Opleiding
Masterclass Bedrijfskunde
Post HBO
De opleiding masterclass Bedrijfskunde leidt op tot een professional met een brede blik van de kernprocessen binnen een organisatie.
Tot de kernprocessen behoren; Finance, Marketing, HRM en Verandermanagement. Deze opleiding is dan ook uitermate geschikt voor
managers en andere professionals die zowel een brede blik als ook een betere theoretische onderbouwing nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.
Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie worden
gelegd met het wetenschappelijk kader.

RESULTAAT

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.
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PROGRAMMA

DOELGROEP
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•

Je hebt inzicht in wat missie, visie en kernwaarden betekenen voor marketingbeslissingen
Je hebt begrip van de marketingbenadering(en) van jouw organisatie en welk effect dat heeft op imago
Je kunt marketingmodellen gebruiken en interpreteren
Je bent in staat om een verandertraject op te zetten, te managen en te implementeren.
Je krijgt diverse instrumenten aangereikt om een veranderingsproces te managen.
Je beheerst de vaardigheden om een verandertraject succesvol in te vullen.
Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en kunt omgaan met weerstand.
Je ontvangt een veranderplan-format en weet hoe je deze kunt toepassen.
Je snapt het verband binnen de financiële administratie.
Je bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen.
Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van jouw financiële kennis.
Je bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller, de accountant als ook voor projectmanagers.
Je kent de verschillende personeelsinstrumenten en kunt deze effectief toepassen.
Je bent je bewust dat bij ziekteverzuim wet Poortwachter om de hoek komt en kunt hier uitvoering aan geven.
Je kent en herkent de verschillende fase(n) van IDU en kunt hierop acteren.
Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op arbeid, fiscale- en sociale wetten gerelateerd aan HRM
onderwerpen.

Iedereen met hbo werk- en denkniveau met tenminste 2 jaar werkervaring

Marketing

HRM
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Missie, visie en kernwaarden – het vertrekpunt
Marketingbenaderingen
Imago: hoe beïnvloedt je marketing je identiteit en
je imago?
Marketingmodellen
Holistisch kijken naar marketing in combinatie met
andere vakgebieden
Strategisch inzetten van marketing

•
•

Personeelsinstrumenten
Personeelsgesprekken
Wet Poortwachter en ziekteverzuim
Fase(n) van IDU
Arbeidsrecht
Fiscale- en sociale wetten (gerelateerd aan HRM
onderwerpen)
Recruitment
Inbreng eigen casuïstiek
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Opleiding
Financial controller (FCr)

PROGRAMMA (vervolg)

Post HBO

Finance

Verandermanagement
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De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
Begrijpen van de onderdelen van de jaarrekening
Verschil opbrengsten en ontvangsten, versus kosten en uitgaven
Betekenis van de kasstroom
Snel kunnen signaleren dankzij kengetallen

De theorie van verandermanagement
De aanleiding voor verandering
Veranderstrategie
Het stellen van doelen voor de verandering
Analyse en beïnvloeding van de omgeving
Successen vieren
Borging van de verandering

STUDIEWIJZE

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart.
Tijdens de opleiding wordt per module een paper gemaakt.
Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een viertal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van bedrijfskunde. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen
vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de
'opbrengst' van de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van
het getuigschrift.
Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers, geeft recht op het getuigschrift 'Master Bedrijfskundige' van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel
'MB' te voeren.

BORGING

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie
vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.
De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken
over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik
maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daar naast ook
een stok achter de deur.
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