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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Small Business Management MKB 
 

Veel jonge mensen worden steeds meer aangetrokken tot het ondernemerschap. Vaak is de ondernemer 
ook de bedrijfsleider. Aan enthousiasme, motivatie en doorzettingsvermogen ontbreekt het meestal niet. 
We zien vele kleine bedrijven starten maar ook weer sluiten. De belangrijkste oorzaak is dat (startende) 
ondernemers vaak de benodigde kennis op verschillende gebieden van bedrijfsvoering missen. In de 
opleiding komen alle gebieden van de bedrijfsvoering van het midden – en kleinbedrijf (MKB) aan de orde. 
De opleiding combineert de vakgebieden financiën, verkoop en administratie. Behalve financiën en 
administratie leert de cursist alles over het verlenen van service en het presenteren van producten. Enkele 
aspecten van leidinggeven komen eveneens aan de orde. 
 

Doelstelling en doelgroep 
De opleiding brengt kennis en vaardigheden bij om een (eigen) bedrijf met succes, zelfstandig te kunnen 
leiden. De opleiding is bestemd voor (aspecten) ondernemers, bedrijfsleiders en business unit managers. 
Tijdens de opleiding wordt regelmatig de koppeling met de praktijk gemaakt. Het geleerde is daardoor 
direct in de praktijk toepasbaar. 
 

Programma (MBO) 
Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende modules: 
1. Praktijkdiploma bedrijfsadministratie MKB                    
2. Praktijkdiploma ondernemingsplan MKB (financiering, marketing en ondernemingsplan)  
3. Bedrijfsorganisatie 

 

Examen 
Na iedere module wordt er een examen afgenomen. 
De cursist kan deelnemen aan de associatie examens, die online worden afgenomen en staan onder 
toezicht van het MinOWC examenbureau.  
De cursist kan eveneens deelnemen aan de Instituut examens. Indien de cursist voor alle instituutexamens 
is geslaagd wordt het IMKB diploma ‘Small Business Management’ uitgereikt. 
 

Toelatingseis : diploma’s HAVO, IMEAO, NATIN, of MBO werk– en denkniveau. 
 

Cursusduur : 8 maanden (1x per week) – op de [dag] van 18:00 – 21:00 uur 
Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en thuisstudie) 

 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld SRD 3800, - (inclusief lesmateriaal)  
  In termijnen (8 x SRD 475) 
 
  Instituut examen SRD 100  per examen onderdeel (IMKB diploma) 
  Associatie examen ± Euro 175 per examen (Associatie diploma)  
  Het examenbedrag voor het associatie examen dient op de rekening van het 
  Examenbureau MinOWC te worden gestort DSB. – 04.43.166 
 

Aanvang : (datum) | Tijd: 18:00 uur 
Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


