Open
Dagen

Mbo marketing, communicatie
en evenementen bij Curio
»» Studeren met één been in de toekomst

De opleiding MCE werkt nauw samen met bedrijven zoals VR-World. VR-World is niet
alleen een stageplek voor MCE, maar ook opdrachtgever voor één van onze projecten
en jurylid bij de eindpresentatie van dit project. Op dit moment loopt onze tweedejaars
student Ruby hier stage. FOTO MEREL JANSE

Een podium ontwerpen voor een
dancefestival, dat vervolgens ook
écht gebouwd wordt. Mensen
interviewen en foto’s maken om
een eigen magazine te ontwerpen, dat daarna ook écht gedrukt
wordt.
Studenten van Curio’s mbo-opleiding marketing, communicatie en
evenementen werken minstens vier
keer per jaar in groepjes aan dit soort
praktijkprojecten. Dit doen ze in
opdracht van bedrijven. Daarnaast
lopen ze twee keer een half jaar
stage. Door deze praktijkervaring,
proeven ze al van hun toekomst
en leren ze welke richting bij hen
past. Het werken aan projecten die
werkelijk uitgevoerd worden en het
contact met het bedrijfsleven maakt
studenten enthousiast om te leren!
Wat kan en wil de student?
Het eerste jaar is voor alle studenten
MCE gelijk. Daarna maakt de student
een keuze voor één van de twee
uitstroomrichtingen. Ons onderwijs
is persoonlijk en zoveel mogelijk
maatwerk. Studenten die zeer goede
resultaten leveren en de opleiding
sneller willen doen, kunnen in twee
jaar afstuderen. Heb je juist meer tijd
nodig, dan kan dat ook. We kijken
naar wat de student kan en wil leren

en ook naar wat er in het bedrijfsleven gevraagd wordt.

Mogelijkheden in allerlei
branches
Studenten marketing en communicatie werken tijdens hun stage en na
hun opleiding bij zeer uiteenlopende
bedrijven. Van de marketingafdeling
van een voetbalclub of autobedrijf
tot een ziekenhuis of onderwijsinstelling: overal waar marketing en
communicatie van nut kan zijn. Ook
de studenten evenementen komen
op diverse plekken terecht. Bijvoorbeeld in de organisatie van evenementen of in de vrijetijdsbranche
zoals bij poppodia, theaters, hotels en
vakantieparken. De opleidingen zijn
ook een uitstekende basis voor wie
verder wil studeren op hbo-niveau.
Kom kijken tijdens de
open dagen!
•
•
•

24 jan.2020 17.00-20.00 uur
25 jan. 2020 10.00-13.00 uur
12 maart 2020 17.00-20.00 uur

Kijk voor locaties en opleidingsaanbod op onze studiekiezer:
www.curio.nl
Curio laat leerlingen en studenten
groeien l

