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PROFESSIONAL?
De Action Learning MBA is een breed opgezette MBA-
opleiding. Je zet hiermee een grote stap vooruit als talentvolle 
ambitieuze manager of professional en ontwikkelt je 
persoonlijke-, management- en leiderschapsvaardigheden. Je 
verdiept je in alle managementgebieden van jouw organisatie 
en legt een stevige basis om je verder te ontwikkelen in een 
managementfunctie. Je past hierbij theoretische kennis direct 
toe op jouw eigen praktijk. Samen met andere professionals 
van verschillende managementniveaus en diverse branches 
leer je anders naar de wereld kijken en leidinggeven. Niet alleen 
jij groeit als manager, ook de mensen om je heen groeien mee.



ACCREDITATIE
Business School Nederland en de MBA-opleidingen 
zijn meervoudig geaccrediteerd en erkend. De 
Action Learning MBA is geaccrediteerd door de 
Nederlandse NVAO en de Amerikaanse ACBSP, het 
op één na grootste accreditatieorgaan ter wereld 
met meer dan 1000 aangesloten business schools 
wereldwijd.

ACTION LEARNING
De onderwijsfilosofie van Business School Nederland 
is Action Learning: een methodiek die garant staat 
voor praktische toepasbaarheid en het leren vanuit 
jouw eigen organisatievraagstuk. Je persoonlijke 
ontwikkeling én de concrete vraagstukken uit je 
eigen organisatie staan centraal tijdens je studie. Je 
leert door te doen.

MBA
Action Learning

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
Business School Nederland (BSN) is één van 
de oudste business schools in Nederland en 
één van de eersten die de MBA in Nederland 
introduceerden. Samen met onze ervaren 
coaches en vakspecialistische praktijkdocenten uit 
verschillende branches verzorgen we al meer dan 
30 jaar actief MBA-opleidingen. We zijn een trotse 
pionier in het toepassen van Action Learning in 
onze MBA-opleidingen. BSN-studenten voerden 
duizenden Action Learning Projecten uit die een 
directe positieve impact op hun organisaties 
hadden en een return on investment voor hun 
bedrijven realiseerden. 

Daarnaast hebben we een dynamisch en wereldwijd 
alumninetwerk. Elk jaar verwelkomen we ongeveer 
500 studenten in Europa, Azië en Afrika voor de 
BSN multi-geaccrediteerde (Executive) MBA’s in 
de Nederlandse, Engelse en Chinese taal. De bijna 
10.000 BSN-alumni zijn verspreid over 60+ landen.



ACTION LEARNING 
PROJECTEN
Je werkt aan Action Learning Projecten: 
dit houdt in dat je met medestudenten 
een kleine groep (subset) vormt waarmee 
je samenwerkt om actuele vraagstukken 
uit jouw eigen organisatie op te lossen. De 
vorm van de projecten is afhankelijk van de 
vraagstukken of knelpunten die spelen in je 
organisatie. Door de samenwerking tussen 
studenten en de ondersteuning van Action 
Learning coaches en docenten op het gebied 
van Research Methodologie en leiderschap 
behalen de organisaties daadwerkelijk 
rendement. 

DOCENTEN
Al onze docenten komen uit de praktijk en zijn 
expert in hun vakgebied. Dankzij het succes van 
de docenten en hun gevarieerde achtergronden 
verzekert Business School Nederland 
de studenten van kennis van de laatste 
ontwikkelingen op elk managementgebied. 

STUDIEGENOTEN
De Action Learning MBA-studenten hebben 
ambitie om hun leiderschap te ontwikkelen. 
Tijdens de opleiding wordt intensief 
samengewerkt met andere studenten uit 
verschillende vakgebieden en van verscheidene 
managementniveaus. Hierdoor worden sterke 
banden opgebouwd die zowel zakelijk als 
persoonlijk waardevol blijken. 

Experts



* SmartReading: In het begin van de opleiding volg je de training SmartReading. In drie dagen leer je 
op een geheel andere manier kennis uit (studie)boeken tot je te nemen. De training heeft als resultaat 
dat je in staat bent aanzienlijk sneller te lezen en tegelijkertijd meer te onthouden. Het effect is vanaf 
de eerste trainingsdag aantoonbaar.

PROGRAMMA
INHOUD

FASE 1: INTRODUCTIEFASE 
6 MAANDEN
 » Managementvaardigheden
 » Inleiding Bedrijfskunde en Leiderschap
 » Organisatie-analyse

FASE 2: VERDIEPINGSFASE
16 MAANDEN
 » Action Learning Fundamentals
 » Research Methodologie
 » SmartReading*
 » Action Learning Literatuuronderzoek
 » Operations Management
 » Strategisch Management
 » Human Resource Management
 » Financieel Management
 » Marketing Management
 » Informatie Management
 » Internationaal Management
 » 3 ALPEN Action Learning Projecten
 » Themadagen met nieuwste trends binnen 

management
 » Chinareis (optioneel)

FASE 3: DISSERTATION
6 MAANDEN
 » Research Methodologie voor dissertation
 » Dissertation
 » Evaluatie Management Leerervaringen
 » Viva Voce
 » Graduation Day
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INVESTERING
Voor de gehele Action Learning MBA betaal je  
€ 33.900,- BTW vrij. Heb je vrijstelling voor de 1e 
fase? Dan betaal je voor de 2e en 3e fase € 27.950,- 
btw-vrij. Deze kosten omvatten het lesgeld, de 
begeleiding, examenkosten, arrangementskosten, 
studiematerialen, Viva Voce en Graduation Day.

DE STUDIETERMIJN IS ALS  
VOLGT OPGEBOUWD:
De nominale studieduur bedraagt 28 maanden. 
Bij aanvang ontvang je een factuur voor een 
studietermijn van 36 maanden, gerekend vanaf de 
start in fase 2. Mocht je onverhoopt langer nodig 
hebben, dan wordt bij de start van elk extra jaar een 
bedrag van € 2.000,- in rekening gebracht. Er geldt 
een maximale studieduur van 4 jaar. In overleg met 
je studiebegeleider bestaat er de mogelijkheid deze 
termijn nog eens te verlengen met 9 maanden. Na 
3 jaar brengen we verlengingskosten in rekening van 
€ 2.000,-. Is de opleiding na 4 jaar nog niet afgerond, 
dan ontvang je wederom een factuur van € 2.000,- 
voor de laatste studietermijn.

TOELATINGSEISEN
Als ambitieuze leider van de Action Learning MBA 
heb jij:
 » een afgeronde master of hbo;
 » een functie als manager, managementtrainee 

of een functie van vergelijkbaar niveau;
 » minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 » of ter compensatie minimaal 6 jaar 

aantoonbare werkervaring op minimaal hbo-
niveau;

 » medewerking werkgever voor het uitvoeren van 
projecten in de eigen organisatie.

STUDIEBELASTING
De gemiddelde studiebelasting voor de Action 
Learning MBA bedraagt tussen de 10 en 15 uur per 
week. Dit is mede afhankelijk van hoe goed je je 
opleiding kunt integreren en combineren met de 
werkzaamheden in je eigen organisatie. 

CHINAREIS
De studiereis naar China biedt je de gelegenheid 
zelf te zien hoe organisaties in deze economie 
in elkaar steken. Met de indrukken die je tijdens 
deze reis opdoet, krijg je inspiratie die je in je eigen 
werkomgeving kunt toepassen. De 10-daagse 
studiereis naar China bieden we optioneel aan en 
bedraagt € 3.500,-.

BIJEENKOMSTEN
De plenaire studiebijeenkomsten vinden plaats op 
onze locatie in Buren (Gelderland). De bijeenkomsten 
zijn meestal gepland op twee achtereenvolgende 
dagen, 1 keer per maand. In de eerste fase is dit 
meestal op de donderdag en de vrijdag. Vanaf de 
tweede fase op de vrijdag en zaterdag.

STARTDATA
 » Start introductiefase (1e fase) 23 februari 2023
 » Start verdiepingsfase (2e fase) 17 februari 2023

Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, 
sluit de open inschrijving.

Verrijking op meerdere niveaus



Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling van 
de gehele introductiefase (Leergang Management 
en Leiderschap) wanneer je de afgelopen 7 jaar 
een bedrijfskundige vooropleiding of leergang op 
bachelor niveau hebt gehaald die flink overlapt. 
Denk hierbij aan een hbo bedrijfskunde of een 
aanverwante managementtraining. Vrijstellingen 
worden altijd officieel geautoriseerd door de 
examencommissie. Wil je weten of vrijstelling voor 
jou van toepassing is, neem dan contact op met 
onze studieadviseurs via 0344-579050.

Als je niet aan één van de bovenstaande criteria 
voldoet, maar dit op andere wijze compenseert 
kan toelating toch mogelijk zijn. Neem voor deze 
mogelijkheden ook contact met ons op.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda 
Hoksbergen van de afdeling Programmavoorlichting. 
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0344-579050 
of stuur een e-mail naar studieadvies@bsn.eu.

“Tijdens het programma maak je onderdeel 
uit van een diverse groep mensen, allen met 

een verschillende achtergrond. Dit levert 
een onschatbare uitwisseling op van kennis 

en ervaringen.”

Jos Lipman
Managementadviseur Rijkswaterstaat, Nederland



Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren
Nederland
T. +31 (0)344 579 030
E. info@bsn.eu
www.bsn.nl

Onze missie
Als Business School/University of 
Applied Sciences

Het is onze passie om groots 
leiderschap te ontwikkelen dat 
zakelijk succes kan combineren 
met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 




