KOB voor hbo'ers B&U - post-hbo
Ben je ondernemer, directeur, bedrijfsleider, projectleider, of heb je een andere leidinggevende
functie in een bouwbedrijf? Zoek je verdieping en theoretische bagage bij management en
ondernemersvraagstukken? Met de KOB voor hbo’ers leer je jouw management en
ondernemersvaardigheden verbeteren.
In deze opleiding leer je hoe je op een bedrijfskundige en bedrijfseconomische verantwoorde
manier leiding kunt geven aan een klein tot middelgroot bouwbedrijf en zijn projecten.
De KOB voor hbo’ers is een post-hbo-opleiding, erkend door de Stichting Post-hbo Nederland.
Ontdek jouw eigen managementstijl en ondernemerschap

Inhoud
Tijdens de opleiding begeleiden wij je bij het ontdekken van:
je ondernemersvaardigheden inclusief het maken van een ondernemingsplan;
de ondernemingsvormen met hun voor - en nadelen;
de positie van het bedrijf en organisatie in de markt bepalen en hoe deze te beïnvloeden;
het opstellen van en implementeren van strategieën;
algemene juridische kennis, bouwwetgeving, contracten en algemene voorwaarden;
financieel management en het belang van deze kennis voor een manager en ondernemer;
belastingen en verzekeringen;
lean, BIM en ketenorganisatie;
personeel, organisatie en voorwaarden;
commercieel beleid en marketing;
hoe je opdrachten verwerft, de prijsvorming tot stand komt en een aanbesteding verloopt;
hoe de werkvoorbereiding en realisatie van een project tot stand komt;
stijlen van leidinggeven, managementmethoden en technieken;
vaardigheden voor de manager, ondernemer en persoonlijke effectiviteit;
oplevering, garantie en nazorg van projecten, zowel juridisch als financieel.

Toelatingsvoorwaarden
Een afgeronde hbo-opleiding bouwkunde. Neem bij twijfel contact met ons op.

Voor wie?
Ondernemers, directeuren, bedrijfsleiders, projectleiders en medewerkers, die in een traject van 10
maanden een post-hbo-diploma (erkend door de Stichting Post HBO Nederland) en tegelijkertijd
het Vakdiploma Aannemer B&U willen behalen om hun kennis te verbreden en te verdiepen.
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Opleidingsduur
Colleges
De colleges vinden plaats op vrijdag de hele dag, de avond met overnachting en de aansluitende
zaterdagmorgen en eerste helft van de middag.

Werkbijeenkomsten
De werkbijeenkomsten vinden plaats op het tweede deel van de vrijdagmiddag en het eerste deel
van de avond. De colleges en werkbijeenkomsten vinden ongeveer om de zes weken plaats. Naast
de colleges en werkbijeenkomsten dien je rekening te houden met ongeveer 10 tot 15 uur
zelfstudie per week. Dat is uiteraard sterk afhankelijk van de kennis die je al bezit.
Management en Ondernemen 1
Vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2020
- Start van de opleiding: kennismaken en afspraken
- Colleges en cases over Management en Ondernemen 1
- Diner en overnachting
Vrijdag 30 oktober 2020
- Werkbijeenkomst
Management en Ondernemen 2
Vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2020
- Tentamen Management en Ondernemen 1
- Inleveren van de definitieve uitwerking van opdracht Management en Ondernemen 1
- Colleges en cases over Management en Ondernemen 2
- Diner en overnachting
Vrijdag 15 januari 2021
- Werkbijeenkomst
Opdrachtverwerving en Ondernemen
Vrijdag 5 februari en zaterdag 6 februari 2021
- Tentamen Management en Ondernemen 2
- Inleveren van de definitieve uitwerking van opdracht Management en Ondernemen 2
- Colleges en cases over Opdrachtverwerving en Ondernemen
- Diner en overnachting
Vrijdag 19 maart 2021
- Werkbijeenkomst
Realisatie van een bouwopgave en Ondernemen
Vrijdag 9 en zaterdag 10 april 2021
- Tentamen Opdrachtverwerving en Ondernemen.
- Inleveren van de definitieve uitwerking van opdracht Opdrachtverwerving en Ondernemen
- Colleges en cases over Realisatie van een bouwopgave en Ondernemen
- Diner en overnachting

Vrijdag 21 mei 2021
- Werkbijeenkomst
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdagochtend 12 juni 2021
- Tentamen Realisatie van een bouwopgave en Ondernemen
- Inleveren van de definitieve uitwerking van opdracht Realisatie van een bouwopgave en
Ondernemen
- Afronding van de opleiding met evaluatie
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* Herexamens: september 2021 (datum volgt nog)
* Diploma-uitreiking: Datum volgt nog
NB In het programma zijn 4 overnachtingen opgenomen. De verblijfs- en overnachtingskosten
tijdens de cursus en het diner zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Eventuele kosten voor of na het
programma zijn voor eigen rekening.

Achtergrondinformatie
Werkwijze
De opleiding wordt verzorgd door docenten uit de praktijk. In de colleges verduidelijken zij de
theorie aan de hand van uitgebreide presentaties, individuele - en groepsopdrachten, vragen,
discussies en natuurlijk met hun eigen ervaringen. Dat maakt de lessen niet alleen praktisch, maar
ook inspirerend en plezierig.
Dit vraagt een actieve en enthousiaste inbreng van de cursisten gedurende de colleges en de
werkbijeenkomsten. Daarnaast weten de docenten wat zich in het actuele werkveld afspeelt en wat
je moet doen om te groeien in je werk. Tijdens de lessen is er voldoende ruimte om aandacht te
besteden aan jouw persoonlijke leerdoelen en vragen.
Ieder onderdeel van het opleidingstraject wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een
praktijkopdracht. Voor vragen en ondersteuning in de periode tussen de contactmomenten
onderhoud je via e-mail contact met de docenten.

Vervolgopleidingen
Allround Werkorganisator
Allround Calculator

Examen
Soort afrondingsdocument
- Post-hbo diploma, erkend door de Stichting Post-hbo Nederland
- Bouwend Nederland Vakdiploma Aannemer Infra

Prijs
€ 5.625,- 0% btw. Deze prijs is inclusief leermiddelen, toetsen en het Vakdiploma Aannemer.
Betaling in twee termijnen is ook mogelijk en dient op het inschrijfformulier in het veld
'Opmerkingen' te worden vermeld. Er wordt dan wel € 20,- extra aan administratiekosten in
rekening gebracht.
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