
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Middenmanagement   

Voor managers in de profit- en non-profitsector en andere   

professionals die een leidinggevende rol (gaan) vervullen in   

hun organisatie   

 
www.postmdopleidingen.nl  

 

http://www.postmdopleidingen.nl/


Middenmanagement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je ligt de brochure van Middenmanagement. Hierin vind je gedetailleerde  informatie 

over de inhoud en opbouw van de opleiding, moduleomschrijvingen, de kosten,  belangrijke 

data en contactgegevens. Ook komt een deelnemer aan het woord over haar   

ervaringen.  

 

  Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap  

(presenteren en jezelf profileren als leidinggevende,   
persoonlijke effectiviteit)  

  Leidinggeven aan medewerkers  
  Het schrijven van verbetervoorstellen  

STERK GERICHT OP DE PRAKTIJK  

Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om de theorie en   

de praktijk met elkaar te verbinden door de vele praktijk 

opdrachten. Alle modules worden daarmee afgesloten.  

De docenten en trainers hebben ruime werkervaring in  

hun vakgebied en verbinden hierdoor theorie en praktijk  

tot één geheel.  

STUDIEBELASTING  

De studiebelasting bestaat uit het volgen van    
27 bijeen komsten van een dagdeel en 250 studie 

leidinggevende.   

Na afronding van de opleiding ben je een goede  

gesprekspartner voor (team)managers in de organisatie.  

Inhoud en werkwijze  

Je verwerft tijdens de opleiding de benodigde basis 

kennis in het bedrijfskundige vak, over onder andere  

management en organisatie, financieel management en   
organisatie van de administratie.   
De inhoud van de opleiding sluit steeds aan bij actuele  

ontwikkelingen binnen organisaties, zodat je je nieuwe  

kennis direct kunt toepassen in de praktijk.   

De volgende modules maken deel uit van de opleiding:  
  De basis van de bedrijfskunde    

(management en organisatie, financieel manage  
ment, organisatie van de administratie, kwaliteits   

en verbetermanagement)  

 

belastingsuren (inclusief de lesdagen).   

Toelating en waarde van het getuigschrift  

Je bent in het bezit van minimaal een mbogetuigschrift/ 

diploma en je wilt je bedrijfskundige kennis uitbreiden.  

Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijf 

procedure.  

DOORSTROMEN NAAR BEDRIJFSKUNDE OF  

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE  

Bij voldoende resultaat ontvang je het getuigschrift  

Middenmanagement van PostMDopleidingen. Na deze  

opleiding kun je doorstromen naar onze opleiding  

Bedrijfskunde of Technische Bedrijfskunde.  

Doelgroep   

Deze opleiding is bedoeld voor hen die zich willen   
verdiepen in operationeel management. In je huidige   
functie ben je bijvoorbeeld teamleider, supervisor,   
afdelingshoofd, adviseur, coördinator, accountmanager,   
filiaalhouder of bouwcoördinator in het onderwijs.    
Je geeft reeds leiding, maar durft nog wel een sprong    
te maken.   

INZICHT IN ALLE FACETTEN VAN MANAGEMENT  

De opleiding Middenmanagement (voorheen Advanced   
management) zorgt voor inzicht in de verschillende facet  
ten van management, zoals leiderschap, je kwaliteits  
managementbasisvaardigheden, financieel management   
en de werking van de organisatie als geheel. Daarnaast   
verwerf je een aantal basisvaardig   heden als beginnend   



 

 

 

Welke vakken ga je volgen tijdens de opleiding Middenmanagement? 

 

1.   Schrijven van rapportages  
  In dit vak maak je kennis met de uitdagende   

aspecten van rapporteren. Hoe schrijf je een goede   
rapportage waarmee je collega’s kunt overtuigen?   
Het is ook steeds belangrijker dat leidinggevenden in  

een korte krachtige presentatie medewerkers kunnen  

motiveren. Voor beide competenties is het belangrijk,  

dat je kunt bouwen op een vaste structuur. Daarmee  

beginnen we de opleiding en dat zal gedurende het   
traject nog regelmatig terugkomen.  

2.   Persoonlijk leiderschap  
  Als bedrijfskundig manager is het belangrijk dat je   

inzicht verwerft in wie je zelf bent en wat je te doen  

staat op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.  

Over welke kernkwaliteiten beschik je en in welke  

valkuilen stap je steeds? We gaan ook in op de vraag  

wat de leidinggevende effectief maakt.  

3.   Organisatiekunde  
  In deze module maak je kennis met het fenomeen   

organisatie en welke bestaansvoorwaarden er   
zijn om een organisatie mee te laten groeien in   
een veranderende omgeving. We behandelen  

organisatiestructuren en culturen. Ook leer je hoe   
je verschillende soorten organisaties kunt sturen   
en inrichten. Je krijgt informatie over de theorie van  

Mintzberg, maar ook over hedendaagse theorieën,  

zoals ‘de lerende organisatie’.  

4.   Leidinggeven aan medewerkers  
  Als bedrijfskundig manager geef je leiding aan   

groepen en individuen. Je leert je eigen stijl kennen,  

maar ook een andere leiderschapsstijl hanteren.   
Verder besteden we aandacht aan coachings  

vaardigheden en gaan we in op het soms noodzake 

lijk confronteren. Beïnvloedingsvaardigheden vormen  

het hart van deze module.  

 

 

5.   Financieel management  
  In deze module leer je wat de belangrijkste   

kengetallen van een onderneming zijn, zodat je  

gesprekspartner wordt voor de controller binnen   
jouw organisatie. Verder besteden we aandacht aan  

het lezen en opstellen van begrotingen en leggen   
we een verband tussen het ontwikkelen van plannen  

en het maken van begrotingen. Tot slot ga je aan de  

slag met de financiële onderbouwing van je plannen  bij 

het opzetten van een businessplan.  

6.   Kwaliteitsmanagement  
  Voldoen aan de verwachtingen van de klant is   

tegenwoordig een must. Er zijn zoveel opties voor  

klanten en is er zoveel informatie beschikbaar over   
de eigen bedrijfsprestaties dat klantgericht zijn geen  

luxe is. Je maakt kennis met modellen, technieken en  

verbindt die met jouw praktijk. Daarbij is het gebruik  

van prestatieindicatoren een belangrijke voorwaarde  

om inzicht te krijgen in het huidige kwaliteitsniveau  

van de dienstverlening van jouw organisatie.  

7.   Verbetermanagement  
  Het realiseren van verbeteringen binnen de   

bedrijfsvoering is het praktische doel van deze  

opleiding. Van een beginnend bedrijfskundig   
manager mag verwacht worden dat deze bijdraagt  

aan de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit   
de vorige module ontwikkel je samen met andere  

deelnemers een gezamenlijk verbeterplan voor de  

eigen afdeling. In deze module krijg je instrumenten  

aangereikt om de gewenste verandering te   
realiseren. Deze opleiding rond je af door het  

presenteren van een verbeterplan.  



Praktische informatie  

 

Start en omvang  
Zie website onder: Data, kosten en locatie   

Dag en tijd  
Donderdag van 18.45 tot 21.45 uur  

Investering  
€ 3.525,00 (excl. literatuur ca. € 250,00) 

Termijnbetaling is mogelijk in overleg.  

Leslocatie  
FlexLounge 
Lylantse Plein 1, 2908 LH Capelle aan den IJssel 

 

 

 

 

 

Aantal deelnemers 

Maximaal 25  

Inschrijven  
Via www.postmdopleidingen.nl 

Meer informatie  
Neem contact op met: 

Wim Post  
w.l.post@postmdopleidingen.nl  
06  293 49 784 

 

‘Je leert anders kijken naar je eigen organisatie’  

Sandra de Booij geeft les aan groep 6 maar is ook bouwcoördinator   

op obs De Springbok in Den Haag. Dat houdt in dat ze de spil vormt   

tussen de directie en de overige teamleden. Als het nodig is, kan ze   

inspringen bij managementtaken. Ze volgde een opleiding  Middenmanagement bij 

PostMDopleidingen.  

het werkveld. Er was altijd ruimte   
om vragen te stellen over je eigen   
situatie.’   

Hoe heeft de opleiding je verder   
geholpen?  
‘De colleges over leidinggeven vond   
ik heel handig. Hoe communiceer   
je vanuit het management naar   

de docenten? En hoe zit een   
organisatie in elkaar? Waar zitten   
de verbindingen op mijn school en   
waar horen ze eigenlijk te zitten?   
Dankzij de colleges kon ik beter   
meepraten over deze onderwerpen   
op mijn werk. Je leert anders kijken   
naar je eigen organisatie. Nu kan   
ik meepraten over taakverdeling en   
verantwoordelijkheden. Daarvoor was   
ik nog vrij bleu op dat gebied. Ik neem   
de opgedane kennis ook buiten mijn   
werk mee, waar ik in het bestuur van   
een basketbalvereniging zit.’  

 

 

PostMDopleidingen helpt mensen en organisaties vooruit 

Praktijkgericht, actueel en persoonlijk. Dat is hoe  

deelnemers onze aanpak omschrijven. In onze post  

hboopleidingen is er veel aandacht voor de specifieke  

situatie van iedere student. We maken ruimte om kwes 

ties die in jouw bedrijf of organisatie spelen te bespreken  

in de les en zorgen dat jij ze kunt oppakken in je huis 

werkopdrachten. Zo ben je tijdens je opleiding al bezig    
je kennis in de praktijk te brengen. Jij leert ervan, en ook  

de organisatie is er direct bij gebaat.   

 

PostMDopleidingen biedt vijf erkende posthbo  

opleidingen aan:  
  Bedrijfskunde  
  Technische Bedrijfskunde  
  Middenmanagement  
  Middenmanagement in de Zorg  
  Mantelzorgmakelaar 

 

Hoe zijn jullie bij PostMDopleidingen   
terecht gekomen?  
‘Mijn directie wilde dat ik en de   
drie andere bouwcoördinatoren   
meer managementskills zouden   
ontwikkelen. We hebben naar   
verschillende opleiders gekeken en   
mochten van de directie zelf een   
studie uitkiezen. Omdat het ons   
interessant leek om ook van andere   
vakgebieden te leren hebben we   
gekozen voor Middenmanagement   
bij PostMDopleidingen, waar niet   
alleen maar deelnemers met een   
onderwijsachtergrond komen.’  

Hoe vond je het om met mensen   
met een meer bedrijfskundige   
achtergrond in de les te zitten?   
‘Het ging daardoor niet heel vaak   
over het onderwijs, maar ik heb er   
wel veel van geleerd. In de lessen   
was er ruimte om te discussiëren   
over actuele ontwikkelingen in   

Hoe zou je het niveau van de opleiding   
omschrijven?   
‘Het is wel echt hbo-plus. Het sloot   
aan bij mijn werk- en denkniveau,   
maar was wel pittiger dan ik van de   
pabo gewend was. De beoordelingen   
voelden strenger en ik moest meer   
lange verslagen schrijven. Qua   
studiebelasting vond ik het goed   
te doen, maar het verschilt wel een   
beetje per vak. Financiële huishouding   
was echt nieuw voor me, maar   
organisatiekunde sloot aan bij mijn   
voorkennis. Ik vind het fijn dat het niet   
te makkelijk was. Ik zou graag nog een   
master willen volgen.’   

 

http://www.postmdopleidingen.nl/
mailto:w.l.post@postmdopleidingen.nl

