
FINANCIËLE 

ADMINISTRATIE 
DIT IS WAT VOOR MIJ

Wil jij werken in het hart van de organisatie? Zorg jij 
ervoor dat alles klopt en goed loopt? Dan is financiële 
administratie iets voor jou. Je kunt gaan werken bij 
een bedrijf of administratiekantoor. Je zorgt dat 
het bedrijf inzicht houdt in zijn financiële positie 
en je kunt verantwoording afleggen aan de bank of 
belastingdienst.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en een
  gezonde schoolkantine
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Economie en Dienstverlening 
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van alle  
 gemakken

Economie in bedrijf: Leren wat je leuk vindt!
Heb je interesse in meerdere niveau 3 of 4 
bol-profielen binnen de richting Economie en 
administratie of Retail en commercie en vind je 
het lastig om een definitieve keuze te maken? 
Geen probleem. Deze profielen hanteren 
namelijk een SMART START-jaar.
 
In het SMART START-jaar ‘Economie in bedrijf’ 
maak je kennis met verschillende vakken en eco-
nomische beroepen in het bedrijfsleven. Aan het 
eind van het startjaar weet jij precies waar jouw 
bloed sneller van gaat stromen en maak je een 
definitieve keuze voor een van de SMART START 
‘Economie in bedrijf’ niveau 3 of 4 bol-profielen.

Via mbo naar hbo
Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? 
Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind 
je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een 
mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende 
leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun 
je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed 
voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat 
je straks klaar bent om de stap te maken! 

DIT IS BIJZONDER

SMART START



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Financiële administratie Bedrijfsadministrateur

Junior assistent-accountant

4

4

3 jaar

3 jaar

bol 

bol 

WAT KIES JIJ?

RICHTING ECONOMIE EN ADMINISTRATIE

SMART START

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




