Oriëntatiepropedeuse 
Economie & Communicatie
In het kort

Je wilt een economische opleiding volgen,
maar je weet niet precies welke? Dan
is de oriëntatiepropedeuse Economie
& Communicatie echt iets voor jou. Dit
gezamenlijke eerste jaar biedt je de
mogelijkheid om je uitgebreid te oriënteren
op de verschillende vakgebieden en
beroepenvelden. Zo ervaar je wat het best bij
jou past!

De opbouw

Het studiejaar is opgebouwd uit drie
fases, namelijk de oriëntatiefase, de
verdiepingsfase en de specialisatiefase. Je
start in de oriëntatiefase met het ontwikkelen
van studievaardigheden, je ervaart het
studeren aan het hbo en je ontdekt waar je
interesses precies liggen. Vervolgens ga je
tijdens de verdiepingsfase je meer verdiepen
in de richting die jou het meest aanspreekt.
Je volgt al meer opleiding specifieke vakken
en je ontwikkelt vaardigheden die aansluiten
bij de richting die je gaat kiezen. In de laatste
fase van het studiejaar, de specialisatiefase,
maak je een onderbouwde keuze voor één
van opleidingen en bereid je je voor op de
doorstroom naar het tweede jaar.

Past dit bij jou?

Vanzelfsprekend moet je interesse hebben in
economie en communicatie. Daarnaast moet
je nieuwsgierig en leergiering zijn en actief
aan de slag willen gaan met je persoonlijke
ontwikkeling. Het is een pittig studiejaar
waarin je zelf verantwoordelijk bent voor het
nemen van beslissingen en daarvoor is een
zelfstandige werkhouding nodig.

Wat kun je van ons verwachten?

De uiteindelijke studiekeuze maak je natuurlijk
zelf. Wij zijn er om je te begeleiden. Tijdens dit
studiejaar ga je inzicht krijgen in jouw talenten
en persoonlijkheid en ga je inzicht krijgen in
mogelijke toekomstige beroepen en wat het
beste bij jou past. We zorgen voor de juiste
begeleiding om je voor te bereiden op de
doorstroom naar het tweede jaar en een zachte
landing bij jouw gekozen opleiding.

Na de oriëntatiepropedeuse heb je
gewoon je ‘P’

De oriëntatiepropedeuse is geen tussenjaar,
maar een volwaardige hbo-propedeuse.
Bij een succesvolle afronding van de
oriëntatiepropedeuse stroom je dus direct door
naar het tweede jaar van de gekozen opleiding.
Mogelijk moet je in het tweede jaar wel wat
extra inspanningen verrichten om de aansluiting
bij bepaalde vakken goed te laten verlopen.

Startmoment(en)

September

Opleidingstype

Propedeusejaar
Studievorm

Voltijd

Lesplaats(en)

Eindhoven

Contact
Telefoon:
08850 85000
E-mail:
orientatiepropedeuse-ec@fontys.nl
Website:
fontys.nl/orientatiepropedeuse-ec

Typerend voor de opleiding

Instroomprofiel

-

Met een mbo (niveau 4), Havo of Vwo diploma ben je direct toelaatbaar tot
de Oriëntatiepropedeuse Economie & Communicatie.
Voor doorstroom naar het 2de studiejaar van de gekozen opleiding gelden
de reguliere instroomeisen van de desbetreffende opleiding. Studenten
van de Oriëntatiepropedeuse Economie & Communicatie kunnen middels
deficiëntie toetsen (gedurende het 1ste studiejaar) alsnog voldoen aan de
gestelde instroomeisen van de gekozen opleiding.

-

-

Het studiejaar opgebouwd uit drie fases:
de oriëntatiefase, de verdiepingsfase en de
specialisatiefase.
In de oriëntatiepropedeuse werken we met
portfolio gericht onderwijs.
Met colleges, opdrachten, workshops,
praktijkervaring, bedrijfsbezoeken en
toetsen vind jij je weg naar de opleiding
van je keuze. Wij werken per element/vak
met leerdoelen. De student bepaalt zelf
welke bewijsmaterialen hij/zij gaat inbrengen in zijn portfolio om de leerdoelen aan
te tonen. De input komt vanuit de diverse
werkvormen en student kan de docent
raadplegen middels feedback sessies.
Als je binnen de oriëntatiepropedeuse alle
benodigde onderdelen van de opleiding
van jouw keuze hebt behaald, kun je in het
tweede jaar van die opleiding instromen.

Hoe ziet je studieweek eruit
In lesperioden heb je vanzelfsprekend meer
lesuren dan in project- of toetsweken.
Gemiddeld ben je 40 uur per week bezig met je
studie, waarvan
10 uur contacturen
5 uur coaching en feedback
10 uur praktijk en in groepjes werken aan
praktijkopdracht
15 uur zelfstudie

Naar welke Fontys opleidingen kun je doorstromen
AC - Accountancy
BK - Bedrijfskunde
CE - Commerciële Economie
CO - Communicatie
FC - Finance & Control
FTA - Finance, Tax and Advice
IB - International Business
ICM - International Communication Management
ORM - Ondernemerschap & Retail Management

Studiekosten
Ga naar de collegegeldmeter en je
weet precies hoeveel je moet
betalen aan collegegeld
fontys.nl/collegegeldmeter

Open dagen en zo...
Scan de qr code om het
actuele open dagen aambod
te zien.

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Hoe is de studie ingedeeld?

Aanmelden kan tot 1 april 2022
Theorie

40%

Zelfstudie

40%

Praktijk

20%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

Dit jaar start de Oriëntatiepropedeuse Economie & Communicatie
met 3 klassen (totaal +/- 90 plaatsen) nieuwe eerstejaars studenten.
Vanwege het beperkt aantal beschikbare plekken hanteren wij een
selectieprocedure, zie stappen hieronder:
STAP 1: Aanmelden via Studielink vóór 1 april 2022
STAP 2: Invullen online vragenlijst plus maken voorbereidingsopdracht
voor je check-in gesprek. Aanleveren vóór 5 april 2022
STAP 3: Je check-in gesprek op 11 t/m 14 april 2022
STAP 4: Je krijgt van ons vóór 1 mei 2022 te horen of je mag starten

