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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Middle management 
 

Leidinggeven op middenkaderniveau betekent dat men beleidsmatig moet kunnen werken. Op dit niveau 

dient men inzicht en kennis te hebben van de verschillende bedrijfsfuncties. Naast het eigen werk dient 

men zijn of haar medewerkers te motiveren en toezicht te houden op de juiste uitvoering van het werk. 

Kennis van planning, organiseren en communiceren is op dit niveau in het bedrijf onontbeerlijk. De functie 

van middle manager is een veelzijdige met grote zelfstandigheid en veel verantwoordelijkheden. Het middle 

management vormt dé schakel tussen het lager en het hoger management. 

 

Doelstelling en doelgroep 

Ambieer je een managementfunctie op middenkader niveau of wil u zich verder bekwamen in uw functie 

dan is deze opleiding waar u naar zoekt. De opleiding is bestemd voor medewerkers en of leidinggevenden 

van afdelingen of divisies, die zich naast hun dagelijkse uitvoerende werkzaamheden ook bezig houden 

met de beleidsvoorbereiding binnen de organisatie. Bezitters van het diploma zijn breed inzetbaar en 

dienen mede het afdelingsbeleid te formuleren. De opleiding is ook geschikt voor ondernemers en 

bedrijfsleiders en het middenkader bij de overheid. 

Tijdens de lessen worden theorie en praktijk op herkenbare wijze aan elkaar gekoppeld. 

 

Programma (MBO+) 

Het programma bestaat uit de volgende modules: 

1. Algemene Managementkennis 

 Management en organisatie, beleid                                
 Planning en procesbeheersing 

                      

2. Middle Management en Bedrijfsvoering 
 Personeels-, Financieel, Marketing-, Productie-, 

Logistiek- en Kwaliteitsmanagement 

Examen 

Het programma is gericht op het examen ‘’Middle management’’ van de Nederlandse management 
stichting (NEMAS). De cursist kan kiezen voor het NEMAS examen en of het IMKB examen. 
Het IMKB diploma geeft toelating tot een vervolgopleiding op HBO niveau bij het IMKB.  
 

Toelatingseis : Basiskennis management diploma of gelijkwaardige MBO diploma, 
  HAVO, VWO, NATIN of IMEAO –  diploma (of met werkervaring). 
 

Cursusduur : 8 maanden (1x per week) op woensdag 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 6-8 uur gemiddeld per week (voor thuisstudie en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

:Inschrijfgeld                SRD 100 
 Lesgeld                       SRD 4200 (inclusief lesmateriaal)  
                                     In termijnen (7 x SRD 600) 

 IMKB examen             SRD 150 per examen onderdeel (IMKB diploma) 

 Associatie Examen     ± Euro 340 (beide onderdelen) te storten op rekeningnummer  
 Examenbureau MinOWC DSB. – 04.43.166  
 Betaling: uiterlijk 3 maanden voor het examen/ module.  
 

Aanvang : Woensdag (datum) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 

Vervolgopleiding: (verkorte) IMKB HBO-opleidingen  


