN 

Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
email en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00  20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00  20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00  14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00  20.00 uur

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mboopleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ovchipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Ga naar 
zadkine.nl/nieuwsbrief.

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStartapp. In deze 
handige app volg je jouw persoon 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!
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MANAGEMENT 
ASSISTANT

MANAGEMENT ASSISTANT 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANT 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

E-COM ACADEMY 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar 
Externe locatie, kijk op zadkine.nl

FINANCIEEL ADVIES 
FINANCIEEL ADVISEUR 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

OPLEIDINGEN OVERZICHT*

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

MARKETING & 
COMMUNICATIE

MARKETING & COMMUNICATIE 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

SPORTMARKETING – UNIEK IN ROTTERDAM! 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

RETAIL (DETAILHANDEL)
RETAIL MEDEWERKER
Niveau 2 • BOL • 1 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

Niveau 2 • BBL • 1 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

RETAIL VERKOOPSPECIALIST
Niveau 3 • BOL • 2 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

Niveau 3 • BBL • 2 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

RETAIL MANAGER
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

ONDERNEMER HANDEL**
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

COMMERCIE
COMMERCIEEL MEDEWERKER
Niveau 3 • BOL • 2 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

ASSISTENT-MANAGER INTERNATIONALE HANDEL 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

BUSINESS ASSISTANT 
JUNIOR BUSINESS ASSISTANT 
Niveau 2 • BOL • 1 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

ALLROUND BUSINESS ASSISTANT 
Niveau 3 • BOL • 2 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost
3  Sportlaan 15  Spijkenisse

*  Bekijk de plattegrond op pagina 52 voor meer 
informatie over de locaties.

** De naam van deze opleiding is onder voorbe
houd. Kijk op de website voor de meest actuele 
informatie.

EVENTS
EVENT ACADEMY 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

MBO RECHTEN 
MBO RECHTEN 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
2  Prins Alexanderlaan 55  Rotterdam Oost

TWEETALIG MBO
INTERNATIONAL BUSINESS & FASHION
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANT 
Niveau 4 • BOL • 3 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum

FAST-TRACK INTERNATIONAL ENTERPRISE 
AND ENTREPRENEURSHIP**
Niveau 4 • BOL • 2 jaar
1  Benthemplein 15  Rotterdam Centrum
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“Want waarom iets leren, 
wat je al lang onder  

de knie hebt?”

KENNISMAKEN  
MET PETER EN YVONNE

DIRECTIE ZADKINE BUSINESS COLLEGE

Peter Speekenbrink en Yvonne Eijkenaar zijn samen 
‘de baas’ van het Business College. Aan hen de taak 
onderwijs zowel boeiend als bindend te houden.  
Niet te schools, maar juist zo interactief mogelijk,  
met aandacht voor ieders persoonlijke talenten en 
ontwikkeling. En altijd met een directe link naar de 
beroepen waartoe zij opleiden. “Zodat studenten  
gemotiveerd blijven en weten waarvoor ze het doen.”

Dat het niet altijd gemakkelijk is om jong te zijn, weten 
Peter en Yvonne nog goed. Ook zij zochten als puber naar 
het vinden van hun eigen identiteit. Voor beiden bleek 
school daarbij een belangrijk hulpmiddel. Naast kennis 
leerden zij er vaardigheden die nodig zijn om hun eigen 
persoonlijkheid te ontwikkelen.

Zo was Peter destijds bijvoorbeeld helemaal geen hoog
vlieger. Eerder gewoon een gemiddelde student. Maar 
voor leraren die hem wisten te boeien, deed hij wel extra 
zijn best. “Zo kan ik mij nog een docent aardrijkskunde 
herinneren die actuele gebeurtenissen in zijn lessen 
gebruikte. Dankzij hem heb ik zelfs eindexamen gedaan 
in dat vak, terwijl ik toch echt meer van de cijfertjes en 
formules ben. Zo zie je maar: een goede leerkracht kan je 
inspireren keuzes te maken die je zelf nooit voor mogelijk 
had gehouden.”

Ook Yvonne heeft goede herinneringen aan haar school
tijd. Ze voelde zich er gezien en gehoord. “Thuis kon ik 
niet altijd praten over de dingen die mij dwars zaten.  
Maar op school vond ik die plek wel. Zowel vriendinnen 
als een paar betrokken docenten hielden mij als het ware 
een spiegel voor, waardoor ik leerde op een andere  
manier naar mezelf of bepaalde dilemma’s te kijken.”

Hoewel het onderwijs zich sinds hun jonge jaren flink 
heeft doorontwikkeld, staan deze persoonlijke levens
lessen nog altijd aan de basis van hoe zij goed onderwijs 
zien. Voor beiden staat de ontmoeting centraal. Peter: 

“Daarom richten wij ons veel op de menselijke maat.  
Dus veel begeleiding, veel groepsopdrachten en vooral 
veel samenwerking met het bedrijfsleven.”

“Vergeet niet dat mbo’ers doeners zijn”, vervolgt hij.  
“Die maak je niet blij met twintig uur in de schoolbanken.  
Liever gaan ze op stage, of werken ze aan praktijk 

opdrachten die écht het verschil kunnen maken. Een 
voorbeeld daarvan is de module waarbij we studenten 
trainen in het opstarten van hun eigen minionderneming. 
Daaruit zijn in het verleden al verschillende, goedlopende 
startups ontstaan.”

Yvonne: “Onze uitdaging is om de theorie, nog meer dan 
al gebeurde, steeds meer te verbinden en verweven met 
de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld door professionals uit 
het werkveld gastlessen en workshops te laten verzorgen. 
Of door studenten onderzoek te laten doen voor datzelf
de bedrijfsleven, waarbij de frisse blik die jongeren mee
nemen vaak enorm wordt gewaardeerd. De oplossingen 
die ze aandragen voor complexe problemen zijn soms zo 
simpel, maar doeltreffend, dat ondernemers blij verrast 
waren door de opbrengst.”

Het Business College gaat in de nabije toekomst allerlei 
aanvullende korte en langere cursussen en trainingen 
aanbieden; die ook interessant kunnen zijn voor het 
bedrijfsleven. Volgens Yvonne moet je daarbij denken aan 
keuzedelen op gebied van duurzaamheid en ondernemer
schap. Maar ook aan extra eenjarige opleidingen die de 
overstap naar het hbo nog soepeler of niet eens meer per 
se nodig maken. 

Daarnaast komen er meer mogelijkheden om opleidin
gen versneld af te ronden, vervolgt ze. “Zo kennen de 
juridische opleidingen een bepaalde module, waarbij 
studenten leren hoe ze op de juiste manier de telefoon 
opnemen en klanten te woord moeten staan. Belangrijke 
vaardigheden, maar wat als je deze al beheerst? Bijvoor
beeld wanneer je, zoals sommige studenten, al jaren een 
bijbaan hebt op de klantenafdeling van een webwinkel? 
In zo’n geval moet het mogelijk worden om die studie 
punten alvast te cashen. Want waarom iets leren, wat je  
al lang onder de knie hebt?”

Yvonne: “Juist hier staat het persoonlijke contact weder
om voorop. Ook wanneer blijkt dat een opleiding uitein
delijk toch niet helemaal bevalt. In zo’n geval willen we 
studenten alsnog begeleiden naar wat dan wel een pas
sende loopbaan voor hen is. Hoe dan ook, de periode dat 
ze aan Zadkine verbonden zijn, moet een tijd zijn waar ze 
later met plezier op terug kunnen kijken. Net zoals Peter 
en ik op onze schoolcarrière.”
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Over het college 
Dit college is iets voor jou als jij wilt werken in de zakenwereld. 
Een leuke wereld met veel verschillende beroepen, zoals  
marketingmedewerker, manager van een winkel, junior  
accountmanager of juridisch medewerker. Bij het Business  
College kun je kiezen uit vier richtingen: zakelijke dienst 
verlening, commercie, retail en tweetalig onderwijs.

In deze zakenwereld verandert de arbeidsmarkt snel. Om na 
je opleiding makkelijk een baan te vinden, heb je de nieuwste 
kennis en ervaring nodig. Daarom leer je bij ons op school én bij 
bedrijven. Meer dan vijftig Rotterdamse bedrijven hielpen ons bij 
het maken van (gast)lessen en opdrachten. Hierdoor sluit alles 
wat je leert aan bij de praktijk.

Welke opleiding je ook kiest, bij het Business College draait  
het om jouw succes. Je krijgt een coach die je helpt om doelen  
te behalen. En met keuzedelen kies jij waarin je wilt uitblinken. 
Kies een opleiding die bij jou past en zet de eerste stap in  
jouw loopbaan. 

Daarom het business college
Bij het Business College leiden we je op tot een young 
professional. Je weet wat jij een bedrijf te bieden hebt  
en je staat stevig in je schoenen. Klaar voor je vervolg 
opleiding en ready om het bedrijfsleven te veroveren. 

Leren = beleven 
Leren is leuker als je je skills meteen kunt toepassen. 
Daarom ga je bij het Business College aan de slag met 
thema’s uit de praktijk. Zo leer je praktijksituaties kennen 
en doe je ervaring op. Je gaat bijvoorbeeld op bedrijfs
bezoek, je krijgt gastlessen van professionals uit het 
bedrijfsleven en je loopt veel stage. Leuk weetje: bij elk 
thema horen challenges, praktijkgerichte opdrachten of 
opdrachten die je uitvoert voor bedrijven. Voor het echie, 
dus. 

Persoonlijke begeleiding
Elke student krijgt persoonlijke begeleiding van een 
coach. De coach kijkt naar wat jij al kan en sluit hierbij 
aan. Je wordt begeleid in je professionele en persoonlijke 
ontwikkeling, zodat jij nieuwe vaardigheden ontwikkelt 
en beter wordt in het beroep. De coach helpt jou ook 
met eigen doelen. Zo leer jij wat je nodig hebt om straks 
succesvol te zijn. 

Flexibel switchen of stoppen
Merk je tijdens het volgen van je opleiding: ik wil liever 
een andere businessopleiding volgen? Dat kan gebeuren. 
Gelukkig krijg je bij het Business College de mogelijkheid 
om te switchen zonder het hele jaar over te doen. Volg je 
een opleiding op niveau 4 en wil je stoppen? Dan kun je 
mogelijk alsnog uitstromen met een diploma.

Internationaal diploma
Droom jij ervan om te werken of te studeren in het 
buitenland? Grijp je kans bij het Business College en kies 
voor een van onze tweetalige opleidingen. Je behaalt dan 
een Nederlands diploma én een Engels diploma (BTEC). 
Dit BTECdiploma is erkend door meer dan tweehonderd 
universiteiten en hogescholen over de hele wereld. 

Doorstromen
Je kunt ervoor kiezen om een doorstroomprogramma  
te volgen, waardoor de doorstroom naar een hoger 
mboniveau makkelijker wordt. Wil je naar het hbo?  
Onze opleidingen sluiten goed aan op een vervolg 
opleiding op het hbo (Associate Degree of Bachelor).  
Het keuzedeel voorbereiding hbo speelt hierbij een  
belangrijke rol.

ONDERWIJS BIJ 
HET BUSINESS 
COLLEGE
Wil jij later klanten helpen in een winkel? Je eigen bedrijf starten, 
evenementen organiseren of werken in het buitenland? Bij het 
 Business College word jij klaargestoomd voor het bedrijfsleven of 
een vervolgopleiding. Of je nu houdt van cijfers of vreemde talen. 
Van verkopen of dingen regelen. Jouw loopbaan start hier. 
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Uniek programma Power4Talent 
De afgelopen jaren deden al ongeveer negentig studenten 
van het Business College mee aan het unieke programma 
Power4Talent. Deze stichting is opgericht door een groep 
vrijwilligers uit het bedrijfsleven om studenten te helpen 
in hun ontwikkeling. 

Bijzonder
Tijdens de feestelijke kick-offs met veel studenten en  
coaches in de zaal, werd meteen duidelijk dat dit iets 
bijzonders is. De vrijwilligers zijn enorm gemotiveerd  
om onze studenten vooruit te helpen in hun carrière.  
En onze studenten zijn ieder jaar super enthousiast.  
Onder begeleiding van opleidingsmanager Yvette Molier
van Est, in samenwerking met twee docenten van het 
Business College starten de studenten namelijk samen 
met stichting Power4Talent een mooi traject. 

Interessante activiteiten
De studenten worden elke week uitgedaagd met een 
activiteit, tien weken lang. Bedrijven bezoeken, trainingen 
en workshops volgen en een professionele fotoshoot voor 
een zakelijke foto. We zijn bijvoorbeeld al op bezoek ge
weest bij de Rabobank, Rituals, het Rijksmuseum en Royal 
Flora Holland. Tijdens dit intensieve programma hebben 
onze studenten ook allemaal een persoonlijke coach uit 
de top van het bedrijfsleven, die hen coacht en klaar staat 
om te helpen bij vragen. De studenten leren over allerlei 
thema’s die in het moderne bedrijfsleven belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld Agile/Scrum, LEAN, visueel communiceren, 
digitalisering, cyber security, presentatietechnieken en cv  
en sollicitatietraining.

Certificaat
Het programma wordt ook altijd weer feestelijk afgeslo
ten. Als bewijs van deelname ontvangen de studenten 
een certificaat, iets wat ze trots op hun cv kunnen zetten. 
Want hun actieve deelname aan dit programma is een 
mooie prestatie!

GROTERE KANS 
OP EEN BAAN

Yvette Molier-van Est:  
‘Als opleidingsmanager bij Zadkine heb ik dagelijks  
te maken met jongeren en weet ik hoe moeilijk 
het soms is om een plekje op de arbeidsmarkt te  
vinden. Ik wil mij samen met Power4Talent blijven  
inzetten om mbo studenten extra te ondersteunen 
om die volgende stap in hun persoonlijke ontwik
keling én de eerste stappen op de arbeidsmarkt te 
zetten. Power4Talent en Zadkine zijn daarin een goed 
team. Wij hebben de afgelopen twee jaar al ruim 
negentig studenten geholpen die deze unieke kans 
wilden aangrijpen. Er zullen zeker nog vele studenten 
volgen. We gaan ook een alumnibijeenkomst organi
seren met de bedrijven, coaches en studenten, zodat 
ze ook na dit traject kunnen blijven netwerken.

WELKE OPLEIDING 
PAST BIJ JOU?
Jij hebt interesse in economie & ondernemen. En je wilt naar het mbo. 
Maar je weet je nog niet welke opleiding je wilt gaan doen. Of heeft de 
opleiding waarvoor jij je wilde aanmelden geen plaats meer? En weet je 
even niet meer wat je nu wilt? Meld je aan voor persoonlijk studieadvies. 
Wij bellen jou en geven je advies via de telefoon. Hierna weet jij beter 
welke opleiding bij jou past.

Hulp bij studiekeuze
Wil je advies bij het maken van een studiekeuze?

Het werkt heel simpel: 
• Ga naar zadkine.nl/economie
• Meld je aan voor een adviesgesprek
• Wij bellen jou 
• Via de telefoon geven wij jou persoonlijk advies

Studiekeuzegesprek
Kun je na het telefonische advies nog geen goede keuze maken of wil 
je graag dat je ouders ook meeluisteren? Het is ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij het Studiekeuzecentrum. Bij dit gesprek zijn jouw 
ouders/verzorgers van harte welkom.

In dit studiekeuzegesprek gaan we de diepte in. Wat wil jij en vind jij 
leuk? Welke mogelijkheden zijn er binnen het Business College? Is er 
een goede match op jouw niveau? Heb jij jouw keuze gemaakt, dan 
helpen wij jou met aanmelden. 

Samen zoeken wij de opleiding die bij jou past! Meld je aan voor een 
adviesgesprek via zadkine.nl/economie

14 15



INTERNATIONAL BUSINESS & FASHION

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Houd jij van mode? Droom jij ervan om later een nieuw 
modemerk op te richten of een modemerk in de (inter
nationale) markt te zetten? In dit beroep ben je leiding
gevende bij een (internationaal) bedrijf. Of je leidt een 
modewinkel. Het leuke aan deze opleiding: je combineert 
de creatieve kant van mode met de zakelijke kant.  
Het ene moment onderzoek je de trends en ontwikkelin
gen op modegebied en kijk je hoe kleding gemaakt wordt. 
Het volgende moment ontwikkel je bijvoorbeeld een 
reclamecampagne. Je leert over modemanagement en 
event organizing. Je volgt vakken zoals bedrijfseconomie, 
modevorming en textiel, management en visual merchan
dising. Ook ga je aan de slag met challenges.  
Je ontwikkelt bijvoorbeeld een marketingcampagne, gaat 
onderhandelen met klanten neemt in het tweede leerjaar 
deel aan het project Student Company. Met deze oplei
ding kun je twee diploma’s behalen:
• Het Nederlandse mbodiploma Retailmanager  

(niveau 4).
• Het door de Engelse onderwijsorganisatie Pearson 

geëxamineerde BTECdiploma: BTEC level 3 National 
Diploma in Business and Fashion.

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Droom jij van een internationale carrière? In dit beroep 
werk je in een internationaal bedrijf, in Nederland of in 
het buitenland. Je bent (junior) accountmanager, assis
tentmanager internationale handel of vestigingsmanager 
van een groothandel. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met 
het importeren en exporteren van producten, het regelen 
van logistiek en/of het inzetten van marketing en sales. 
Met deze opleiding leer jij alles over zakendoen met en 
in het buitenland. Je volgt vakken zoals management, 
international trade, managing a business event en market 
research and creating a marketing campaign. Ook ga je 

aan de slag met challenges. Je neemt deel aan het project 
Student Company, ontwikkelt een marketing campagne 
en gaat onderhandelen met klanten. Met deze opleiding 
kun je twee diploma’s behalen: 
• Het Nederlandse mbo 4diploma (Junior) Account 

manager of AssistentManager Internationale Handel*.
• Het door de Engelse onderwijsorganisatie Pearson 

geëxamineerde BTECdiploma: BTEC level 3 National 
Diploma in Business.

TWEETALIG 
MBO
Droom jij ervan om later in het buitenland te werken? 
Met Tweetalig mbo kies je voor een opleiding met net 
iets meer uitdaging. Naast het Nederlandse diploma 
kun je namelijk ook een internationaal erkend BTEC 
diploma behalen. Met dat diploma kun je in heel veel 
landen aan de slag.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

Internationaal erkend diploma! 
Met een tweetalige opleiding van het 
Business College kun je het Engelse BTEC
diploma behalen. Met het BTEC diploma 
kun je werken of studeren in het Verenigd 
Koninkrijk en andere Engelssprekende 
landen. Het diploma is erkend door meer 
dan 200 universiteiten en hogescholen in 
120 landen wereldwijd! Daardoor biedt het 
diploma mogelijkheden om een carrière in 
het buitenland op te bouwen. Wil je door
stromen naar het hbo? Ook daarvoor zijn er 
goede mogelijkheden.

Behaal een internationaal 
erkend Engels diploma

*  Mogelijk verandert de naam op het diploma.  
Kijk op de website voor de meest actuele informatie.
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pen. Je volgt vakken, zoals research and planning a  
marketing campaign, enterprise and entrepreneurs, 
launch and run an enterprise en sales. Ook ga je aan de 
slag met challenges. Het project Student Company is een 
examenonderdeel van de opleiding. Je ontwikkelt een 
marketingcampagne en gaat onderhandelen met klanten. 
Met deze opleiding kun je twee diploma’s behalen:
• Het Nederlandse mbo 4diploma Ondernemer  

Handel*.
• Het door de Engelse onderwijsorganisatie Pearson ge

examineerde BTECdiploma: BTEC level 3 Foundation 
Diploma in Enterprise and Entrepreneurship*.

Liever een Nederlandstalige opleiding?
Lijken deze opleidingen je leuk, maar volg je de opleiding 
liever in het Nederlands? Kijk dan bij de 
volgende opleidingen: 
• Management Assistant, pagina 24
• (Junior) Accountmanager, pagina 41
• AssistentManager Internationale Handel, pagina 41
• Retailmanager, pagina 47

Stage in het buitenland 
Volg je een tweetalige opleiding, dan kun je ervoor kiezen 
om in het 3e leerjaar stage te lopen in het buitenland. 
Onze studenten hebben bijvoorbeeld stage gelopen bij 
bedrijven in Europa (zoals in London, Madrid, Valencia, 
Malta en Barcelona), maar ook in landen buiten Europa, 
zoals Curacao, Australië en Nieuw Zeeland.

Keuzedelen
Bij alle tweetalige opleidingen kun je uitdagende keuze
delen volgen, zoals E commerce, innovaties in het bedrijfs
leven, een extra moderne vreemde taal (Duits of Spaans), 
internationalisering en ondernemerschap.

Je gaat je eigen bedrijf opzetten
Tijdens de opleidingen International Business Studies  
en Business & Fashion neem je deel aan het project Small 
Enterprise. Dit project is onderdeel van het landelijke 
programma Jong Ondernemen, dat jaarlijks wordt  
georganiseerd door de Rabobank en ondernemers. 
Samen met medestudenten start je een kleine, eigen 
onderneming. Jullie schrijven een ondernemingsplan en 
regelen alles zelf. Bijvoorbeeld: inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel, kiezen welk product je gaat verkopen 
en de markt onderzoeken. Bij dit project hoort ook een 
landelijke wedstrijd. Afgelopen studiejaar stonden twee 
van de ondernemingen van onze studenten in de finale!

Events organiseren en PR 
De kern van de opleiding International Management 
Assistant is het leren organiseren van bijeenkomsten en 
evenementen met een internationaal karakter. Je gaat 
zelf evenementen organiseren en uitvoeren. Samen met 
je klasgenoten help je met de organisatie van meerdere 
grote en kleine events. Je neemt deel aan de PR
commissie, die betrokken is bij de organisatie van de 
Open Dagen, themadagen en voorlichtingen aan nieuwe 
studenten. Ook organiseer je events op school, zoals  
de Business Days, diploma uitreiking en introductie.

Pop-up performance 
Tijdens de opleiding Business & Fashion organiseer je 
regelmatig samen met je medestudenten spetterende 
fashion shows, vaak in samenwerking met het bedrijfs 
leven. In het kader van 75 jaar vrijheid hebben onze  
studenten bijvoorbeeld kledingstukken gemaakt,  
zoals hoodies, mondkapjes, body pieces en grote kragen.  
Met een popup performance tijdens de Jongerentop010 
vroegen zij aandacht voor het belang van vrijheid. 
Begeleid door muziek showden zij hun creaties aan de 
debatterende jongeren en het publiek in de Centrale 
Bibliotheek.

INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANT 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Wil jij later een baan waarbij je veel mag regelen en plan
nen? Het liefst een functie waarin je veel contact hebt met 
het buitenland? Als International Management Assistant 
ondersteun jij het management van een internationale 
organisatie. Jij hoeft niet te wachten op opdrachten; je 
plant en organiseert je eigen werk. Je weet welke taken 
voorrang hebben, je kunt goed omgaan met mensen, 
je weet hoe je communiceert met mensen in het bui
tenland en je denkt mee met het management. Tijdens 
deze opleiding leer je hoe je professioneel kunt handelen 
vanuit de manager (jouw opdrachtgever). Je leert hoe je 
een presentatie voorbereidt en geeft, hoe je een bedrijf
sevent organiseert, welke taken voorrang hebben en hoe 
je deadlines haalt. Je volgt vakken als business commu
nication, organizing business events, supporting business 

projects en travel and tourism. Met deze opleiding kun  
je twee diploma’s behalen:
• Het Nederlandse mbo-diploma: Office & Management 

Support Specialist.
• Het door de Engelse onderwijsorganisatie Pearson 

geëxamineerde BTECdiploma: BTEC level 3 National 
Diploma Executive Management.

FAST-TRACK INTERNATIONAL ENTERPRISE 
AND ENTREPRENEURSHIP*

Niveau 4 • BOL • 2 jaar
Wil jij in de toekomst je eigen bedrijf beginnen? En ben je 
geïnteresseerd in wat er gebeurt binnen internationale 
markten? Met deze opleiding leer je hoe je een onderne
ming opstart en wat erbij komt kijken om een succesvol 
ondernemer te worden. Ook leer je hoe je het beste je 
producten, bedrijf en diensten kunt promoten en verko

Excellentieprogramma 
Bij de tweetalige opleidingen is het mogelijk om  
een excellentieprogramma te volgen, waarmee  
je een BTEC Extended Diploma kunt behalen.  
Hiermee heb je mogelijk een studieversnelling  
bij je vervolgopleiding. 

*  De namen van de opleidingen en de diploma’s zijn nog 
onder voorbehoud. Kijk op de website voor de meest 
actuele informatie. informatie.

Zadkine wint samen met 5 andere mbo’s prestigieuze BTEC Award
Zadkine heeft, samen met 5 andere mbo scholen verenigd in de IVS Alliance, een prestigieuze prijs 
gewonnen: the BTEC Award for International Institution of the Year 2021.

De IVS Alliance is de organisatie voor tweetalig BTEC onderwijs in Nederland en wordt gevormd 
door zes mbo scholen. Hiervan is Zadkine een van de langst zittende (bestuurs)leden. Door het 
aanbieden van het tweetalige onderwijs, bieden deze scholen studenten de kans om het internati
onale BTEC diploma te behalen. Hiermee kunnen ze werken of studeren in ruim 120 landen wereldwijd, waardoor 
het mogelijk is een carrière in het buitenland op te bouwen. Het winnen van deze internationale Gold Award vanuit 
the United Kingdom en BTEC is een zeer bijzondere prestatie.
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Met twee ouders die zelf erg ondernemend 
zijn, lag het voor de hand dat ook zoon 
Noah Driessen (17) voor de bedrijfskant zou 
kiezen. Hij koos voor de tweetalige opleiding 
International Business Studies. Een brede, 
praktijkgerichte opleiding, waarmee de 
tweedejaarsstudent nog alle kanten op kan.

“Veel mensen denken dat ik deze studie volg, 
zodat ik in de voetsporten van mijn ouders kan 
treden. En inderdaad, dat zou een optie zijn. Al 
start ik later net zo lief mijn eigen onderneming. 
Ik wil niet zo’n ventje zijn dat alles maar in de 
schoot geworpen krijgt. Liever sta ik aan de 
basis van mijn eigen succes.

Tweetalige opleiding
Mede om die reden koos ik na de mavo voor 
deze tweetalige opleiding. Engels was nooit 
mijn beste vak. Maar hoe vaker je oefent, des te 
beter je wordt. Sinds ik de helft van de lessen 
in het Engels krijg, kan ik een aardig mondje 
meepraten.

Tof is ook dat je bij deze opleiding al gauw voor 
het ‘echie’ aan de slag gaat. Bijvoorbeeld toen 
we een heel marketingplan moesten schrijven 

om handgemaakte Italiaanse schoenen op 
de markt te brengen. Mijn businesscase won, 
waarna ik Zadkine mocht vertegenwoordi
gen bij de nationale finales van Skills Heroes. 
Helaas greep ik net naast het brons, maar de 
ervaring was super leerzaam.

Oprechte interesse
Bijzonder is verder hoe docenten je bijstaan 
tijdens je schoolcarrière. Op de middelbare 
school voelde het weleens alsof leraren en leer
lingen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Maar 
hier zijn ze oprecht geïnteresseerd in hoe je in 
het leven staat en wat je wilt bereiken.

Wat mijn doelen zijn? Tja, dat weet ik nog niet 
zo goed. Als kind vond ik het heerlijk om met 
Koningsdag oude spullen te verkopen. Die 
drive heb ik nog steeds. Een eigen bedrijf staat 
dus hoog op mijn lijstje. Maar verder doorstu
deren op het hbo of ergens in loondienst gaan, 
behoort evengoed tot de mogelijkheden. Het 
lijkt me allemaal leuk en kan ook allemaal met 
deze studie.”

“Een eigen bedrijf staat 
hoog op mijn lijstje.”

KENNISMAKEN  
MET NOAH 

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 
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BUSINESS  
ASSISTANT

ALLROUND BUSINESS ASSISTANT 

Niveau 3 • BOL • 2 jaar
Wil jij later een baan op kantoor met veel afwisseling?  
In dit beroep ben je de ene dag bezig met marketing en 
de volgende dag met geldzaken. En tussendoor plan je 
ook nog even die vergadering voor het team. Als Assistant 
voor een bedrijf voer je namelijk allerlei taken uit voor  
een leidinggevende, collega’s of klanten. Tijdens deze 
opleiding leer jij alles over de werkzaamheden op een 
kantoor. Je leert informatie geven aan de manager over 
de gang van zaken in het bedrijf. Je leert hoe je uren regis
treert, memo’s schrijft, mappen aanmaakt, offertes  
opslaat in het systeem en hoe je berekeningen maakt. 
Ook leer je hoe je een draaiboek maakt voor promotie
activiteiten. Je volgt bijvoorbeeld vakken zoals manage
ment & organisatie, finance en marketing & communica

tie. Ook ga je aan de slag met challenges, zoals personal 
branding en all about the money. Met deze opleiding 
kun je het diploma Allround Assistant Business Services 
behalen.

Wist je dat…
... de opleiding Junior Business Assistant goed  

aansluit op de opleiding Allround Business Assistant  
op niveau 3? Zo kun je in 3 jaar tijd je niveau 2  én 
niveau 3  diploma behalen.

Niveau 2 in 1 jaar, dat is snel!
Wil jij zo snel mogelijk je diploma behalen? Je kunt  
de opleiding Junior Business Assistant in 1 jaar doen.  
Lukt dat niet, dan blijf je iets langer bij ons.

JUNIOR BUSINESS ASSISTANT 

Niveau 2 • BOL • 1 jaar
Lijkt het jou leuk om op kantoor te werken? In dit beroep 
ondersteun jij jouw collega’s bij allerlei administratieve  
taken en office werkzaamheden. Jij bent de eerste 
persoon die een klant ziet bij een bezoek aan het bedrijf. 
En je bent degene die de telefoon aanneemt wanneer 
een klant belt. Je bent dus echt het visitekaartje van de 
organisatie. Ook heb je financiële taken. Hoe behandel je 

zakelijke telefoontjes? Hoe ontvang je bezoekers bij het 
bedrijf? Hoe voer je financiële documenten in? Dat leer 
je tijdens deze opleiding. Net als het verwerken van de 
post en het uitvoeren van administratieve taken. Je gaat 
aan de slag met challenges, zoals personal branding en 
business administration. Met deze opleiding kun je het 
diploma Assistant Business Services behalen.

Heb jij interesse in een zakelijke opleiding op niveau 2 of 3?  
In deze beroepen sta jij altijd klaar om je team of een leidinggevende  
te ondersteunen. Daarom leer je tijdens de opleiding hoe je een  
goede Assistant wordt voor een bedrijf.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL
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MANAGEMENT 
ASSISTANT

INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANT 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Wil jij later internationaal aan het werk? Met de tweetalige 
opleiding International Management Assistant kun je een 
internationaal erkend Engels diploma behalen. Kijk op 
pagina 18 voor meer informatie.

Wist je dat…
… onze samenwerking met Hogeschool Rotterdam  

zorgt voor een prima voorbereiding op het hbo?
... er uitwisseling plaatsvindt met de Tirant Lo Blanc, 

Gandia, Spanje? 
... onze studenten ieder jaar meedoen aan de landelijke 

verhalenwedstrijd ‘Er was eens’ en aan Skills Heroes?
... onze studenten veel evenementen organiseren voor 

hun opleiding en voor het Business College, zoals de 
ouderavond, excursies naar bedrijven, de kerstviering, 
een Open Dag en de diploma uitreiking? Echte gasten/
bezoekers, echte plannen, echte budgetten en een 
echte uitvoering in de praktijk.

MANAGEMENT ASSISTANT 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Als Management Assistant werk je samen met de ma
nager(s). Je houdt de agenda bij en houdt overzicht op 
taken. Je schrijft zakelijke brieven en e-mails. Je onder
houdt contacten en social media. En je organiseert zake
lijke bijeenkomsten. Geen dag is hetzelfde. Net als tijdens 
deze opleiding. Vanaf dag één doe je al praktijkervaring 
op en leer je om bijeenkomsten te organiseren, taken 

te verdelen en werkzaamheden in te plannen. Je volgt 
vakken zoals event planning, zakelijk gebruik van social 
media en corporate information (PR). En je gaat aan de 
slag met challenges, zoals jezelf presenteren als merk of 
het opstellen van een advies over duurzaamheid voor je 
stagebedrijf. Leuk detail: jij mag verschillende bijeenkom
sten voor Zadkine organiseren, zoals een ouderavond, 
Open Dag of diplomauitreiking. Met deze opleiding kun 
je het diploma Office & Management Support Specialist 
behalen.

Regel jij graag dingen? En zie jij snel welke dingen gedaan moeten 
worden? Dat komt goed van pas bij deze opleiding. Je kiest name
lijk voor een afwisselend beroep! Met deze opleiding leer je alles 
over het plannen en organiseren van je eigen werk én dat van het 
management.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

Extra leuk: onze PR-commissie
Wil je iets extra’s doen? Dan kun je tijdens deze oplei
ding lid worden van de PR-commissie. Je geeft dan 
bijvoorbeeld voorlichting aan scholieren, organiseert 
Open Dagen en meeloopdagen en plaatst berichten 
op social media. Handige vaardigheden, want later 
als Management Assistant ben jij het aanspreekpunt 
van het bedrijf.

Leren in de praktijk
Voorbeelden van leuke projecten en excursies waar onze 
studenten aan hebben deelgenomen. 
• Organiseren van en ondersteunen bij Open Dagen  

en meeloopdagen.
• Organiseren van een interessante netwerkdag  

voor stages.
• Organiseren van een inspirerende alumnibijeenkomst.
• Organiseren van een lunch met uitleg over zakelijke 

tafeletiquette.
• Meewerken aan de social media van Zadkine.
• Onze derdejaarsstudenten volgen zes donderdag 

ochtenden colleges op de @rotterdamacademy &  
@hogeschoolrotterdam. Een goede voorbereiding  
op het hbo!

• Studiereis naar Gandia in Spanje, school Tirant  
Lo Blanc.

• Bedrijfsbezoeken naar bijvoorbeeld: Sparta,  
Feijenoordstadion, DHL en Rabobank.
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Vrolijk, gedreven, een echte aanpakker:  
het zijn zomaar wat kwalificaties die  docenten 
Kaia Odijk (19) regelmatig naar het hoofd slinge-
ren. Ze wordt er soms wat verlegen van. Maar in-
derdaad, de opleiding tot Management Assistant 
past haar als een jas.

“Eenmaal mijn vmbobasisdiploma behaald,  
wist ik al dat ik nog een lange weg te gaan heb.  
Dat ik mezelf naar het hbo wil opwerken, stond 
toen vast. Het enige wat ik nog niet zeker wist,  
was de studierichting.

Mensen-mens
Als echt mensenmens leek de zorg wel goed bij mij 
te passen. Maar na twee jaar de opleiding Helpende 
Zorg & Welzijn te hebben gevolgd, bleek de liefde 
toch minder diep te zitten dan ik dacht. Hoewel ik 
er veel heb geleerd, is het geen beroep dat ik tot 
mijn zeventigste zou willen doen.

Wel ben ik er dankzij deze studie achter ge komen  
dat ik het leuk vind om mensen te begeleiden  
en te helpen. Maar dan liever in de rol van 
 Personal  Assistant. Laat mij maar lekker projecten 
 coördineren, zakelijke bijeenkomsten organiseren 

en deadlines bewaken. Daar word ik een stuk  
blijer van.

Actief aan de slag
Hoewel ik nog maar net aan de opleiding ben 
begonnen, ben ik meteen actief aan de slag gegaan. 
Zo heb ik voor het tweede leerjaar alvast een plekje 
verworven als assistentvoorzitter van de  
PRcommissie op school, waardoor ik het jaar  
daarna zelf voorzitter mag zijn.

Tijdens deze stage assisteer ik onder andere bij 
de organisatie van ouderavonden en studiereizen. 
Daarnaast organiseer ik voor onze opleiding de 
Open Dagen en meeloopdagen. Ook mag ik de 
social media bijhouden. Belangrijk en verantwoor
delijk werk, waarbij je goed moet weten waar je 
prioriteiten liggen.

Vervolgstudie
De wens om hierna verder te studeren op het 
hbo, heb ik nog steeds. Al is de keuze reuze, van 
 Communicatie tot Human Resource Management. 
Welke vervolgstudie ik uiteindelijk kies, weet ik nog 
niet. Maar de kans is groot dat het iets sociaals gaat 
worden. Daarin schuilt mijn kracht.”

“Ik vind het leuk om  
mensen te begeleiden  

en te assisteren.”

KENNISMAKEN  
MET KAIA

MANAGEMENT ASSISTANT
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FINANCIEEL ADVIES
Met een administratieve opleiding kun je in bijna iedere 
branche terecht. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke instellingen, 
commerciële bedrijven of non-profitorganisaties. Jij verzorgt 
of helpt mee aan de administratie of de boekhouding.  
Als financieel adviseur zorg jij ervoor dat het management 
precies weet hoe het bedrijf er financieel voor staat.

FINANCIEEL ADVISEUR

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Als financieel adviseur controleer en onderzoek jij de 
financiële gegevens. Je brengt hierover een verslag uit 
aan het management. Dankzij jou weet de leiding van 
het bedrijf hoe het bedrijf er financieel voor staat. En zijn 
ze op de hoogte van de rechten en plichten die daarbij 
horen. Zo help jij mee dat een bedrijf financieel gezond is 
én blijft. Tijdens deze opleiding leer jij alles over adminis
tratie en boekhouden. Je leert facturen betalen, declara
ties indienen en werken met een boekhoudprogramma. 
Hierdoor kun jij later de geldzaken van een bedrijf bijhou
den en controleren. Je houdt verschillende dagboeken 

bij, zoals een inkoopboek, verkoopboek, kasboek en 
bankboek. Ook leer je de debiteuren en crediteurenad
ministratie kennen en weet je hoe je uren registreert, een 
periode afsluit en hoe de omzetbelasting werkt. Je volgt 
vakken zoals bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en 
belastingwetgeving. Met deze opleiding kun je het diplo
ma Business Administration & Control Specialist behalen. 

Individueel maatwerk voor niveau 4  
Afhankelijk van je vooropleiding bestaat in  
Spijkenisse de mogelijkheid om de opleiding 
Financieel adviseur op niveau 4 versneld te  
doorlopen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Rachel Sital (19) kan er niets aan doen. Ze is gewoon 
goed met cijfers. Ook houdt ze van nauwkeurig en geor-
dend werken. Bij haar opleiding voelt de eerstejaarsstu-
dent zich als een vis in het water.

“Na de mavo volgde ik eerst een opleiding tot junior 
 accountant op een andere school. Maar omdat ik de sfeer 
op school niet prettig vond, haakte ik na twee jaar vroeg
tijdig af. Op het Zadkine voelde de vibe veel beter, merkte 
ik toen ik eens een Open Dag bezocht.

Mooie uitdaging
Omdat ik van rekenen én mode houd, leek de opleiding 
Business & Fashion mij een mooie uitdaging. Maar al gauw 
bleek dat ik meer met boekhouden heb dan met broeken. 
Vandaar dat ik opnieuw de switch maakte naar een meer 
economische studie. Dat past veel beter bij mij.

Het klinkt misschien gek, maar ik ben niet zo’n groepsdier. 
Ik vind het heerlijk om alleen te werken. Gewoon ik en mijn 
taak. Of het nu gaat om facturen controleren of de telefoon 
aannemen. Daarbij wil ik ook graag mensen helpen. En dat 
doe je als accountant. Veel mensen vinden boekhouden 
juist saai en moeilijk.

Simulaties
Op school leer je precies hoe dat moet. Zo ga je regelmatig 
aan de slag met simulaties. Daarmee houd je bijvoorbeeld 
de administratie van een denkbeeldig bedrijf op orde, 
 inclusief een handige app voor al je Excelbestanden.  
Slim boekhouden noemen ze dat bij Zadkine.

Dat ik na deze opleiding nu wel ga afronden, staat vast. 
Sterker, de kans is groot dat ik hierna nog verder ga met 
een bacheloropleiding Accountancy. De uiteindelijke 
 ambitie is dan om voor een groot internationaal bedrijf  
alle cijfers kloppend te krijgen.”

*  Rachel volgt de opleiding Financieel Administratieve 
Beroepen. De naam van de opleiding is inmiddels 
veranderd in Financieel Adviseur.

KENNISMAKEN  
MET RACHEL 
FINANCIEEL ADVISEUR*

“Ik wil graag mensen 
helpen, dat doe je als 

accountant.”
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MBO RECHTEN 
Heb jij interesse in het recht in Nederland?  
Dan is deze opleiding misschien iets voor jou.

MBO RECHTEN

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Heb jij altijd al rechten willen studeren? Dat kan ook op 
mboniveau. Tijdens MBO Rechten leer jij over het recht  
in Nederland. Hierna kun jij bijvoorbeeld werken als  
medewerker bij een notaris of advocatenkantoor, 
gemeente of bank. Wat voor werk je doet, verschilt per 
bedrijf. Denk aan klanten informeren en adviseren,  
dossiers beheren en arbeidsovereenkomsten maken.  
Tijdens deze opleiding leer je veel wetten en regels 
kennen. Je volgt vakken zoals arbeidsrecht, belasting
recht, sociale zekerheid en strafrecht. Gelukkig is er ook 
voldoende ruimte voor de praktijk. Want daar leer je pas 
echt wat je kunt doen met al jouw kennis. Je gaat aan de 
slag met challenges zoals de oefenrechtbank: kruip in de 
huid van een advocaat, verdachte of rechter en speel een 
rol in een strafzaak. Met deze opleiding kun je het diploma 
Legal, Insurance & HR Services Specialist behalen.

Een eigen bibliotheek op school
Vorig studiejaar is op onze locatie Prins Alexanderlaan 55 
een echte bibliotheek geopend. Speciaal voor studenten 
van de opleidingen Management Assistant en MBO Rech
ten. En het leuke is: onze studenten hebben een belang
rijke rol gespeeld bij het opzetten van de bibliotheek. Bij
voorbeeld door het ontwikkelen van het uitleensysteem 
en het invoeren van enorm veel boeken. Onze docenten 
doneren steeds boeken en inmiddels zijn er ook veel nieu
we boeken aangeschaft. De collectie groeit nog steeds. 

SKILLS HEROES

Deze opleiding doet ieder jaar mee met de landelijke 
mbo vakwedstrijd Skills Heroes. Studenten uit heel 
Nederland strijden om de titel ‘Beste juridisch  
dienstverlener van Nederland’. 

LEREN IN DE PRAKTIJK 

Voorbeelden van leuke projecten en excursies 
waar onze studenten aan hebben deelgenomen. 

• Een strafzaak bijwonen in de rechtbank.
• Een zitting bijwonen over discriminatie bij het 

College voor de Rechten van de Mens.
• Een bezoek aan de Tweede Kamer.
• Een gesprek met Europarlementariër Wim van 

de Camp in het Europees Parlement in Brussel.

VERSNELD NAAR HET HBO 
MET FAST-TRACK LEGAL

Fasttrack Legal is bedoeld voor ambitieuze  
studenten van de opleiding MBO Rechten,  
die versneld door willen stromen naar het hbo.  
Binnen drie jaar behaal je niet alleen je mbo 
diploma, maar ook je propedeuse HBORechten! 
Dit nieuwe, unieke excellentietraject is speciaal 
ontwikkeld door Albeda, Zadkine en Hogeschool 
Inholland. Met deze leerroute bespaar jij een heel 
studiejaar. Interesse? Naast een leergierige hou
ding en goede studieresultaten, is het belangrijk 
dat je vaardig bent in Nederlands, Engels en reke
nen. Ook moet je voldoen aan een aantal aanvul
lende voorwaarden. Tijdens de opleiding bekijken 
we samen of dit traject bij jou past.
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…  de studenten van onze opleiding graag 
kritisch mee willen denken over onderwijs? 
Maar liefst drie studenten zitten in de  
Studentenraad van Zadkine.

…  er uitwisseling plaatsvindt met de Tirant Lo 
Blanc, Gandia, Spanje?

…  de social media van onze opleiding  
(Facebook, Instagram en LinkedIn) gerund 
worden door een team van studenten?

…  onze studenten actief meedraaien in de PR 
van onze opleiding? Zij zijn aanwezig bij 
voorlichtingen en Open Dagen.

…  onze studenten ieder jaar meedoen aan de 
landelijke verhalenwedstrijd ‘Er was eens’? 
Afgelopen studiejaar was één van onze  
studenten zelfs de landelijke winnaar! 

…  wij met regelmaat gastdocenten in huis  
hebben, zoals advocaten, rechters,  
wethouders of gemeenteraadsleden?

WIST  
JE 
DAT ...

MARKETING &  
COMMUNICATIE

MARKETING & COMMUNICATIE

Niveau 4 • BOL • 3 jaar 
Een social mediastrategie ontwikkelen. Een web
site en social media bijhouden. Wervende teksten 
schrijven en reclamecampagnes bedenken. Zie jij 
een carrière in de creatieve wereld van marketing 
wel zitten? Dan zit je bij de opleiding Marketing 
& Communicatie helemaal op je plek. Hier leer je 
hoe je nieuwe klanten vindt, bereikt en aan je merk 
verbindt. Je leert bijvoorbeeld hoe je voorlichting 
geeft, video’s maakt, een product in de markt zet 
en onderzoek doet naar verschillende merken. 
Een afwisselende opleiding. Je bedenkt namelijk 
niet alleen een creatief concept. Je voert het ook 
uit. Direct vanaf dag één word je uitgedaagd met 
challenges. Je ontwerpt bijvoorbeeld een huisstijl 
voor een merk. Je volgt vakken zoals conceptont
wikkeling, online marketingtools, actuele ontwik
kelingen online marketing, brainstormen en com
municatie. Met deze opleiding kun je het diploma 
Marketing & Communication Specialist behalen.

Wil jij een businessopleiding, maar wel graag creatief?  
Dat kan! Met de opleiding Marketing & Communicatie word  
je allround opgeleid in dit mooie vakgebied. Je leert hoe  
je nieuwe klanten vindt, bereikt en aan het merk verbindt.  
Is sport jouw passie? Dan past de specialisatie 
Sportmarketing bij jou. Kies uit deze leuke opleidingen!

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL
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Studenten Sportmarketing zetten zich in voor  
mentale problemen onder jongeren 
Het plotselinge overlijden van een klasgenoot dompelde 
Joshua Bento en Peer van den Heuvel (beiden 17) in diepe 
rouw. Maar al snel besloten de tweedejaarsstudenten 
Sportmarketing hun verdriet om te zetten in iets positiefs. 
Om aandacht te vragen voor psychische problemen onder 
jongeren, organiseerden zij een serie benefietevents onder 
de noemer Zadkine Young Minds.

Het begon met een mailtje naar Creators FC. Of het elftal 
met bekende YouTubers, onder wie Défano Holwijn, Frank 
Slotta, de Bankzitters en Glenn Helder, misschien te porren 
was voor een benefietvoetbalwedstrijd als eerbetoon aan 
hun klasgenoot? Eerst leek hun oproep te zijn onderge
sneeuwd. Een antwoord bleef uit. Maar een ‘brutaal’ tele
foontje naar de coach van de Creators bracht het balletje 
alsnog aan het rollen”, aldus Peer.

Eind februari was het dan zover. Na vier maanden zwoegen, 
wisten de studenten  ondersteund door een aantal me
destudenten en verschillende docenten  hun gedroomde 
event dan toch van de grond te krijgen. Een trots moment, 
zegt Joshua. ,“Niet in de laatste plaats, omdat we volledig 
uitverkocht waren: vijfhonderd kaartjes, het maximum 
haalbare in coronatijd.” Slechts een fractie van de ruim 
70.000 bezoekers die de studenten, als onderdeel van hun 
stage, tijdens de Formule 1 in 2021 begeleidden. ,“Maar het 
is anders als je alles zélf moet regelen”, zegt Peer. “Van de 
locatie, de beveiliging en EHBOposten tot het omgaan met 
BN’ers en afgeven van interviews.”

Waar Peer een vaste baan ambieert bij zijn huidige stage
plek, wil Joshua zich graag verder verdiepen in sportmar
keting en –media op hboniveau. Zijn doel? “Om als marke
teer én journalist met name de korfbalsport te promoten.”
Peer staat er vooralsnog anders in. Inmiddels overtuigd 
van zijn eigen organisatietalent, kijkt hij vooral uit naar de 
aankomende NN Marathon Rotterdam. Oftewel: de tweede 
geldmaker die de studenten, bij wijze van sponsorloop, 
inzetten voor het goede doel. Wat de opbrengst tot dusver 
betreft, hebben ze weinig klagen. ,,De teller staat al op 
bijna € 25.000 and counting. Best een mooie prestatie dus”, 
aldus de studenten.

KENNISMAKEN  
MET JOSHUA & PEER 
SPORTMARKETING

“De teller staat al op bijna 
€ 25.000 and counting”

SPORTMARKETING UNIEK IN ROTTERDAM!

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Is sport je passie? In de sportmarketing help jij professi
onele sporters en sportorganisaties met hun marketing 
en communicatie. De wereld van sportmarketing is heel 
afwisselend. Van het organiseren van grote internationa
le sportevenementen tot het ontwikkelen van personal 
branding voor sporters. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een 
social mediastrategie. Je houdt de website en social 
media bij. Je zet marketingcampagnes op en doet markt
onderzoek. Tijdens deze opleiding staat sport centraal en 
leer je bijvoorbeeld hoe je een sportproduct op de markt 
brengt, een campagne ontwikkelt, een sportevenement 
organiseert en hoe je meer bekendheid geeft aan een 
sport. Ook ga je aan de slag met echte opdrachten voor 
bedrijven, stichtingen en verenigingen. Met deze oplei
ding kun je het diploma Marketing & Communication 
Specialist behalen.

Ook voor topsporters 
Ben jij topsporter en wil je niets liever dan je sportcarrière 
combineren met een mbo opleiding gericht op de sport
markt? Dan ben je bij de opleiding Sportmarketing aan 
het juiste adres. Je krijgt dan persoonlijke begeleiding in 
een maatwerktraject. Daarmee kun je jouw topsport goed 
combineren met je studie.

Wist je dat…
… de opleiding Sportmarketing een actieve rol heeft  

in de voorbereidingen van de side events in aanloop 
naar de start van de Tour de France in Rotterdam?  
Dit sportevent vindt plaats in 2024 of 2025. In aanloop 
naar dit grote event worden verschillende evenemen
ten georganiseerd die te maken hebben met de Tour 
de France. Onze studenten hebben hierover meege
dacht en geven samen met Sportbedrijf Rotterdam 
invulling aan deze side events.

Praktijkervaring opdoen bij Formule 1 in Zandvoort 
Onze studenten Sportmarketing hebben gewerkt bij de 
Formule 1 in Zandvoort. Onder leiding van de docenten 
stonden de studenten iedere ochtend om vijf uur op 
om de poortjes van Gate 2 te bemannen. In drie dagen 
hebben ze tienduizenden tickets en QRcodes gescand. In 
de middag was er tijd voor ontspanning. In het zonnetje 
heeft de groep bekeken hoe Max Verstappen Pole Position 
pakte en een dag later de Grand Prix won. Daarnaast zijn 
de studenten met allerlei BN’ers op de foto geweest, zoals 
Dirk Kuijt, Prins Bernard, Jan Lammers en Kalvijn.  
We kijken nu al uit naar de volgende editie!
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010 EVENT ACADEMY 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Een concert, festival of sportevenement: als mede
werker evenementenorganisatie is het jouw taak 
dat een evenement goed verloopt. Je bereidt het 
evenement helemaal voor en schrijft het productie
programma. Ook maak je een draaiboek, je boekt 
een locatie, regelt transport, catering, beveiliging 
en personeel. Je nodigt artiesten uit en je maakt 
reclame. Tijdens deze opleiding leer jij alle onderde
len kennen die belangrijk zijn voor het organiseren 
van een event. Vanaf dag één stap jij de evenemen
tenwereld binnen. Alles wat je gaat leren en doen, 
heeft daarmee te maken. De opleiding is ingericht in 
5 stages: my stage, backstage, frontstage, mainstage 
en onstage. Dat zijn thema’s in de opleiding, waar
mee je het vakgebied supergoed leert kennen.  
Bij elke stage volg je vakken, zoals personal bran
ding, marketing & communicatie, hospitality (gast
vrijheid) en Rotterdamkunde. Ook kun je studie
punten scoren met opdrachten. Alles wat je leert is 
actueel en sluit aan bij wat bedrijven nodig hebben. 
We hebben deze opleiding namelijk ontwikkeld sa
men met tientallen Rotterdamse bedrijven. Met deze 
opleiding kun je het diploma Medewerker Evene
mentenorganisatie behalen.

Jij wordt rookie, assistent en expert 
In de evenementenwereld zijn verschillende rollen 
belangrijk. Daarom krijg je ieder leerjaar een andere 
rol. Als rookie leer je in het eerste leerjaar kleine 
evenementen organiseren samen met klasgenoten. 
In het tweede leerjaar ben je een assistent en ontdek 
je hoe je meedraait in een professionele organisatie. 
Als expert organiseer je in het derde leerjaar zelfstan
dig evenementen.

Wist je dat... 
... de opleiding 010 Event Academy op school een 

heel groot praktijklokaal heeft? Dit is een inspi
rerende lesomgeving, waar studenten kunnen 
samenwerken aan hun opdrachten.

Veel echte evenementen 
Tijdens je opleiding bij de 010 Event Academy werk 
je veel aan evenementenopdrachten, écht in de 
praktijk. Omdat de opleiding heel veel samenwerkt 
met het bedrijfsleven, werk je als student tijdens 
je opleiding mee aan grote events in Rotterdam  
en regio Rijnmond. De opleiding heeft ook een  
eigen evenementenbureau: de Rotterdamse  
Evenementen Fabriek.

Enkele voorbeelden van projecten waar onze 
studenten aan hebben meegewerkt: 
• Eerstejaarsstudenten organiseerden op eigen 

initiatief een prachtig sinterklaasevenement.  
Zij verzamelden cadeautjes voor kinderen uit 
gezinnen die het financieel moeilijk hebben.  
Ze hebben de cadeautjes gebracht naar verschil
lende locaties van de Voedselbank, een lagere 
school en een indoor speelparadijs in Rotterdam. 

• Vijf studenten organiseerden samen met Inter
national Film Festival Rotterdam (IFFR) en het 
Hofpleintheater, vooruitlopend op het grote IFFR, 
een ‘eigen’ festival.

• In samenwerking met MOJO organiseerden  
studenten een talkshow in het teken van North 
Sea Jazz.

• Voor het Sophia Kinderziekenhuis worden er  
al jaren evenementen georganiseerd.

• De studenten organiseren veel evenementen voor 
de eigen doelgroep; zoals het kerstfeest, het jaar
lijkse eindejaarsuitje, de diplomauitreiking en de 
introductieweek. Echte gasten/bezoekers, echte 
plannen, echte budgetten en een echte uitvoer.

Vind jij evenementen leuk? En hou je van plannen en 
organiseren? Als medewerker evenementenorganisatie 
bereid je events van A tot Z voor. Met deze opleiding 
leer je alles wat daarbij komt kijken.

EVENTS
Al vanaf het 1e leerjaar  

organiseer je allerlei  
evenementen

3736



Donallwey Nascimento Firmino (21) is mede-
werker evenementenorganisatie in opleiding. 
Dat hij op feestjes de eerste is die meehelpt 
achter de bar of garderobe, maakt dat de 
studie hem past als een jas.

“Ik heb niets tegen studeren. Maar als vakken 
te theoretisch worden, verlies ik al gauw mijn 
focus. Liever leer ik door te doen. Dat je tijdens 
deze studie al direct in het eerste jaar twee  
evenementen mag helpen organiseren,  
was voor mij een mooie bonus. Dan weet je 
tenminste waarvoor je leert.

Deadlines halen
Dat je gaandeweg fouten maakt, is niet erg. 
Juist daar leer je vaak het meest van. Al heb ik 
mijn zaakjes over het algemeen goed op orde. 
Ik hou van duidelijke afspraken en op tijd je 
deadlines halen. Tja, wat dat betreft, ben ik 
best een perfectionist.

Hetzelfde geldt trouwens voor de vakdocen
ten, die vaak jarenlang in de praktijk actief zijn 
geweest. Zij vertellen graag uit eigen ervaring. 
Bijvoorbeeld dat het ‘normaal’ is dat dingen 
nooit zo gaan als gepland. Een 9tot5menta
liteit kun je dus maar beter niet hebben in de 
evenementenbranche.

Ad hoc beslissingen
Of zulke ad hoc beslissingen straks ook nodig 
zijn bij mijn stageexamen? Ik hoop van niet.  
Op papier lijkt alles in ieder geval te kloppen.  
Ik ga een vijf uur durende salsatour door de 
stad organiseren met dans en muziekwork
shops, een quiz en ritjes met de Watertaxi. 
Allemaal op 1,5 meter afstand, in verband  
met corona.

*  Donallwey volgt de opleiding Medewerker 
Evenementenorganisatie. De naam van de 
opleiding is inmiddels veranderd in 010 Event 
Academy.

“Leren door te doen.”

KENNISMAKEN  
MET DONALLWEY

010 EVENT ACADEMY*
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COMMERCIEEL MEDEWERKER*

Niveau 3 • BOL • 2 jaar
Lijkt het je een leuke uitdaging om zoveel mogelijk 
producten te verkopen? In dit beroep ondersteun je de 
verkoop, dat is jouw belangrijkste taak. Van het benade
ren van klanten tot de aftersales, waarbij je klanten nabelt 
om te vragen of het product goed bevalt. Je belt veel met 
klanten. Om hun vragen goed te kunnen beantwoorden 
heb je ook veel contact met collega’s van de afdeling 
Inkoop en het magazijn. Tijdens deze opleiding leer je 
alles over het verkoopproces. Je leert over het opbouwen 

van een relatie met klanten en hoe je een verkoopgesprek 
voert via de telefoon. Ook leer je onderhandelen, offertes 
en bestellingen verwerken en hoe je omgaat met klachten 
en problemen van klanten. Je volgt vakken zoals sales 
(verkoop), reclame en promotie en Customer service.  
Ook ga je aan de slag met challenges, zoals het maken 
van een reclamecampagne en het in de markt zetten van 
een merk.

In de commercie draait het om de verkoop. Lijkt het  
jou leuk om producten of diensten te verkopen aan 
klanten? Bekijk hier welke opleiding bij jou past.

COMMERCIE
BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER* 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Als accountmanager sluit jij de deal tussen het bedrijf 
en de klant. De ene keer ga je met de auto op pad om 
meerdere klanten te bezoeken. De andere keer ga je 
langs bij nieuwe klanten om producten te verkopen 
of de organisatie te promoten. Tijdens deze opleiding 
leer je alles over het verkopen van een product, het 
contact met klanten en het beheren van relaties. Je leert 
hoe je mensen overtuigt, welke prijs je kunt vragen en 
hoe bedrijven geld verdienen en winst maken. Je doet 
bijvoorbeeld onderzoek naar een product en de markt. 
Je schrijft een accountplan, voert verkoopgesprekken, 
stelt offertes op en onderhandelt met (fictieve) klanten. 
Je volgt vakken zoals bedrijfseconomie, sales, marketing 
en het schrijven van een accountplan. Ook ga je aan 
de slag met challenges, zoals het maken van een 
reclamecampagne en het in de markt zetten van  
een merk.

ASSISTENT-MANAGER INTERNATIONALE HANDEL* 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Tijdens deze opleiding leer je alles over de import 
en export van producten. Als Assistentmanager 
Internationale Handel speel jij namelijk een belangrijke 
rol bij het inkopen van buitenlandse producten en het 
verkopen van producten aan het buitenland. Dankzij 
jou liggen de producten op tijd in de winkels. Tijdens 
deze opleiding leer je alles wat met jouw vak te maken 
heeft, zoals het opstellen van een marketingplan en het 
ontvangen en verwerken van buitenlandse orders.  
Je leert over economie, maar ook over sales, marketing 
en internationale regelgeving. Je volgt vakken als 
bedrijfseconomie, sales, marketing, wet  en regelgeving  
en internationaal betalingsverkeer. Ook ga je aan de slag 
met challenges, zoals het organiseren van een marktdag.

*  Mogelijk veranderen de namen van deze opleidingen 
binnenkort. Kijk op de website voor de meest actuele 
informatie.
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Na twee keer te zijn gezakt voor haar havo-examen zag 
Amberley do Rosario (18) het even niet meer zitten. Wéér 
geen diploma. Gelukkig stuitte ze op de valreep van een 
nieuw schooljaar op de 010 E-com Academy. Een gloed-
nieuwe mbo-opleiding die je klaarstoomt tot online  
marketeer, content manager of webshopbeheerder.
 

“Weet je waarom ik op de havo tot twee keer toe zakte? 
Omdat ik er vakken had die mij totaal niet boeiden.  Schei 
en natuurkunde bijvoorbeeld. Daar kon ik mij voor corona 
al moeilijk toe zetten. Maar tijdens de crisis daalde mijn 
 motivatie helemaal tot het nulpunt.

Betaald Instagrammen
De grote vraag toen was: wat nu? Een vervolgstudie had ik 
namelijk nog niet op het oog. Gelukkig kende mijn  vader 
iemand bij Zadkine die hem vertelde over de nieuwe 
 Ecommerce opleiding. Kortom: het leren verkopen van 
producten of diensten op internet. Dat sprak aan. Al gaat de 
opleiding een stuk verder dan betaald Instagrammen alleen.

Zo draait de opleiding rondom een zestal vakken die je alle 
ins & outs van de elektronische handel leren. Je krijgt een 
stukje klantenservice, webshop management, online bran
ding en marketing en leert van alles over het optimaliseren 
van de customer journey. Leuk is dat je daarbij regelmatig 
samenwerkt met echte bedrijven.

Influencer
Zo mocht ik het eerste jaar al meteen aan de rebranding 
werken van de website van Josie’s Agency, dat zich richt op 
social mediabeheer en online marketing. Het verhaal van de 
eigenaar, influencer Valerie Josie, vond ik erg inspirerend. Zij 
heeft van haar hobby haar werk kunnen maken. Iets wat ik 
zelf ook graag zou doen.

Brede opleiding
Fijn is verder dat de opleiding heel breed is ingestoken. Je kunt 
na het behalen van je diploma nog alle kanten op. Ideaal dus 
voor studenten die nog niet helemaal weten of ze later liever 
de sales of de marketingkant op willen. Die vrijheid is prettig. 
Mocht een en ander toch niet bevallen, kun je vrij gemakkelijk 
switchen naar een andere opleiding.”

010 E-COM ACADEMY 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Ben jij gek op digitale ontwikkelingen en wil je daar 
iets mee doen? Binnen de Ecommerce draait alles om 
online zakendoen! Tijdens deze opleiding leer je alles 
wat hierbij komt kijken. Je volgt vakken als marketing, 
visual design, sales en Ecommerce. De opleiding is 
ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waardoor 
alles wat je leert actueel is en aansluit bij wat bedrijven 
nodig hebben. Elk blok staat in het teken van een bepaald 
thema binnen de Ecommerce. Tijdens dit blok werk je in 
kleine groepen aan een opdracht. Het komt regelmatig 
voor dat een groep een echte praktijkopdracht uitvoert 
voor een bedrijf! Met deze opleiding kun je het diploma 
Ecommerce Manager* behalen. Hiermee kun je in het 
bedrijfsleven aan de slag als junior online marketeer, 
junior content marketeer, junior social mediaspecialist, 
webshopbeheerder of junior visual designer. Daarnaast 
kun je alle geleerde skills inzetten om je eigen online 
business te starten.

Wat maakt de 010 E-Com Academy uniek? 
1. Docenten uit de praktijk: meerdere docenten 

beschikken over ruime ervaring in het bedrijfsleven 
of combineren het docentschap momenteel met het 
runnen van een eigen bedrijf.  

2. Externe locatie: de opleiding wordt aangeboden op 
een externe locatie, omringd door toonaangevende 
bedrijven. Hierdoor kom je als student meteen in 
aanraking met het werkveld. 

3. Samenwerkingen met het bedrijfsleven: je gaat 
regelmatig op bezoek bij professionals uit het 
bedrijfsleven voor het volgen van gastcolleges 
en workshops. Ook werk je regelmatig aan 
praktijkopdrachten voor echte bedrijven! 

4. Wordpress: je werkt drie jaar aan het ontwikkelen van 
je eigen Wordpresspagina. Altijd al de ambitie gehad 
om een webshop te starten of heb je een geniaal idee 
voor een website? Dan is dit het ideale vak om hieraan 
te werken. Als je jouw diploma hebt behaald, verlaat 
je de opleiding niet alleen met een diploma, maar ook 
met een tastbaar product. 

KENNISMAKEN  
MET AMBERLEY 
 
010 E-COM ACADEMY

“Leuk dat je regelmatig 
samenwerkt met echte 

bedrijven.”

*  De naam op het diploma is onder voorbehoud.  
Kijk op de website voor de meest actuele informatie.
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Als klein jongetje wilde Pieter Thomas 
 Vermaas (20) architect worden. Maar  
omdat hij alsmaar onvoldoendes voor 
 wiskunde scoorde, besloot hij in plaats 
 daarvan de ‘verkoopkant’ op te gaan.  
Met de opleiding (Junior) Accountmanager 
hoopt hij zijn tweede jeugdwens waar te 
maken: rijk worden.
 

“Wanneer ik erachter kwam dat rekenen niet 
mijn vak is? Dat was nadat ik van het vmbotl 
doorstroomde naar de havo en  ondanks dat 
ik écht mijn best deed  alleen maar drieën 
voor wiskunde haalde. De kans was groot dat 
ik daarop zou blijven zitten, waardoor ik na 
slechts twee maanden besloot over te stappen 
naar de mboopleiding International Business 
Studies.

Marketing en sales
Ondanks dat ook deze studie niet helemaal bij 
mij paste, sprak het stukje marketing en sales 
mij wel erg aan. Op zoek naar een manier om 
mij juist daarin verder te verdiepen, besloot ik 
na een jaar opnieuw te switchen. Dit keer naar 
de opleiding (Junior) Accountmanager, waar ik 
nu in het examenjaar zit.

Het mooie aan deze studie is dat je veel  
praktijkgericht onderzoek doet. Bijvoorbeeld 
door het maken van een accountplan, waarin 
je per klant de verkoopdoelstellingen en de 
behoeften vastlegt om zo betere verkoop- 
resultaten te behalen.

Waardevolle stages
Ook de stages die je loopt, zijn erg waardevol. 
Bij mijn stagebedrijf, een familiebedrijf in de 
groen en recyclingtechniek, klikt het zo goed 
dat ik daar graag een baan in het salesteam zou 
willen bemachtigen. Al moet ik dan eerst nog 
een hboopleiding afronden op de IVA Business 
School, een particuliere opleider voor onder 
andere de automotive industrie.

Meedenkende docenten
Och, zo weet ik meteen wat er hierna nog van 
mij wordt gevraagd om dit nieuwe doel te be
reiken. Dat docenten van Zadkine actief met je 
meedenken en je bijstaan in het realiseren van 
jouw carrièreambities, helpt daarbij enorm. 
Zo blijf je gemotiveerd om te studeren, zelfs 
tijdens corona.”

“Het mooie aan deze studie 
is dat je veel praktijkgericht 

onderzoek doet.”

KENNISMAKEN  
MET PIETER THOMAS

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
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RETAIL 
(DETAILHANDEL)

RETAIL MEDEWERKER

Niveau 2 • BOL/BBL • 1 jaar
In dit beroep is het jouw belangrijkste taak om de winkel 
in orde te maken, zodat mensen het leuk vinden om in 
jullie winkel te shoppen. Je zet de producten netjes in de 
winkel én in de etalage. Je maakt bijvoorbeeld de winkel 
schoon, bergt producten op in het magazijn en assisteert 
bij de kassa. Tijdens deze opleiding leer jij hoe je een 
winkel tiptop in orde maakt en hoe je klanten helpt bij het 
kiezen van een product. Ook leer je verkoopgesprekken 
voeren, de levering van nieuwe producten ontvangen en 
presentatietechnieken. Je volgt vakken als marketing en 
goederen. En je gaat tijdens de opleiding aan slag met 
challenges. Je gaat bijvoorbeeld producten verkopen, 
reclame maken of een verkoopgesprek voeren. Met deze 
opleiding kun je het diploma Retailmedewerker behalen.

RETAIL VERKOOPSPECIALIST 

Niveau 3 • BOL/BBL • 2 jaar
In dit beroep kun jij klanten goed adviseren, zodat ze de 
winkel verlaten met het juiste product. Bovendien weten 
ze ook nog eens hoe ze het moeten gebruiken, want jij 
ként de producten die je verkoopt. Tijdens deze oplei
ding ontwikkel jij je tot expert, waardoor winkelen een 
beleving wordt. Want jij leert alles over het werken in een 
winkel. Je voert bijvoorbeeld een verkoopgesprek, richt 
een winkel in en maakt reclame voor producten. Zo kun jij 
straks klanten adviseren, artikelen aanprijzen en collega’s 
helpen. Je volgt vakken als bedrijfseconomie en commer
ciële economie, waarmee je bijvoorbeeld leert over mar
keting, winkelpresentatie en sales. Ook ga je aan de slag 
met challenges, zoals het maken van een reclamecam
pagne en het in de markt zetten van een merk. Met deze 
opleiding kun je het diploma Retailspecialist behalen.

RETAIL MANAGER 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Zie jij jezelf al leidinggeven aan een verkoopteam in een 
winkel? Met deze opleiding sta jij straks aan het hoofd 
van een filiaal. Jij zorgt ervoor dat de winkel goed draait. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de winkel schoon 
is en op de juiste manier ingericht. Maar ook door de pro
ducten te bestellen, de verkoopcijfers in de gaten te hou
den en de personeelsadministratie bij te houden. Tijdens 
deze opleiding leer je alles over het aansturen van een 
winkel of filiaal. Je leert hoe je producten verkoopt, hoe je 
budgetten opstelt, hoe je leiding geeft en hoe je klachten 
afhandelt. Je volgt vakken als management, marketing en 
bedrijfseconomie. Ook ga je aan de slag met challenges, 
zoals het maken van een reclamecampagne en het in de 
markt zetten van een merk. Met deze opleiding kun je het 
diploma Retailmanager behalen.

ONDERNEMER HANDEL* 

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
In dit beroep ben je de eigenaar van of de eindverant
woordelijke in een commerciële onderneming in de han
del. Dit kan een bedrijf in zakelijke verkoop zijn; business 
to business. Of in de retail; business to consumer. Of een 
combinatie. Jouw belangrijkste doel is winst maken. Hier
bij staan de behoeften van de klant centraal en de stap
pen die de klant doorloopt om een product te kopen (de 
customer journey). Dit wordt steeds ingewikkelder, omdat 
er steeds meer digitale verkoopkanalen en vernieuwingen 
in winkels zijn. Ook is er steeds meer data (klantinforma
tie) beschikbaar. Door de data te analyseren (onderzoe
ken) kan er gerichter worden gestuurd op het beïnvloeden 
van het klantgedrag, het behalen van maximale winst en 
verbetering van het hele commerciële proces. Tijdens de 
opleiding leer je alles over dit interessante beroep. 

Lijkt het jou leuk om te werken in een winkel?  
Of om een winkel te leiden? Misschien wil je zelfs  
je eigen zaak beginnen. Met deze opleidingen  
is veel mogelijk!

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

NIVEAU 2 IN 1 JAAR, 
DAT IS SNEL!

Je volgt de opleiding Retailmede
werker in 1 jaar. Heb je iets meer tijd nodig? Geen 
probleem! Dan blijf je iets langer bij ons studeren. 

*  De naam van deze opleiding is onder voorbehoud.  
Kijk op de website voor de meest actuele informatie.
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Valence Heymans (22) weet het zeker: in zijn 
‘opgroei-dorp’ staan de mensen te springen 
om een avondwinkel. Eentje die hij samen 
met een vriend wil opzetten. Om dat doel te 
bereiken, is de opleiding Ondernemer Retail 
voor hem een onmisbare schakel.

“Lange tijd wist ik niet zo goed wat ik wilde met 
mijn leven. Profvoetballer worden, was mijn 
eerste keuze. Maar die ambitie bleek te hoog 
gegrepen. Ook de sportopleiding die ik daarna 
wilde volgen, bleek niet haalbaar. Deze zat al 
helemaal vol toen ik mij ervoor aanmeldde.

Aan het werk
Vervolgens dacht ik eraan van koken mijn 
beroep te maken. Maar daar miste ik de passie, 
waardoor ik na het behalen van mijn diploma 
energiecontracten ging verkopen. Eerst in loon
dienst, daarna als zzp’er.

Dat eigen baas zijn, beviel me wel. Het leverde 
mij bovendien een leuk spaarcentje op. Maar 
om tot aan mijn zeventigste aan deur tot deur
verkoop te blijven doen, leek me ook geen goed 
plan. Dan liever een eigen winkel.

Gat in de markt
Het idee om een eigen avondwinkel te begin
nen, kwam op toen ik zo’n vijf jaar geleden naar 
Rotterdam verhuisde. In de stad kun je na 22.00 
uur ’s avonds nog overal terecht om bood
schappen te doen. Maar in een dorp als waar ik 
ben opgegroeid, is er dan niets meer open. Een 
gat in de markt dus om ook daar een nightshop 
te openen. Maar dan wel met de nodige kennis 
op zak.

De opleiding die ik nu volg, bereidt mij daar 
prima op voor. Zo leer je precies hoe het is om 
een winkel te runnen. Denk aan de bevoorra
ding van de winkel, het regelen van marketing, 
financiën, omgaan met klanten en het  
aansturen van personeel.

Minionderneming
Wat vooral aanspreekt, is dat je actief aan de 
slag gaat met realistische projecten. Bijvoor
beeld door het opzetten van een virtuele  
minionderneming. Dankzij de input van erva
ren vakdocenten stond mijn koffiebeker-to-go 
concept als een huis. Hopelijk komen ze later 
eens bij me winkelen, om te kijken hoe ik alle 
geleerde lessen in de praktijk breng.”

KENNISMAKEN  
MET VALENCE

ONDERNEMER RETAIL 

“Je leert precies hoe het is  
om een winkel te runnen.”
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INSTAGRAM

YOUTUBE
zadkine mbo

LINKEDIN

FACEBOOK

BLIJF OP DE HOOGTE!

    
WEBSITE

zadkine.nl/businesscollege

Overweeg jij om na je economische  
mboopleiding naar het hbo te gaan? Dan kun  
je kiezen om mee te doen met het Doorstroom
programma mbohbo. Dit is een samenwerking 
met Hogeschool Rotterdam en Inholland.  
Met dit programma krijg je extra begeleiding  
bij het maken van de overstap naar het hbo.  
In Rotterdam werken mbo en hboinstellingen 
samen om jou met je keuze te helpen.  
Door middel van het doorstroomprogramma 
kun je alvast ervaring opdoen in het hbo (je gaat 
bijvoorbeeld proefstuderen) en maak je bewust 
een keuze voor je vervolgopleiding. Ga je uitein
delijk naar het hbo, dan word je als onderdeel 
van dit doorstroomprogramma in het propedeu
sejaar extra begeleid.

Wat houdt het doorstroomprogramma in? 
Het doorstroomprogramma is een traject  
waarin je extra begeleiding krijgt in het hbo.  
Het totale traject kun je volgen vanaf het 2e jaar 
van je mboopleiding op niveau 4 tot en met  
het einde van het eerste jaar op het hbo.  
Lees meer op de website:  
doorstroomprogrammarotterdam.nl

WIL JIJ 
DOOR 
NAAR 
HET 
HBO?

@zadkine_mborechten
@zadkine_ma

@zadkinebcspijkenisse

@zadkineretailbusiness
@zadkinetweetalig

@zadkinembo

@juridischeberoepen
@zadkine business college spijkenisse

@zadkinenl

Zadkine Business College Spijkenisse
Zadkine

Zadkine MBO Rechten
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIES
1. BENTHEMPLEIN 15
3032 CC Rotterdam
t. 088 945 24 80

Locatie Benthemplein 15 ligt in Rotterdam  
Centrum, vlakbij het Hofplein en Centraal Station. 
De locatie is goed bereikbaar met trein, tram,  
bus en metro.

  

3. SPORTLAAN 15
3202 VW Spijkenisse
t. 088 945 36 00

Locatie Sportlaan 15 in Spijkenisse is goed 
bereikbaar met openbaar vervoer en er is 
voldoende parkeergelegenheid.

   

2. PRINS ALEXANDERLAAN 55
3067 GB Rotterdam
t. 088 945 10 00

Locatie Prins Alexanderlaan 55 ligt in Rotterdam 
Oost, vlakbij het winkelcentrum Alexandrium en is 
goed bereikbaar met trein, bus en metro.
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit huis 
of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulpbijstudiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088945 38 88, mailen kan ook naar studie
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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