Opleiding

Hogere Bedrijfskunde (post-HBO)
9 Maanden
Wil je je verder ontwikkelen binnen bedrijfskunde op HBO/WOniveau? Dan is de opleiding Hogere Bedrijfskunde uitstekend
geschikt voor jou! In aanvulling op je brede praktijkervaring geeft
deze opleiding een overzicht van bedrijfskundige concepten en
toepassingen hiervan. Veranderprocessen, strategisch beleid en
financiële analyse komen onder meer aan bod. Hierdoor vergroot je
je inzicht in het functioneren van je organisatie en de vraagstukken
die hierbij een rol spelen. Deskundigen met brede ervaring bij
vooraanstaande organisaties verzorgen deze hoogwaardige
bedrijfskundige opleiding. De opleiding Hogere Bedrijfskunde biedt je
uitstekende mogelijkheden voor een verdere groei in je carrière.

Resultaat

Programma

• Je verdiept je kennis van en ervaring met het vakgebied
bedrijfskunde & management
• Je hebt inzicht in heldere toepassingen op bedrijfskundig en
bestuurskundig vlak
• Je hebt inzicht in het initiëren en implementeren van verandering
binnen organisaties
• Je leert commercieel beleid te maken op strategisch niveau
• Je hebt inzicht in financieel management
• Je past het geleerde toe op je eigen organisatie

Module Management is verandering
•
•
•
•
•
•
•

Veranderstrategie en visie
De 4 bouwstenen van organiseren
Uitvoering, plannen en beslissen
Omgaan met weerstand en spanning
Motivatie en draagvlak creëren
Interventieplan met harde en zachte interventies
Praktijksituaties en -voorbeelden

Module Marketing op strategisch niveau

Doelgroep
Voor diegenen die hun bedrijfs/bestuurskundige kennis willen
verbreden en zich binnen hun functie willen blijven ontwikkelen.

Vooropleiding
ICM stelt de volgende wensen aan de vooropleiding:
• Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau
• Managementervaring in de praktijk

Studiewijze
Deze opleiding bestaat uit 3 modules, waarin essentiële bedrijfs- en
bestuurskundige facetten de revue passeren. Deskundigen uit de
praktijk informeren je over de meest recente ontwikkelingen en
toepassingen in het bedrijfsleven en bij de overheid.
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de interactieve
ICM-leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten staat de vertaling van
de theorie naar je praktijk centraal. Iedere module wordt afgesloten
met één of meer praktijkopdrachten.
Na het succesvol afronden van deze opleiding kunt je je verder
ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 3 modules binnen het
maatwerktraject post-HBO Bedrijfskunde.

Studievoorbereiding
Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur
studievoorbereiding.

•
•
•
•
•
•

De sleutelconcepten van strategie: visie, missie en doelstellingen
Interne en externe analyse
Innoveren en groeimogelijkheden voor je organisatie of afdeling
Ontwikkeling van strategisch commercieel beleid
Inzetten van strategische analyses, modellen en instrumenten
Praktijksituaties en -voorbeelden

Module Financiële analyse
• Overzicht financieel management
• Overeenkomsten en verschillen tussen profit- , non-profit- en
overheidsorganisaties
• Kosten- en opbrengstenanalyse
• Budgettering en begroting
• Financieel beleid
– Opstellen, bewaken en verdedigen van het afdelingsbudget
– Business balanced scorecard
• Praktijksituaties en -voorbeelden

Studiemateriaal
Tijdens de opleiding wordt het meest actuele studiemateriaal
gebruikt.

Opleiding

Duur

Diploma

Hogere Bedrijfskunde is een opleiding van 9 maanden. ICM verzorgt
Hogere Bedrijfskunde als dagopleiding en avondopleiding. De
dagopleiding is van 10.00 uur tot 16.00 uur en omvat 9 lessen. De
avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 18 lessen.

De opleiding Hogere Bedrijfskunde biedt je de mogelijkheid om het
diploma te behalen:

In oktober 2019, januari 2020 en april 2020 start de opleiding.

Tijdens iedere module schrijf je een praktijkopdracht. Indien je alle
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM Hogere Bedrijfskunde (post-HBO) – diploma.

• Hogere Bedrijfskunde (post-HBO) – diploma

Avondopleiding
Amsterdam – ma

Den Haag – ma

Maastricht – ma

Arnhem – ma

Eindhoven – ma

Rotterdam – ma

Breda – ma

Enschede – ma

Utrecht – ma

Den Bosch – ma

Groningen – ma

Zwolle – ma

Investering
De investering bedraagt € 3.195 en bestaat uit:
• Leskosten: € 2.450 (of 3 termijnen à € 1.090)
• Lesmateriaal € 190
• Kosten praktijkopdracht: € 185 per module

Dagopleiding

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per

Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Rotterdam – vr – za 1)

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,

Arnhem – vr – za

Groningen – vr – za

1)

Utrecht – vr – za

bekijk de website voor actuele informatie.

Maastricht – vr – za

1)

Zwolle – vr – za

Breda – vr – za

1)

1)

1)

1)

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 18 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdrachten, dan
kun je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/hbk
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

