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Beste lezer,

Voor je ligt de brochure ‘Overwegingen van de 
werkgever’. Wij hebben een aantal argumenten 
en overwegingen geïnventariseerd die vanuit 
de optiek van de werkgever bepalend zijn 
om al dan niet voor uw medewerker een 
MBA-opleiding te financieren, studietijd ter 
beschikking te stellen en een project in de 
eigen organisatie aan te pakken.

Het is terecht dat je eerst alle voor- en nadelen 
op een rij wilt zetten: een MBA-opleiding lijkt 
voor de organisatie in eerste instantie een 
pittige investering zonder direct zichtbare 
resultaten. Daarom is het voor alle partijen 
van belang om een helder en zuiver beeld te 
hebben wat de keuze voor een MBA-opleiding 
betekent voor jouw organisatie.

Het is voor jou en voor ons belangrijk dat 
uiteindelijk de juiste keuze wordt gemaakt. 
Deze brochure levert hopelijk een bijdrage bij 
het maken van die keuze. Mocht je nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Marcel van der Ham, Dean.

Voorwoord



DE PROBLEMATIEK VAN 
UW ORGANISATIE STAAT 
DE KOMENDE TWEE JAAR 
CENTRAAL
Centraal in onze opleiding staat de Action 
Learning methodiek. Dit betekent dat jouw 
medewerker aan de slag gaat met een aantal 
vraagstukken uit jouw organisatie. Dit is voor 
uw medewerker een intense leerervaring. De 
expertise van Business School Nederland 
(BSN) staat borg voor een goed resultaat. 

Uiteindelijk leidt dit er toe dat niet alleen jouw 
medewerker groeit, maar dat u in uw organisatie 
snel verbetering opmerkt. Processen lopen 
beter, communicatie gaat soepeler en 
resultaten komen sneller. Jij constateert dat 
jouw medewerker optimaler functioneert in 
zijn of haar huidige baan. 

GESPREIDE INVESTERING
BSN bied je betalingsregelingen waardoor je de 
investering kunt spreiden. 

Overwegingen 
VAN DE WERKGEVER

“Bevlogen docenten, inspirerende colleges 
enmasterclasses, diepgaande discussies 

met medestudenten en docenten, een 
geweldige studiereis naar Suriname, en 
natuurlijk niet te vergeten de heerlijke 

locatie en een zeer betrokken staff. 
Geweldig!”

Erwin Briene MBA
Duty Manager Operations at KLM



ACTION LEARNING
Een MBA-opleiding is een investering. Er is 
niets mis mee dat jouw organisatie profiteert 
van de investering in een MBA-opleiding. De 
aanpak van jouw eigen vraagstukken levert 
direct rendement op. Gedurende de opleiding 
gaat jouw medewerker vijf vraagstukken uit 
de eigen organisatie oplossen. Samen met 
medestudenten wordt gewerkt aan de analyse, 
de oplossing van de vraagstukken en de 
implementatie van de oplossing. Uitgangspunt 
bij Action Learning is dat het resultaat van de 
oplossing belangrijker is dan een geslaagd 
tentamen. Wij zien liever een manager die 
beter presteert op de werkvloer dan de beste 
leerling van de klas.

Het rendement van een Action Learning MBA 
bestaat uit 3 onderdelen:

• Een beter functionerende manager
• Een beter functionerende organisatie
• Geen extra out of pocket kosten voor de 
inhuur van consultants

Ervaring toont aan dat deze aanpak leidt tot 
een positief resultaat: de gemiddelde
waardetoevoeging per project is, afgezet tegen 
de bruto kosten, aanzienlijk en kan oplopen tot 
tienduizenden euro’s en meer.

“De inhoud van het curriculum sluit erg 
goed aan op de dagelijkse praktijk en heeft 
mijn strategische horizon zowel verbreed 

als verdiept. Maar vooral ben ik als persoon 
gegroeid en beter in staat om problemen op 
de juiste manier te inventariseren & zonder 

oordeel mensen te helpen zelf de juiste 
oplossing te realiseren.”

Remco Hopmans MBA
Peekaboo Consultancy

BINDEN VAN TALENT
Veel werkgevers veronderstellen dat de 
meeste MBA-opleidingen de deur openzet naar 
een volgende werkgever. Onze MBA is gericht 
op waardecreatie op de werkvloer en niet op 
waardecreatie in het CV of op de arbeidsmarkt 
en levert dus rendement op voor de huidige 
baan in de huidige organisatie. Uit enquêtes 
onder onze MBA-ers blijkt dat gemiddeld 
10% van de Action Learning MBA-ers na drie 
jaar wisselt van werkgever. De landelijke 
benchmark is 50% na drie jaar. Als reden 
geven studenten aan dat het uitvoeren van 
projecten in de eigen organisatie leidt tot een 
grotere verbondenheid met de organisatie. Het 
werk wordt er leuker en uitdagender door. Ze 
kunnen beter omgaan met weerstand, sneller 
leveren, halen makkelijker hun doelstellingen 
en hebben meer tijd om na te denken.



MULTI INZETBAAR
De kosten voor het inzetten van een eigen of een
nieuwe medewerker op een nieuwe functie, worden 
zelden volledig gekwantificeerd. Wervingskosten,
salariskosten en productiviteitsverlies kunnen tot
tienduizenden euro’s per mutatie oplopen. Een
medewerker met een Action Learning MBA is, 
dankzij de brede, interdisciplinaire ‘hands on’ opzet 
van de opleiding, multi inzetbaar in uw organisatie. 
Voor u betekent dat: snelheid, minder kosten en 
directe opbrengst.

RENDEMENT
Business School Nederland is de eerste opleider in
Nederland die harde bewijzen heeft over het 
rendement van de investering in een MBA opleiding. 
De Action Learning projecten en de dissertation 
worden  gericht  op  winstgevendheid, kosten 
besparing en/of verhoging van klanttevredenheid 
voor de organisatie. In het verleden hebben onze 
studenten aangetoond hoeveel de MBA voor hun 
organisatie oplevert. Dat is doorgaans een veelvoud 
van de gevraagde investering.

TIJDSBESLAG
Persoonlijk contact met docenten en 
medestudenten is essentieel voor de ontwikkeling 
van de medewerker. Dit vindt plaats tijdens de 
collegedagen en in de subsetgroepen waarin jouw 
medewerker met medestudenten samenkomt om 
aan de projecten te werken. Het grootste tijdvak 
vindt plaats in de ‘fase 2’- periode. Deze fase bestaat 
uit zeven blokken van twee maanden. In fase 2 is 
uw medewerker vijf dagen per twee maanden 
aanwezig in Buren, te weten de drie collegedagen 

en twee subsetbijeenkomsten. Daarnaast zijn er 
twee facultatieve bijeenkomsten van een halve dag 
die naar eigen inzicht gepland kunnen worden. De
studiebelasting is 10 tot 15 uur per week. Een 
deel van deze tijd wordt op het werk besteed aan 
projecten en daarnaast wordt er thuis gestudeerd. 
De afsluitende fase, de dissertation, kent een aantal 
momenten die in overleg worden afgestemd met 
de agenda’s van de medewerker en de Action 
Learning coach.

Waardecreatie op de werkvloer

“Een fantastische tijd gehad tijdens mijn
zoektocht naar nieuwe inzichten in de 

bedrijfskunde. Een zeer waardevolle ervaring en 
een mooie vriendengroep als resultaat. BSN weet 
de MBA toepasbaar te maken waardoor theorie en 

praktijk in elkaar opgaan en elkaar versterken.”

Peter van den Dool MBA
Ondernemer met passie voor mens en bedrijf



PROFIEL
Nadat jouw medewerker is afgestudeerd, mag je 
de volgende kenmerken verwachten in de stijl van 
leidinggeven:
• Zal eerst reflecteren
• Maakt zijn of haar diagnose door meervoudig 
(holistisch) te kijken
• Onderzoekt verschillende oplossingsscenario’s
• Neemt systematisch besluiten
• Werkt samen met collega’s om tot diagnoses en 
oplossingen te komen
• Gebruikt altijd de onderstroom als bron voor 
oordeelsvorming
• Creëert synergie
• Verbindt leren met veranderen
• Is een relatiemanager van kennis professionals

UW BETROKKENHEID
Voor de succesvolle afronding van de MBA is jouw 
betrokkenheid bij je medewerker heel belangrijk. 
Bijvoorbeeld bij de selectie van de projecten. Zo kun 
je jouw medewerker in de gelegenheid stellen aan te 
sluiten bij jouw strategische agenda. Dat biedt voor 
jou en jouw medewerker voordeel en bovendien 
mobiliseer je als het ware de specialistische kennis 
van Business School Nederland ten behoeve van 
jouw agenda.

“De investering verdien je terug door de 
toepasbaarheid van het onderzoek binnen je 
bedrijf. Je hoeft immers geen externen in te 
huren, maar er wordt meegekeken vanuit de 

school.”

Uit klanttevredenheidsonderzoek CEDEO

Profiel

Wij nodigen u graag uit om bij de verdediging van 
Wij nodigen je graag uit om bij de verdediging van 
de dissertation, de eindscriptie, aanwezig te zijn. 
Dit gebeurt tijdens de Viva Voce (de levende stem), 
de plechtige zitting ter afsluiting van de studie. Als 
opdrachtgever ben jij bij uitstek degene die kan 
beoordelen welke meerwaarde het laatste project 
heeft voor jouw organisatie

“Als je in actie wilt leren dan is de Executive MBA 
van BSN ideaal. De opleiding is breed opgezet 
en door gemiddeld 3 lesdagen per maand is 
er ruimte voor verdieping op de verschillende 
disciplines binnen bedrijfskunde. Daarnaast wordt 
er gedurende de hele opleiding veel aandacht 
geschonken aan leiderschap en bewustwording 
van eigen kwaliteiten. Waardoor je deze beter 
in kan zetten bij werkgever of klant. Ik heb de 
opleiding ervaring als een onvergetelijk avontuur, 
samen met mijn studiegenoten.”

Margot Malipaard MBA
Owner GO Invent, Entrepreneur, Strategy en 
International Business Development



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 ambitie een belangrijke 
rol te spelen in de ontwikkeling 
en het succes van managers 
en organisaties, met behulp 
van unieke Action Learning-
opleidingen. Opleidingen 
die antwoorden geven op 
de huidige en toekomstige 
managementvraagstukken.
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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.
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