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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. 

 

Commerciële Economie Breda 
 
De essentie 
 
In deze marketinggerichte opleiding leer je vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Jij weet wat 
de consument wil en vertaalt dat naar de verkoop van producten en diensten. Je leert wat het 

succes van een merk bepaalt en waarom mensen het ene merk kopen en het andere niet.  

 
Voorbeelden van beroepen 
 
• Productmanager  
• Account- of salesmanager 
• Marketingmanager 

• Brandmanager 

• Exportmanager 
• Online marketeer 
• Marktonderzoeker 

 
 
Commerciële Economie wordt het meest vergeleken met: 

 

Opleiding Overeenkomsten Verschillen 

Finance & Control 
Breda 

 

Management en 
organisatie, 

bedrijfsvoering en 
communicatie zijn 
overeenkomstige 
aandachtsgebieden. 

Bij Commerciële Economie draait het om 
commerciële ideeën bedenken en producten, 

diensten en merken in de markt zetten. 
Finance & Control legt het accent op 
financiën, een gezonde financiële 
bedrijfsvoering en verbeterprocessen.  

Bedrijfskunde  
Breda 

 

Partijen bij elkaar brengen, 
kansen zien, contacten 

leggen, netwerken en 
communiceren komen bij 
beide opleidingen aan de 
orde. 

Bij Commerciële Economie draait het om 
commerciële ideeën bedenken en producten, 

diensten en merken in de markt zetten. 
Bedrijfskunde kijkt in brede zin naar 
verbeterprocessen in organisaties en legt 
verbindingen tussen verschillende afdelingen 
en mensen.  



International 
Business 
Breda 

Bij beide opleidingen leer 
je goed zakendoen voor en 
met grotere bedrijven. 

Bij Commerciële Economie ligt de focus op 
marketing en sales. Bij International 
Business kijk je naar alle onderdelen van een 

bedrijf: marketing, financiën, management, 
verkoop en logistiek. Deze opleiding richt 
zich op het internationale bedrijfsleven en is 
Engelstalig. 

Ondernemerschap 

& Retail 
Management 
Breda 

Beide zijn commerciële 

opleidingen die draaien om 
marketing, sales en 
ondernemerschap.  

Bij Commerciële Economie draait het om 

commerciële ideeën bedenken en producten, 
diensten en merken in de markt zetten. Bij 
de opleiding Ondernemerschap & Retail 
Management ligt de focus op 
ondernemerschap. Studenten starten tijdens 
de opleiding een eigen bedrijf. 

Communicatie 
Breda 
 
 

Pr, communicatie en 
boodschappen voor 
verschillende doelgroepen 
onder woorden brengen 
zijn bij beide opleidingen 
belangrijk.  

Commerciële Economie is een marketing- en 
salesopleiding waarbij je leert wat het succes 
van een merk bepaalt. Het communicatiedeel 
betreft vooral marketingcommunicatie en 
externe communicatie. De opleiding 
Communicatie kijkt ook naar andere 

communicatietoepassingen en gaat in op in- 
en externe communicatie, 
gedragsbeïnvloeding en 
reputatiemanagement. 

 
 

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 
instroom.ambm@avans.nl. Like onze Facebookpagina: www.facebook.com/CEAvansBreda en volg 
ons op Instagram: https://www.instagram.com/ceavansbreda om alvast een beeld te krijgen van 
wat er allemaal gebeurt bij de opleiding Commerciële Economie in Breda.  
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