
Opbouw en studie-intensiteit 
8 lesdagen, verdeeld over 4 modules  
van 2 lesdagen, circa 1 lesdag per 2 à 3 weken, 
verspreid over circa 4 maanden.
2 theorie-examens, meerkeuzevragen via de computer.
1 praktijkexamen, presentatie en verdediging.
Per lesdag zijn circa 4 tot 12 zelfstudie-uren 
noodzakelijk,  afhankelijk van uw praktijkervaring en 
vooropleiding.

Dagopleiding
8 dagen van 10.00 - 17.00 uur

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/planning-mmc

Regio en startdata

maart 2018
Amsterdam 19 - 03

Rotterdam 20 - 03

Utrecht 20 - 03

Zwolle 20 - 03

Eindhoven 22 - 03

oktober 2017
Amsterdam 30 - 10

Rotterdam 31 - 10

Utrecht 31 - 10

Zwolle 31 - 10

november 2017
Eindhoven 02 - 11
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Opleiding Middle Management c

Bel voor  
het gratis 

informatiepakket
0172 - 42 34 56

ook incompany Wij maken deze opleiding effectief voor uw team op maat

Programma

Module Financieel Management
Balans, winst- en verliesrekening
Sturen op kengetallen
Begroten en budgetteren
Break-even analyses en calculaties 

Module Verandermanagement
De kracht achter succesvol veranderen
Beïnvloeden van gedrag
Resultaat en effectieve gedragspatronen
De 6 bronnen van invloed

Module Analyse & Strategie
Analyse van kansen & bedreigingen
Sterkte-zwakte analyse
Organisatiefasen en groeipijnen
Strategische focus en planvorming 

Module Businessplan & Implementatie
Opzet en uitwerking businessplan
Ondernemersbeleid en afdelingsbeleid
Concrete doelstellingen
Implementatie en motivatie

Wie is mijn trainer?
Onze trainers hebben allemaal ruime praktijkervaring,  
vakkennis en didactische kwaliteiten. Het zijn inspirerende, 
enthousiaste mensen uit de praktijk, waar u met plezier  
iets van wilt leren. Vandaag leren, morgen  toepassen.  
IMK Opleidingen werkt uitsluitend met de best 
 gewaardeerde trainers van Nederland. 

Niveau en diploma
Er zijn geen vooropleidingseisen gesteld. Enige ervaring 
als leidinggevende is een must. Ook is het raadzaam dat 

u Middle Management B of een vergelijkbare opleiding 
of training heeft gevolgd. Deze opleiding wordt gegeven 
op hbo werk- en denkniveau, op een herkenbare en 
praktijkgerichte manier. Na het behalen van de examens 
ontvangt u een diploma van IMK Opleidingen.

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 2.750,-
Tariefsopbouw: lesgeld € 1.650,- / lespakket € 350,- / 
locatiekosten € 400,- (16 dagdelen) / examenkosten  
€ 350,- (2x online examen bij Nipex). 
Alle bedragen zijn exclusief btw.

Voor wie?
Deze opleiding is het vervolg op Middle Management 
A en B en geschikt voor ambitieuze leidinggevenden 
die graag breder willen functioneren dan de aan- 
sturing van hun eigen team. U wordt klaargestoomd  
om een nuttige bijdrage te leveren in een  
managementteam, met meer verantwoordelijkheid 
voor de gehele organisatie. Managers die de  
diploma’s Middle Management A, B en C op zak  
hebben zijn ‘bullet proof’ en klaar voor iedere  
uitdaging.

Onze aanpak
De opleiding is absoluut niet schools of theoretisch. 
We hebben juist gekozen voor een aanpak die  
praktijkgericht, herkenbaar en direct toepasbaar is. 
Dat maakt de opleiding uniek ten opzichte van alle 
andere managementopleidingen. Er is volop ruimte 
voor uw eigen praktijkvoorbeelden. Verder gaat  
u aan de slag met nuttige theorie, realistische  
oefeningen en bruikbare tips en adviezen,  
waardoor de opleiding zeer interactief is.

Wanneer u functioneert in 
een management-team, 
stuurt u niet alleen uw 
eigen afdeling of team 
aan. Vanuit uw positie kunt 
u invloed uitoefenen en 
verschil maken in de hele 
organisatie. Deze opleiding 
gaat over onderwerpen 
als financiën, strategie en 
beïnvloeden, waarmee u 
zich verder ontwikkelt als 
ambitieuze manager.

Strategischer 
opereren en 
uw invloed 
vergroten

middle management c
Opleiding met diploma van 8 dagen

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen
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https://www.imkopleidingen.nl/planning-mmc
https://www.imkopleidingen.nl/inschrijven/mmc
https://www.imkopleidingen.nl/opleiding/middle-management-c/
https://www.imkopleidingen.nl/contact/

