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Annemarie van Buuren- a.van.buuren@mboutrecht.nl



Wij gaan verhuizen naar de Daltonlaan 200 in Utrecht

Verhuizen



• Bureau professional

• Ondersteuner van leidinggevenden en teams

• Projectmatige werker

• Virtual assistant (zelfstandig ondernemer)

• Iemand die meedenkt met een leidinggevende (co-

manager)

• Pro-actieve, zelfstandige medewerker

• Iemand met eigen verantwoordelijkheden

Waar leiden wij jou voor op?



• Representatief                                 

• Accuraat

• Taalgevoelig

• Sociaal

• Stressbestendig 

• Flexibel

• Initiatiefrijk

Ben jij geschikt?



• VMBO-diploma kader of theoretische leerweg 

• Met een overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 

HAVO/VWO mag je ook in klas 1 niveau 4 starten.

• Met een MBO niveau 2-diploma kun je ook doorleren 

voor niveau 4.

Toelatingsvoorwaarden



• Niveau 4

• Management assistant

• 3-jarige opleiding

Niveau 



• Student centraal:

- elke periode voortgangsgesprek 

- alle informatie in 1 digitale omgeving

- kleine opleiding – individuele aandacht

• Docenten met praktijkervaring

Uitgangspunten 



De wereld van beroepen verandert drastisch. Voor de banen en 
werkplekken van de toekomst zijn vaardigheden nodig die niet nieuw 
zijn, maar wel belangrijker dan ooit.

Kritisch denken            Sociale vaardigheden

Samenwerken                             Probleemoplossend 
vermogen

ICT-geletterdheid                        Communiceren en creativiteit

21st Century skills 



Basisdeel (leerjaar 1+2)

• Voert taken rondom informatiemanagement uit     
(correspondentie, telefoneren, administratie en archiveren)

• Voert taken rondom planning en organisatie uit
(agendabeheer, bijeenkomsten, notuleren, bezoekers, 
financiën)

Indeling opleiding



Profieldeel (eind leerjaar 2 + leerjaar 3)

• Assisteert bij het verzorgen van de corporate                   
informatie
(voorlichting/pr, redigeren teksten, derden informeren over de
organisatie/het bedrijf)

• Voert financiële administratieve taken uit
(budgetten, financiële zaken, offertes opstellen en beoordelen,
projectadministratie, urenregistratie)

Indeling opleiding
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• Nederlands, Rekenvaardigheid en Engels

• Leren, Loopbaan & Burgerschap

• Studieloopbaanbegeleiding

Basisvakken



Zoals:

Bezoekers ontvangen
Personeelszaken
Agendabeheer
Vergaderen & notuleren
Organiseren bijeenkomsten
Social media
Offertes aanvragen/beoordelen
Budgetten opstellen/bewaken
Redigeren
Promotiemateriaal samenstellen

Kennisgebieden



Keuzedelen leerjaar 1 & 2:

• Duits
• Digitale vaardigheden gevorderd
• Oriëntatie op ondernemerschap     

Keuzedeel leerjaar 3:

• Voorbereiding op HBO    

Keuzedelen



Aan de slag met praktijkgerichte lessen!

Beroepsgericht leren 



Beroep specifieke examens
- examenprojecten
- vaardigheidsexamens in het Engels
- proeve van bekwaamheid

Keuzedeel examens

Examens basisvakken

Examinering



• In elk jaar een stage
• Student zoekt zelf een stageplek.
• Ondersteuning van het team.

Beroeps Praktijk Vorming (stage)



Veel zitten & met de laptop werken!
(ook) Engels is heel belangrijk!



• Ben jij ambitieus?
• Pak jij nieuwe stof snel op?
• Neem jij actief deel?
• Zijn jouw resultaten goed
• Ben jij bereid extra tijd en energie in je opleiding te stoppen?
•

Versnelde opleiding van 2 jaar

Sneller bij ons diplomeren?



• Opleiding afronden op niveau 3
• In 2 jaar
• In uitzonderlijke situaties

Niveau 3 – office assistant



Meld je voor 1 mei a.s. aan.
Na jouw aanmelding volgt:

• Een beroepsbeeldtest
• Een kennismakingsgesprek

• Een talentscan
• Evt. een studie-adviesgesprek

of een plusgesprek
• Een introductie bij de start van het eerste studiejaar

Wil jij bij ons komen studeren?



• Werken, misschien wel op jouw stageplek.
- interne opleidingen

• Naar het HBO
- associate degree (2-jarig) in de economisch-
administratieve richting

- commercieel communicatiemanagement
- Toegepaste bedrijfskunde
- Management, economie en recht (MER)
- Personeel en arbeid (HRM)

En daarna?



• https://www.edu-actief.nl/mboinbeeld/secretarieel/

• Mailen kun je naar: a.van.buuren@mboutrecht.nl

Zodra de school weer open is ben je altijd welkom om mee te 
lopen. Hiervoor kun je een afspraak maken.

(Nog) meer weten?



mboutrecht.nl
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