
Ben jij ambitieus en wil jij je mbo-opleiding graag sneller doorlopen? Bij het Business &  
Administration College krijg je de kans een aantal opleidingen in 2 of soms zelfs  
1 jaar af te ronden. Zo kun je sneller aan de slag of doorstuderen op het hbo!

SNELLER JE DIPLOMA
Heb jij het in je om extra snel je mbo-diploma te halen? Voor
studenten met ambitie is het bij veel van onze opleidingen
mogelijk om sneller je diploma te halen. Dit zijn opleidingen
op maat. Daarom bepalen we na je aanmelding wat het beste
bij jou past. We kijken dan o.a. naar je vooropleiding, werker-
varing, kennis en kwaliteiten. Voor versnellen gelden daarom 
aanvullende toelatingsvoorwaarden. 

Marco Pololaan 2 en Kanaalweg 19C, Utrecht

SNELLER 
DOOR HET 
MBO!

WELKE OPLEIDING KUN JE VERSNELLEN?
› Marketing & Business Events (bol)
›  Managementassistent/Directiesecretaresse  

(bol en bbl)
› Juridisch-administratief Dienstverlener (bol* en bbl)
›  Medewerker Human Resource Management  

(bol* en bbl)
› Manager Retail (bol)
› Junior Accountmanager (bol)
› Bedrijfsadministrateur (bol)
› Junior Assistent-Accountant (bol)
› Servicemedewerker Zakelijk & Commercieel (bol) *

*  Met de juiste toelatingsvoorwaarden zijn deze opleidingen  
zelfs in 1 jaar af te ronden.



IETS VOOR JOU?
Versnellen is iets voor jou als je: 
› Ambitieus bent. 
› Doelgericht en hard wilt werken.
› Een goede voorbereiding zoekt voor het hbo.
› Snel aan de slag wilt in je eigen bedrijf.
› Aan de aanvullende voorwaarden voldoet.

WANNEER EN HOE KUN JE VERSNELLEN?
Naast de vooropleidingseisen die gelden voor al onze niveau 4 opleidingen, 
vragen we voor het versnellen van een opleiding net iets meer van je.  
Bijvoorbeeld dat je een vmbo tl-diploma hebt met gemiddeld een 7 (of 
hoger) voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen. 
Op onze website vind je per opleiding de precieze voorwaarden. Als deze 
voor jou van toepassing zijn en je wilt versnellen, geef dat dan aan op je 
aanmeldformulier.

TESSA MISSLER - STUDENT HBO OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT, 

OUD-STUDENT BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE

“ De versnelde opleiding was superintensief, maar vooral heel leerzaam. Ik zit nu in 
het eerste jaar van de hbo-opleiding Communicatiemanagement. Mede door het 
feit dat ik mijn opleiding bij het Business & Administration College versneld heb 
doorlopen, was de overstap naar mijn hbo-opleiding niet zo groot. Samenwerken 
en zelfstandig werken had ik al geleerd en dankzij mijn mbo-achtergrond weet ik 
ook van aanpakken!” 

“ Door mijn versnelde  
opleiding heb ik een  
streepje voor op het hbo!”

Interesse? Kijk op  
www.businessenadministration.nu


