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Marketingcommunicatie casus 



2,7 miljoen extra 

bezoekers in de 

drie maanden.

BEZOEKERS

ASSOCIATIE

McDonald’s is een 

plezierige ervaring’ 

score onder jongeren, 

van 43% naar 56%

De omzetgroei 

bedroeg zelfs 

11,5% in 3,5 

maand tijd!

OMZETGROEI

Ruim 35.000 mensen 

die de volledige 

aanmelding hebben 

doorlopen

AANMELDINGEN

Resultaten



NAAMS-

BEKENDHEID
Zorgen dat zoveel mogelijk 

mensen uit jouw doelgroep 

bekend zijn met je merk, 

product of dienst

IMAGO
Zorgen dat het beeld dat 

mensen hebben van jouw 

product, merk of dienst 

verbeterd kan worden.

CONVERSIE
Zorgen dat mensen 

overgaan tot 

daadwerkelijke actie. 

Daarbij kun je denken aan 

aankopen doen, aanmelden 

voor evenementen etc..

Marketing is het vakgebied 

dat zich bezighoudt met het 

overbrengen van de 

waarde van een merk, 

product of dienst aan de 

markt
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Marketing



Basisvakken 

(alle MBO opleidingen hetzelfde)

DE OPLEIDING

Generieke vakken 

(MBO Marketingcommunicatiemedewerker) 

Keuzedelen 

(Doorstroom HBO georiënteerd)

Inspelen op 

Innovatie

Doorstroom HBO 

Generiek
Doorstroom HBO 

Economie

MBO Diploma

MHBO Certificaat



ROOSTERS



Focus op de basis van het doen van onderzoek

(voorlopig studieadvies)

Periode 2

Focus op de basis van marketing & 

communicatie

(start versnellerstraject)

Periode 1

LEERJAAR 1

Focus op online marketing en social

media

(bindend studieadvies)

Periode 3

Focus op het (online) 

marketingcommunicatieplan

(bepaling overgang leerjaar 2)

Periode 4



4 dagen BPV

1 terugkomdag met focus op werkzaamheden 

in BPV

Periode 2

4 dagen BPV

1 terugkomdag met focus op 

werkzaamheden in BPV

Periode 1

LEERJAAR 2

1 dag in de week BIZZNIZZ project

4 dagen focus op keuzedelen

Periode 3

1 dag in de week BIZZNIZZ project

4 dagen focus op keuzedelen

Periode 4



1 dag in de week BIZZNIZZ (focus op 

marketingcommunicatiemiddelen)

Examinering Talen

Periode 2

1 dag in de week BIZZNIZZ (focus op 

onderzoek)

Examinering basisvakken

Periode 1
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LEERJAAR 3

4 dagen in de week BPV

1 dag terugkomdag met intervisie en 

herkansingen

Periode 3

4 dagen in de week BPV

1 dag terugkomdag met intervisie en herkansingen

Examinering kerntaken en keuzedelen

Periode 4



Begeleiding en zorg 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB): 

• Begeleiding bij leren plannen en samenwerken

• Competentiemanagement

• Passend onderwijs

• Begeleiding in zoektocht naar HBO en werk

Taakdocent Zorg 

• Intensievere en nog meer persoonlijke vorm van SLB

• (bijvoorbeeld bij autisme, psychische problemen etc)

Studenten Dienst Verlening (SDV): 

• Speciale studentenzorg

• Coaching op studievaardigheden

• Jeugdteam

• Begeleiding naar zorg/hulpverlening buiten school



BPV (stage)

Leerjaar 2

• Half jaar BPV bij een bedrijf naar keuze! (mits geaccrediteerd)

• Meewerken en operationeel marketingcommunicatieplan schrijven.

• 1 dag per week terug komen op school voor vakken en begeleiding.

• Optie om in het buitenland stage te lopen (strenge voorwaarden!) 

(onder voorbehoud, zit nu in de testfase)

Leerjaar 3

• Half jaar BPV bij een bedrijf naar keuze! (mits geaccrediteerd)

• Examinering aan de hand van fieldresearch & 

marketingcommunicatieplan

• 3x intervisie tijdens BPV



BizzNizz

Echte opdrachten, voor echte bedrijven!

Een jaar lang, een hele dag per week aan de slag voor bijvoorbeeld 

Vodafone Ziggo, Tony’s Chocolonely, Coolblue of de Gemeente Utrecht. 

Op een externe locatie, midden tussen de bedrijven.



Buitenlandreis

In het tweede leerjaar hebben studenten de mogelijkheid om mee te 

gaan op buitenlandreis. Doel is vooral om met elkaar een leuke tijd te 

hebben, maar er zitten ook wel kleine onderwijsonderdelen in het 

programma. 

Dit jaar:

Valencia en Brighton



Doorstroom HBO

Aan de hand van de keuzedelen bereiden wij de studenten extra voor op een 

mogelijke doorstroom naar het HBO. Onderstaande opleidingen en hogescholen 

zijn veelvoorkomende richtingen waarin studenten doorstromen

• HBO Commerciële Economie

• HBO International Marketing Management

• HBO Bedrijfskunde

• HBO Communicatiemanagement

• HBO (International) Business of Management

• HBO Management, Economie & recht (MER)

• HBO Vastgoed & Makelaardij

• Hogeschool Utrecht

• Hogeschool van Amsterdam

• Avans Hogescholen 

• Fontys Hogescholen

• Windesheim

• Hogeschool Arnhem Nijmegen



Doorstroom werk

Wanneer een student na deze MBO opleiding besluit om niet verder te studeren, 

dan komen ze vaak terecht in één van de onderstaande functies.

• Marketingcommunicatiemedewerker

• Salesmedewerker

• Online marketeer

• Social media medewerker

• Event medewerker



Versnellersklas

Er is een mogelijkheid tot versnelling in dit traject van 3 naar 2 jaar. Deze regeling 

is in het kader van Passend onderwijs en valt daarmee in de categorie ‘maatwerk’. 

• Twee momenten om in aanmerking te komen.

Bij inschrijving

Na de 1e periode

• Strenge voorwaarden op basis van vastgestelde criteria: 

Absentie, Cijfers, Deadlines, Motivatiebrief en Aanbeveling

Voordelen →

Sneller je diploma

Meer uitdaging door snelheid in programma

Nadelen →

Veel meer werk 

Veel leuke onderdelen worden uit het lesprogramma gehaald 

(Buitenlandreis, deel van BIZZNIZZ, deel van projecten, geen OIP etc.).



Toelatingseisen

• Diploma vmbo Basis, 

Kader en Theoretische 

leerweg

• HAVO overgang leerjaar 

3-4-5

Aanmelden voor 1 mei

Vul alle gegevens online 

in, maak de AMN test en 

vul je Digitaal 

Doorstroom Dossier

Meeloopdag

We raden alle toekomstige 

studenten aan om een meeloopdag

te doen. 

Aanmelden via: 

jman@mboutrecht.nl

Intakegesprek

Je wordt uitgenodigd 

voor een 

intakegesprek. Hierna 

wordt je uitgenodigd 

voor de plaatsingsdag.
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GEINTERESSEERD?



Bedankt!

Vragen? Mail docent Jan Willem op 

jman@mboutrecht.nl



mboutrecht.nl


