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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Business planning 
 

Ondernemerschap staat volop in de belangstelling. Behalve zelfstandig ondernemerschap zijn ook 

bedrijven steeds vaker op zoek naar ondernemende managers en medewerkers (internemers). Mensen die 

verantwoordelijkheid durven te dragen voor hun afdeling, divisie of hun project. Ondernemerschap vereist 

doorzettingsvermogen, inzicht in externe ontwikkelingen en kennis van de bedrijfsprocessen.  
 

Daarnaast speelt innovatie een belangrijke rol om te kunnen overleven. Ondernemers en  medewerkers 

zullen bewust streven naar vernieuwing van de organisatie, de bedrijfsprocessen en verbetering van hun 

managementvaardigheden. Men zal steeds open moeten staan voor de wensen van hun klanten en zich 

dienen te onderscheiden van de concurrent. 
 
 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is bestemd voor ondernemers, bedrijfsleiders, commerciële managers die verantwoordelijk 

zijn voor het resultaat van hun bedrijf, afdeling of divisie. De opleiding brengt kennis, inzicht en 

vaardigheden bij om gericht betere bedrijfsresultaten te kunnen behalen.  
 
 

Programma (HBO) 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Business planning 
 Persoonlijke effectiviteit 
 Ondernemend management 
 Klantgericht ondernemen 
 Sales vaardigheden 
 Concurrentie-analyse 
 Financieel beheer 

 
 

Examen 

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (kennistoetsing). 

 

Geslaagden ontvangen het IMKB diploma ‘Business planning’. 
 
 

Toelatingseis : MBO diploma’s (Imeao/ Natin), diploma Middle management 
  HBO werk- en denkniveau 
 

Cursusduur : 7 maanden (1 x per week) | [dag] 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor thuisstudie en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld            SRD 100 
  Lesgeld                   SRD 4550 (inclusief lesmateriaal en regulier examen)  
  Termijnbetaling: SRD 1000 bij de inschrijving | Maandelijkse aflossing: SRD 600 

  *Bij een herkansing of het niet deelnemen aan de reguliere examens zal een 
    bedrag van SRD 200 (per examenonderdeel) in rekening worden gebracht. 
 

 

Aanvang 
 

: (datum) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


