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manager of professional 
het verschil in jouw 

organisatie? 



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 alumni-netwerk. 
Ieder 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.

VOOR WIE?
Talentvolle ambitieuze managers die 
enerzijds hogerop willen komen en anderzijds 
het verschil willen maken in de organisatie. 
Met de post-hbo Bedrijfskunde heb je een 
stevige bedrijfskundige basis gelegd en ben 
je sterk ontwikkeld als manager. Als jij deze 
stijgende lijn tot de top wilt voortzetten is 
de Fast Track to Action Learning MBA dé 
vervolgstap voor jouw verdere persoonlijke-, 
management- en leiderschapontwikkeling. 

MBA-TITEL
Na afronding ben je in bezit vande meest 
waardevolle titel in het internationale 
bedrijfsleven: MBA. Deze titel staat 
garant voor kennis en vaardigheden op 
masterniveau waarmee jijjezelf en jouw 
organisatie versterkt.

ACCREDITATIES
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 accreditatie- orgaan ter wereld 
met meer dan 1000 aangesloten business 
schools wereld.
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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 jouw eigen organisatie staan 
centraal tijdens je studie. Je leert door te 
doen.

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.  

Nieuwsgierig naar de afstudeerprojecten 
van onze alumni? Bekijk ze op bsn.nl.

VRIJSTELLINGEN
Omdat je de post-hbo opleiding Bedrijfskunde 
met succes hebt afgerond kun je een aantal 
vrijstellingen* krijgen voor de Action Learning 
MBA, waardoor je versneld jouw MBA-graad 
behaalt. In het schema op de volgende pagina 
staat uitgelegd waarvoor vrijstelling mogelijk is 
en wat je dan nog moet volgen. 

* Het verstrekken van vrijstellingen wordt 
individueel getoetst door onze studieadviseurs 
en voorgelegd aan de examencommissie.

Als ambitieuze leider van de Fast Track to 



STUDIEPROGRAMMA
FASE 1 (1 MAAND)

Managementvaardigheden 1 Nog te volgen 

Managementvaardigheden 1 Nog te volgen

Inleiding bedrijfskunde en 

leiderschap

FASE 2 (8 MAANDEN)

* 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.

FASE 3 (6 MAANDEN)
In de laatste fase van ga je aan de slag met je 
dissertation. Voor deze fase worden geen vrijstel-
lingen verleend. 

= vrijstelling

Startup & 

Action Learning Fundamentals
Nog te volgen

Research Methodology 1 Nog te volgen 

Smart Reading* Nog te volgen

Operations Management Nog te volgen

Strategisch Management

Human Resource Management

Financieel Management

Marketing Management

Informatie Management Nog te volgen

Internationaal Management Nog te volgen

Action Learning Project 1 Nog te maken

Action Learning Project 2

Action Learning Project 3 Nog te maken

Action Learning MBA Inholland heb jij:
 » Een afgeronde post-hbo Bedrijfskunde 

(en/of pre-master) van de Inholland 
Academy minder dan 5 jaar geleden*;

 » een functie als manager of een functie 
van vergelijkbaar niveau;

 » minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 » of ter compensatie minimaal 6 jaar 

aantoonbare werkervaring op minimaal 
hbo-niveau;

 » medewerking van je werkgever om 
Action Learning Projecten uit te voeren 
in de organisatie.
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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.

MAXIMALE DOORLOOPTIJD
De nominale studieduur bedraagt ± 14 maanden. 
De Fast Track to Action Learning MBA heeft een 
maximale doorlooptijd van 24 maanden. Mocht je 
onverhoopt langer nodig hebben dan wordt er elk 
extra benodigd jaar een factuur van € 2.000,- in 
rekening gebracht, met een maximale studieduur 
van 4 jaar en 9 maanden. 

DISSERTATION
In de derde fase schrijf je jouw dissertation. Het 
doel van de dissertation is het leveren van een 
substantiële bijdrage aan de resultaten van jouw 
organisatie door een strategisch en gecompliceerd 
vraagstuk te behandelen. Dit is het grootste project 
van de opleiding.

“De opleiding heeft mij als mens enorm verrijkt, ook zakelijk gezien. De 
opleiding heeft mij minder oppervlakkig gemaakt, achter elke mening zit 

een verhaal. Door veel ‘dieperte kijken’ ben ik beter in staat de juiste vragen 
te stellen, kom ik sneller tot de kern van de zaak en overzie ik de combinatie 

van meningen, gedrag en belangen van mensen beter.”

Wijnand Vossestein
Alumnus Business School Nederland



Studie Informatie

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.

INSCHRIJVEN
Via de website van Business School Nederland 
(www.bsn.nl) kun je het inschrijfformulier downloaden.
Het ingevulde en ondertekende formulier mail je naar 
studieadvies@bsn.eu.

LOCATIE
De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats in Buren. 
Met een Fast Track MBA stroom je in bij onze reguliere 
Action Learning MBA (CROHO-nummer 70053) set. 
Hierin volg je uiteraard alleen die studieonderdelen 
waarvoor je op basis van je individuele post-hbo 
traject niet bent vrijgesteld. 

INVESTERING
De investering voor de Fast Track to Action Learning 
MBA bedraagt € 20.450,- btw-vrij. Dit bedrag is 
exclusief de optionele studiereis naar China.

HET IS ONZE PASSIE OM GROOTS 
LEIDERSCHAP TE ONTWIKKELEN 

DAT ZAKELIJK SUCCES KAN 
COMBINEREN MET MAATSCHAPPELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID.
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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. 




