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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Basiskennis management 
 

Wie een leidinggevende functie ambieert zal kennis van management moeten opdoen. 

Basiskennis management is een bedrijfsopleiding op MBO niveau en  verschaft een goed inzicht aan 

iedereen die meer moet en wil weten over elementaire management begrippen, die een belangrijke rol 

spelen bij de bedrijfsvoering in een onderneming en in verschillende non-profit organisaties. 

 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is bestemd voor personen die zich voorbereiden op een functie in het bedrijfsleven of die 

reeds werkzaam zijn, maar onvoldoende kennis bezitten om een totaal overzicht te hebben van het 

bedrijfsgebeuren. Medewerkers die zelfstandig werkzaamheden op uitvoerend niveau moeten verrichten, 

behoren tot de doelgroep waarop de opleiding en het examen is gericht. Ook medewerkers in bepaalde 

instellingen of non-profit organisaties behoren tot de doelgroep.  

 

Programma (MBO)  

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

 Management en begripsbepaling 

 Bestuur en besluitvorming, doel en beleid 

 Planning en procesbeheersing 

 Organisatie en Communicatie   

 Inschakelen van medewerkers en personeelsbeleid 

 Marketing en commerciële functie 

 Productie- en de logistieke functie 

 Kosten en de financiële functie 

 

Examen 

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.  

De cursist kan kiezen voor het Associatie examen en/ of het IMKB examen. 

De Associatie examens worden afgenomen onder toezicht van het MinOWC examenbureau.  

Aan geslaagden wordt het IMKB diploma ‘Basiskennis management’ uitgereikt. 

De opleiding moet binnen 2 jaar afgerond worden gezien behaalde modules maximaal 2 jaar geldig zijn. 

 

Toelatingseis : IMKB-diploma Office representative 
  Minimaal LBO/ MULO-diploma | MBO werk- en denkniveau 
  Voldoende voor de Nederlandse taal. 
 

Cursusduur : 7 maanden (1 x per week) op maandag 18:00 – 20:00 uur. 
 

Studiebelasting : 3 uur gemiddeld per week (voor thuisstudie en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 4200 (inclusief lesmateriaal + regulier* examens)  
  Termijnbetaling: SRD 1000 bij de inschrijving | Maandelijkse aflossing: SRD 540   
  *Bij een herkansing of het niet deelnemen aan de reguliere examens zal een 
   bedrag van SRD 150 (per examen) in rekening worden gebracht. 
 
  Associatie examen ± Euro 150 (Associatie diploma). 
   

Aanvang : Maandag (xxx) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 

Vervolg opleidingen: Middle management | HRM-assistant 

 


