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DNHS Bedrijfskunde Compact 
 
Highlights 
 
Doelgroep: 

• Ondernemers, managers en senior professionals 
• HBO/HBO+ 
• Snel willen doorgronden wat er speelt in de organisatie 
• Volwaardig gesprekspartner voor de ondernemer/ het bestuur van de organisatie worden 
• Effectiever worden als manager 

 
Opbrengst: 

• Gesprekspartner voor hoger management en bestuur 
• Strategische scan voor de eigen organisatie (IST) 
• Onderbouwd doorgronden van de organisatie 
• Inzicht in verbeter- en innovatie mogelijkheden  
• Netwerk  
• Diploma Bedrijfskunde Compact 

 
Investering:  

• 5 dagen 
• Tussen de dagen actief en bewust verbeteren in je dagelijkse werk 
• €4.900,- all-in dus geen bijkomende kosten, vrijgesteld van BTW 

Na deelname 1.500,- korting op de FTMBA als binnen 6 maanden  na afronding met de FTMBA wordt 
begonnen 
 
Programmaduur: 4 maanden met 5 MasterClass-dagen 
Waarvan de 5de de slotdag van de opleiding is met real live cases  
 
Eerstvolgende startdatum: oktober 2019 
 
 
Beschrijving: 
 
De DNHS Bedrijfskunde Compact is de opleiding voor managers, senior professionals en MKB 
ondernemers die een beter inzicht willen hebben in wat er in de organisatie speelt en hoe de 
organisatie er voor staat. In 4 MasterClass-dagen – ondersteund met 8 online modules via de DNHS 
Campus – worden de verschillende facetten van bedrijfskundig naar een organisatie kijken 
behandeld. De deelnemer neemt daarvoor de eigen organisatie als uitgewerkte case mee. 
 
Een bewezen voordeel is dat de organisatie hiermee meteen een strategische scan met verbeter- en 
innovatiemogelijkheden krijgt. 
 

Nu ook als open 
inschrijving!! 



Doordat de deelnemers ook de cases van andere bedrijven bespreken ontstaat een effectief systeem 
van peer-learning waarvan DNHS Business School weet dat het in korte tijd tot grote leereffecten kan 
leiden.  
 
Naast de praktijktoetsing op de slotdag worden er geen tussentijdse examens, tentamens of papers 
gevraagd. Hiermee borgen we dat het volgen van de Bedrijfskunde Compact uitstekend te 
combineren is met het drukke bestaan van de manager, senior professional en MKB ondernemer. 
 
 
Meer informatie: 
 
Opzet van de Bedrijfskunde Compact opleiding: 

• Bedrijfskundige highlights  
• Gericht op de IST en going concern 
• Quick en compleet inzicht in organisaties en hoe organisaties werken 
• Blended learning – online wat kan, offline waar toegevoegde waarde in zit 

 
Onderdelen van de opleiding: 

• Module 1 - Bedrijfskundig kijken 
• Module 2 - Strategie en bestaansrecht 
• MasterClass dag 1 => Bedrijfskundig naar een organisatie kijken 
• Module 3 – Klantologie – de wereld van de doelgroep 
• Module 4 - Structuur en proces 
• MasterClass dag 2 => zien wat er gebeurt in de organisatie 
• Module 5 - Leiderschap en onderstroom 
• Module 6 - Geld 
• MasterClass dag 3 => zien waarom het gebeurt in de organisatie 
• Module 7 - Het totale beeld en verbeterpotentieel 
• Module 8 - Uitvoering en implementatie 
• MasterClass dag 4 => consistentie en congruentie 
• Slotdag 

 
 
Inschrijven en meer informatie: 
 
info@dnhs.nl of bel/mail met Karin Biegel op karin.biegel@dnhs.nl of 06-53431003 


