Summa International Business tweetalige opleiding (bol)
Grenzeloos ondernemen
andere talen | commercieel inzicht | geen 9-tot-5-mentaliteit |
importeren en exporteren | initiatief nemen | internationaal | klantenservice |
marketing | marktonderzoek | producten verkopen | relatiebeheer |
representatief
Je wilt graag werken bij een bedrijf dat zakendoet met het buitenland. Om je
daar goed op voor te bereiden, krijg je bij Summa Business les in het Nederlands
en in het Engels. Op school leer je werken in situaties die je straks in je werk ook
tegenkomt. ‘Beroepsgericht leren’ noemen we dat. Daardoor ben je helemaal
klaar voor je stage en je toekomstige baan.
Als je deze opleiding afrondt, krijg je het diploma IBS Assistent-manager
internationale handel. Daarnaast kun je het Certificate of excellence: European
Business Baccalaureate Diploma (EBBD) behalen. Wil je je verdiepen in een
andere taal? Dan kun je het Business English Certificate (BEC) Vantage halen voor
Engels op B2-niveau. Ook kun je Spaans of Duits afronden met een certificaat op
B1-niveau. Aan deze taalcertificaten zijn wel extra kosten verbonden.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25133

Interessegebied(en)
Verkopen & Ondernemen

Summa Business
Furkapas 1, Eindhoven

Summa International Business - tweetalige opleiding (bol)
Wat word je?
Je kunt aan de slag als verkoper bij een internationale
groothandel of bij een bedrijf dat goederen importeert en
exporteert. Als je nog verder wilt studeren, kun je
bijvoorbeeld kiezen voor de opleidingen Small business,
International business and management studies en
International business and languages.
Bij Fontys kun je de hbo-opleiding International business in
3,5 jaar versneld afronden. Bij het Summa College bereid je
je hier goed op voor. Je krijgt les in sommige hbo-vakken, je
kunt lessen volgen bij Fontys en je kunt masterclasses volgen
samen met studenten van Fontys.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je gaat 3 dagen per week naar school en loopt 2 dagen per
week stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzevakken
Dit is een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Het is
belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Hierdoor heb je meer
kans op een plaats bij de opleiding, mits je aan de
toelatingseisen voldoet. Het is verstandig om je ook aan te
melden voor een andere opleiding die bij je past.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
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Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Daarnaast:
• heb je interesse in een 2e moderne vreemde taal
(bijvoorbeeld Duits of Spaans);
• ben je aantoonbaar gemotiveerd;
• begrijp je de Engelse taal goed en kun je in deze taal
communiceren. Een groot deel van de opleiding wordt in het
Engels gegeven.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

