
Leergang Bedrijfskunde
Groei in zelfvertrouwen, daadkracht en lef



2 3

Eenjarige opleiding voor 
ervaren professionals 

Binnen jouw organisatie ben je doorgegroeid als professional en heb je een leiding
gevende functie of zit je daar dicht tegen aan. Nu wil je je op zowel bedrijfskundig 
als persoonlijk vlak ontwikkelen en op een hoger niveau kunnen meepraten binnen 
jouw organisatie. Dé oplossing: de Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School.  

Tijdens onze Leergang Bedrijfskunde verdiep je je bedrijfskundige kennis en vaardig
heden in de breedte. Aan de hand van een beknopt theoretisch kader krijg je te maken 
met diverse bedrijfskundige vakgebieden, en door middel van praktische oefeningen 
leer je de opgedane leerstof ook daadwerkelijk toe te passen.

Bij de afronding van iedere module maak je, door middel van verschillende toetsings
vormen, de vertaling van theorie naar een vraagstuk uit jouw dagelijkse praktijk. Onze 
docenten hebben een academische achtergrond en zijn actief in het bedrijfsleven. 
Hierdoor kunnen zij de wissel werking tussen theorie en praktijk optimaal faciliteren. 

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal  
In de Leergang Bedrijfskunde verbreed je je bedrijfskundige kennis en leer je op 
een integrale manier te kijken naar bedrijfsvraagstukken. Daarnaast staat jouw 
persoonlijke ontwikkeling centraal. Anders gezegd: we reiken je persoonlijke en 
communicatieve vaardigheden aan die bijdragen aan jouw succes als professional. 
Je komt steviger in je schoenen te staan op zowel bedrijfskundig als persoonlijk vlak. 
Hierdoor durf je keuzes te maken en kom je beslagen ten ijs als gesprekspartner voor 
specialisten en het hoger management binnen jouw organisatie.

Rond je de Leergang Bedrijfskunde succesvol af, dan ontvang je een erkend Post
HBO diploma Bedrijfskunde van Stichting PostHBO Nederland. 

Waarom kiezen voor onze Leergang Bedrijfskunde? 

◆ uitgebreid persoonlijk leiderschapsprogramma; 
◆ kleine groepen: veel interactie met medestudenten en docenten; 
◆ directe koppeling met jouw praktijk; 
◆  docenten uit de praktijk met een  academische achtergrond; 
◆ veel contacturen: 1 lesavond per week.

Ingomar Kuiter  Operationeel Directeur bij Staatvandienst

“ De Leergang Bedrijfskunde is een geweldig jaar waarin je 

met een leuke groep mensen een mooie bedrijfskundige 

basis legt en veel leert over jezelf. Je leert breder kijken 

naar en dieper nadenken over vraagstukken die vragen 

om een besluit van jouw kant. De opleiding is erg 

praktisch opgezet en heeft direct meerwaarde in de 

praktijk, wat het effectieve leren vergroot.”
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Wat kun je verwachten? 

Leiderschapsontwikkeling   
Ontwikkel je vermogen om eerlijk en kritisch naar jezelf te kijken

 ◆ Om je talenten en aandachtsgebieden helder te krijgen, start je het programma  
met een ontwikkelassessment. 

 ◆ Vervolgens ga je aan de slag met de ontwikkeling van je (inter)persoonlijke, 
communicatieve en groepsdynamische vaardigheden. Dit doe je door middel van 
individuele coaching, intervisiebijeenkomsten en praktische, inhoudelijke modules 
over onder andere leiderschapsstijlen, communicatie en emotionele intelligentie. 

 ◆ Een belangrijk onderdeel van de module is de buitentraining. Met je intervisie
groep ga je ‘s nachts op pad, maar ieder met een eigen uitdaging. Hierbij staat je 
individuele leerdoel centraal. Naast het werken aan je leerdoel speelt de samen
werking in het team een belangrijke rol bij deze opdracht. 

Bedrijfskundige theorie  
Je verbreedt je bedrijfskundige kennis om zo de samenhang tussen de verschillende 
bedrijfskundige velden te begrijpen, hoe deze elkaar beïnvloeden en wat jij daarin 
vanuit jouw rol kan betekenen.

Vijf bedrijfskundige modules: 
◆ Strategisch Management 
◆ Organisatie  en Verandermanagement 
◆ Innovatiemanagement 
◆ Financieel Management 
◆ Human Resource Management 

Ter ondersteuning van de theorie leer je bedrijfskundig onderzoek uitvoeren. Dit gebruik 
je bij het schrijven van je papers. Door gebruik te maken van beschikbare informatie, 
kennis, ervaring en inzicht en kom je tot een heldere diagnose. Deze leidt vervolgens tot 
conclusies en aanbevelingen voor implementatie.

Groepsproject ‘Innovatie & Ondernemerschap’   
Ontwikkel je eigen start-up en maak op een andere manier gebruik van je kennis 
Met je projectgroep werk je aan het opzetten van een duurzame onderneming, met als 
uiteindelijk  resultaat: een business plan dat je in de vorm van een pitch presenteert 
aan een panel van deskundigen. Bij het schrijven van het business plan gebruik je de 
kennis die je in de eerdere modules hebt opgedaan. Het project doe je samen met je 
intervisiegroep, zodat jullie elkaar scherp kunnen houden op jullie leerdoelen. 

Erna Huchshorn  Operationeel Manager bij Deventer Ziekenhuis

“ De Leergang Bedrijfskunde is een mooie praktische 

opleiding. Je vergaart kennis en ontwikkelt jezelf door te 

werken aan opdrachten vanuit je eigen werkveld of bedrijf. 

Leerzaam ook; omdat je te maken hebt met studiegenoten 

vanuit allerlei sectoren, verbreed je je kennis ook met 

ervaringen uit hun praktijk.”
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Praktische informatie 
Locatie U Parkhotel, Enschede
Startdata Twee keer per jaar, in april en november.  
Duur 12 maanden, met een wekelijks seminar op dinsdagavond van 18.0021.30 uur
Investering € 11.900, (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief ontwikkelassessment, 

arrangementskosten, uitgebreide individuele coaching, begeleide intervisie 
en een 2daagse buitentraining met overnachting. Literatuur, circa € 350, is 
exclusief en dient zelf aangeschaft te worden. 

Proefcollege
Spreekt de Leergang Bedrijfskunde je aan? Geef je dan op voor een proefcollege. Zo ervaar je 
hoe deelname aan de opleiding is en je krijgt gedetailleerde informatie over het programma. 
Ook krijg je de gelegenheid om met medestudenten en alumni van gedachten te wisselen. 
Aanmelden kan via: www.tsm.nl/proefcollege

Studieadvies
Wil je nog meer weten over de opleiding, dan kan dat tijdens een vrijblijvend studieadvies
gesprek. Tijdens dit gesprek geven we je graag een goed beeld van de mogelijkheden van het 
programma, zodat jij kunt kijken of de Leergang Bedrijfskunde past bij wat je zoekt. Neem 
voor meer specifieke informatie contact op met onze studieadviseurs.  

Manon Scholte Lubberink  Nalou Cozijn
T 053  240 4040  T 053  240 4040

 06  57 32 97 85  06  23 70 31 63
studieadvies@tsm.nl studieadvies@tsm.nl

Toelating 
Om toegelaten te worden tot onze Leergang Bedrijfskunde moet je voldoen aan de  
volgende criteria: 
• Hbo werk  en denkniveau 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring  
• Positieve terugkoppeling op het intakegesprek 
Twijfel je of je toelaatbaar bent? Neem dan vooral contact op met een van onze studieadviseurs.  

Inschrijven
Wil je starten? Schrijf je dan in via onze website: www.tsm.nl/lbk/inschrijven  Op onze website 
vind je ook de actuele startdata. Heb je vragen over je aanmelding neem dan contact op met 
onze studie adviseurs via studieadvies@tsm.nl of  053  240 40 40.  

Na de opleiding... 
◆ kun je je opgedane bedrijfskundige kennis direct toepassen binnen 

jouw eigen organisatie; 

◆ heb je inzicht in je talenten en groeipotentieel als professional; 

◆ heb je je vaardigheden ontwikkeld in interactie met anderen; 

◆ heb je inzicht in organisatievraagstukken en hun oplossing; 

◆ sta je steviger in je schoenen op bedrijfskundig en persoonlijk vlak; 

◆ kun je terugvallen op een krachtig netwerk.

Experience Based Learning: de buitentraining



Contact

W www.tsm.nl

T 053  240 40 00

E info@tsm.nl

Studieadvies

T 053  240 40 00

E studieadvies@tsm.nl

Postadres

Postbus 217

7500 AE  Enschede

Bezoekadres

Hengelosestraat 583

7521 AG  Enschede

TSM Business School biedt leiders een plek voor 

vernieuwing en voor duurzame ontwikkeling 

in een wereld die volop in beweging is. Wij 

combineren krachten en talenten en brengen 

werelden bij elkaar. Niet als doel op zich, maar 

vanuit de sterke overtuiging dat de wereld van  

nu niet beter wordt van solitair denken en doen. 

Het benutten van verschillende invalshoeken  

en het inzetten van collectieve excellentie  

maakt het mogelijk nieuwe wegen te verkennen 

en nieuwe antwoorden te vinden. 

Wij zijn TSM Business School.  
Een plek waar onderzoek, business know how, 
innovatie en leiderschap samenkomen.


