Beroepshavo Economie

Beroepshavo Economie
Introductie

Introductie na de opleiding

Beroepshavo Economie is een pittige opleiding waarbij je
gemotiveerd moet zijn om hard te werken. Je ontwikkelt je
breed. Maar daar staat dan ook wat tegenover: een stevige
oriëntatie en voorbereiding op het hbo. Zo vergroot je de
kans op succes. Je krijgt een goede theoretische basis
binnen de opleiding van jouw keuze. Het doel is dat je de
theorie gebruikt in de praktijk: dat leer je tijdens projecten op
school en tijdens stages.

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag in jouw vakgebied
of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden.

Vakken en keuzedelen
Wat leer je tijdens de opleiding:

■
■
■
■

Theorie van het desbetreffende beroep

Aan het werk
Je kan aan het werk in de economische sector.

Verder studeren
Je kan verder studeren aan een hbo-opleiding.

Toelatingseisen
Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande
documenten:

Nederlands en burgerschap én de lessen voor je
keuzedelen

■

Vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of
theoretische leerweg

Oriëntatie en begeleiding richting het hbo

■
■

Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4

Havo economie en wiskunde A.

Stage
Tijdens je stage ga je wat je op school leert, gebruiken in de
praktijk. Zo maak je vanaf het eerste jaar kennis met jouw
toekomstige beroep. Wij hebben stageadressen bij bedrijven
en instellingen in de regio óf je kan bij sommige opleidingen
praktijkervaring opdoen bij een van onze zogenoemde
leerbedrijven binnen de school. Drenthe College kan
bemiddelen bij het vinden van een stageplaats en jou
begeleiden bij het solliciteren. Erkende leerbedrijven kun je
vinden op: www.stagemarkt.nl

Onze begeleiding
Tijdens je opleiding word je begeleid door jouw
loopbaanbegeleider.

Mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3
of vergelijkbaar diploma

Lesgeld
Ga je voltijd studeren en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder?
Dan betaal je wettelijk lesgeld aan DUO. Naast het lesgeld zijn
er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen,
boeken en licenties.
Kijk op de site van DUO voor de actuele studiekosten

Regio: Meppel

■

Boeken en licenties €650,- per jaar

Boeken en overige kosten
Nog niet bekend

Contactpersonen
Het kan zijn dat je tijdens de opleiding tegen problemen
aanloopt. Geef dat aan bij je loopbaanbegeleider, je kan
daarna terecht bij StudentAdvies (StAd). Zo zorgen we dat jij
met een diploma en vol vertrouwen de school verlaat.

Versnellen of intensiveren
Het is mogelijk om jouw opleiding te versnellen of
intensiveren. Dit hangt af van jouw ervaring en inzet. Dit doe
je in overleg met jouw loopbaanbegeleider.

Leslocaties
Ambachtsweg 2

■

Meppel: DC Infoteam (info@drenthecollege.nl)

■

