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COMMUNICATIE WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:

Opleiding Overeenkomsten Verschillen

Commerciële 
Economie 
Breda

PR, communicatie en 
boodschappen verwoorden 
voor een doelgroep zijn 
bij beide opleidingen 
belangrijk. 

De opleiding Communicatie kijkt naar verschillende communicatie-
toepassingen en gaat in op in- en externe communicatie, gedrags-
beïnvloeding en reputatiemanagement. Het communicatiedeel 
binnen Commerciële Economie betreft vooral marketingcommuni-
catie en externe communicatie. De focus ligt daarbij op producten, 
diensten en merken in de markt zetten. 

Human Resource 
Management
Breda

Beide opleidingen 
hebben een hoog niveau, 
strategisch en soms zelfs 
wetenschappelijk.  
Ze kijken allebei sterk 
naar het gedrag van 
mensen. Ethiek is bij beide 
opleidingen belangrijk.

De opleiding Communicatie is gericht op verschillende vormen 
van communicatie. Reputatiemanagement, gedragsbeïnvloeding, 
externe communicatie en interne communicatie. Studenten Human 
Resource Management ontwikkelen zich tot professionals op het 
gebied van personeelszaken. Ze weten alles over werving en selectie 
en helpen zowel het bedrijf als de medewerker om zich verder te 
ontwikkelen. Ze weten hoe ze mensen moeten motiveren en helpen 
ze om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. 

Bedrijfskunde
Breda

Bij beide opleidingen 
worden studenten opgeleid 
tot bruggenbouwer: 
tussen mensen, projecten 
en afdelingen binnen en 
buiten het bedrijf.

Als communicatieprofessional zet je verschillende communicatie-
middelen in om bruggen te slaan binnen het bedrijf en daarbuiten. 
Met jouw communicatieadvies draag je bij aan verbeteringen 
in het bedrijf. Bedrijfskundigen zijn gericht op het proces van de 
verbeteringen. Onderdeel van dat proces is verbindingen leggen 
tussen verschillende afdelingen en mensen. 

Communicatie 
& Multimedia 
Design
Breda

Beide opleidingen richten 
zich op de ontwikkelingen 
in het medialandschap en 
in de maatschappij. De 
interactie tussen mensen of 
tussen mens en applicatie 
staat centraal. 

De opleiding Communicatie kijkt naar verschillende communicatie-
toepassingen en gaat in op interne en externe communicatie, gedrags- 
beïnvloeding en reputatiemanagement. De focus ligt op het advies. 
Binnen CMD ligt de focus op innovatief creëren. Daarom spelen 
in deze opleiding wetenschap, kunst, design en engineering een 
grote rol. CMD-studenten komen alles te weten over communicatie, 
interactie en strategie. Verder zijn ze niet van bang voor techniek. 

Finance & Control
Breda

Zowel Communicatie als 
Finance & Control zijn terug 
te vinden in alle onderdelen 
van een bedrijf en dragen 
beide bij aan goede 
bedrijfsvoering.

Communicatieprofessionals zetten verschillende communicatie-
toepassingen in om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering zo 
optimaal mogelijk is. Denk aan interne en externe communicatie, 
gedragsbeïnvloeding en reputatiemanagement. Bij Finance & 
Control leer je hoe je met goede financiële bedrijfsvoering een 
bedrijf zo optimaal mogelijk laat opereren. Je zoekt graag uit hoe 
geldstromen lopen en met cijfers onderbouw je je verhaal.

avans.nl

DE ESSENTIE 
De opleiding is gericht op het oplossen van 
strategische communicatievraagstukken. Je leert 
alles over het gedrag van mensen en wat bepaalde 
vormen van communicatie met mensen doen. 
Je wordt een specialist op het gebied van in- en 
externe communicatie, reputatie en campagnes. 

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN 
Functies in het bedrijfsleven, bij de overheid of de 
semi-overheid: 
•  Arbeidsmarkt communicatieadviseur of -manager
•  Corporate communicatieadviseur of -manager 
•  Consultant of strategisch consultant 
•  Adviseur of manager interne communicatie
•  Organisatieadviseur
•  Social media-adviseur of -manager

Je wilt ‘iets met economie’ gaan doen, maar je weet nog niet wat. Elke economische opleiding van 
Avans Hogeschool heeft haar eigen vergelijkingskaart. Hierop vind je de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen met de 5 opleidingen waarmee studiekiezers deze opleiding het meest vergelijken.

NOG VRAGEN?
Kijk op www.avans.nl voor meer informatie. Hier vind je ook de data van de komende voorlichtingen.  
Mocht je nog specifieke vragen over de opleiding hebben, stel ze dan gerust via info.com.breda@avans.nl 
Like onze Facebookpagina Opleiding Communicatie Avans Hogeschool of volg ons Instagramaccount:  
avans_com om alvast een beeld te krijgen van wat er allemaal gebeurt bij deze opleiding.  
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