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Extra toelatingseis:
Minstens een 7.0 op je schoolexamen én
eindexamen voor Duits!

Internationale Betriebswirtschaft
Een tweetalige commerciële opleiding

Hoe ziet de opleiding eruit?

Internationale Betriebswirtschaft is een brede, internationaal georiënteerde niveau 4-opleiding. Alle
aspecten van het Nederlandse en Duitse zakenleven komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan
Marketing, Management, Rechnungswesen (accounting) en Personalwesen (human resource
management). Daarnaast leer je ook de (zakelijke) cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland
kennen.
Internationale Betriebswirtschaft is een tweetalige opleiding. In het eerste leerjaar wordt ongeveer
50% van de beroepslessen in het Duits gegeven en 50% in het Nederlands. In het tweede en derde
leerjaar wordt ca. 80% van de beroepslessen in het Duits gegeven. Naast je reguliere vakken volg je
in het eerste leerjaar het keuzedeel ‘digitale vaardigheden voor gevorderden’. In het tweede leerjaar
volg je het keuzedeel ‘voorbereiding hbo’ om inzicht te krijgen in de mogelijke vervolgopleidingen. Je
volgt dan gedurende 20 weken lessen op de Hanzehogeschool Groningen. In het derde leerjaar kun
je kiezen tussen de keuzedelen ‘E-marketing’, waarbij je je eigen webshop leert maken, en
’duurzaamheid’, waar onze Oosterburen om bekend staan!
Als je je opleiding met succes hebt afgerond, ontvang je het Nederlandse diploma ‘Vestigingsmanager
Groothandel niveau 4’ en een internationaal erkend certificaat van het Goethe Institut. Na deze
opleiding ligt de internationale zakenwereld binnen handbereik, of (wat de meeste afgestudeerden
doen) kun je verder studeren in het binnen- of buitenland.

Past deze opleiding bij jou?

Je bent een echte duizendpoot met een internationale blik. Je neemt graag initiatief en je werkt
doelgericht. Daarnaast kun je goed plannen en organiseren. Je bent sociaal vaardig en denkt altijd in
(commerciële) kansen. Natuurlijk heb je ook affiniteit met de Duitse taal en cultuur, want een groot
deel van de lessen wordt in het Duits gegeven.
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Toetsing

Voor het diploma ‘Vestigingsmanager Groothandel’ worden de generieke vakken getoetst middels
toetsen, mondelingen, presentaties en verslagen. Het bedrijfsmatige gedeelte wordt middels
examens in leerjaar twee en drie getoetst. Hier dien je te voldoen aan de bijbehorende kerntaken en
werkprocessen, zoals marktonderzoek, vormgeven van commercieel beleid en vestigingsbeleid,
uitvoeren van een verkooptraject, relatiebeheer en klantenservice en runnen van een vestiging.
Voor het certificaat van het Goethe Institut doe je examens in de taalvaardigheidsonderdelen lesen,
hören, schreiben, sprechen en Gespräche führen op minimaal ERK B2 niveau.

Opleidingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 VMBO KD, GL of TL
 Overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4 of VWO 3 naar VWO 4.
 MBO vakopleiding (niveau 3)
 MBO basisberoepsopleiding (niveau 2)
* Wanneer er in deze branche geen opleiding op niveau 3 bestaat ben je toelaatbaar met dit
diploma.

Extra eis: Je moet minimaal een 7.0 op het schoolexamen én landelijk eindexamen hebben voor Duits!

Inschrijvingsprocedure

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een twee uur durende welkomstbijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst kijken we met jou of deze opleiding bij je past en of deze opleiding de juiste
keuze voor je is.

Wat doet een werknemer Internationale Betriebswirtschaft?

Als afgestudeerd medewerker Internationale Betriebswirtschaft beheers je de Duitse taal op
minimaal B2 niveau en ben je voorbereid op de samenwerking met onze eerste en belangrijkste
handelspartner Duitsland. Dit geeft jou een goede kans op de arbeidsmarkt! Je kunt werken bij
een internationaal georiënteerde onderneming of een in-/exportbedrijf. Ook kun je aan de slag
bij een buitenlands bedrijf met vestigingen in Nederland of het buitenland. Omdat je meerdere
talen spreekt en andere culturen kent, lukt het jou om producten wereldwijd in de markt te
zetten. Uiteraard kun je ook doorstromen naar het hbo.

Geïnteresseerd?

Raadpleeg www.noorderpoort.nl voor meer informatie en/of om je aan te melden voor de opleiding.
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