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Maak het verschil! 

Welkom bij het Kronenburgh Business College

Het Kronenburgh Business College verzorgt deeltijd-
opleidingen voor volwassenen. Werken en leren is dus 
prima te combineren.

Onze opleidingen vallen binnen het domein van de zakelijke 
dienstverlening / de economische richtingen. Dus je vindt 
opleidingen in de financiële, commerciële, juridische,  
secretariële personele richtingen. Maar ook op het gebied 
van ondernemen, vastgoed, marketing, bank en verzeke-
ringen, salaris, intercedent en management. Kortom een 
business college.

Wij verzorgen onze opleidingen klassikaal vanuit ons 
gebouw in centrum Den Haag, maar je kunt ook online 
deelnemen via zoom. Dit noemen we ‘Blended Learning’. 
Ook zijn er opleidingen die volledig online kunnen worden 
gedaan zonder college te volgen.

Nederland is diplomaland. Werkgevers willen kwaliteit  
van medewerkers bevestigd zien in behaalde opleidingen. 
Bij het Kronenburgh Business college kun je certificaten 
en diploma’s behalen op zowel mbo- als bachelors-niveau. 
Door te kiezen voor Kronenburgh kom je in beweging en 
lukt het om ambities waar te maken. 

Onze docenten zijn zelf ook werkzaam binnen het bedrijfs-
leven. Ze vertellen graag over hun eigen werkervaringen. 
Dus niet alleen de theorie, maar direct ook de vertaling 
naar de dagelijkse praktijk. Zo leer je de ‘kneepjes van het 
vak’, klaar voor een mooie functie binnen het bedrijfsleven.

Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding 
succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag. 
Je CV gaat opvallen met een opleiding van Kronenburgh. 
Want een Kronenburgher maakt het verschil.

Welkom bij het Kronenburgh  
Business College! 

Dhr. drs PSC Janssen MBA
Collegedirecteur
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Gestructureerd onderwijs
Think - Act - Grow
Tijdens een collegedag staat steeds één vak / module  
centraal. Zo kunnen we goed de diepte in bij het behande-
len van de theorie (Think). Naast het behandelen van  
de theorie, gaan we ook aan de slag met de toepassing  
in de praktijk (Act). Met elke nieuwe collegedag en elke 
nieuwe module zetten we samen weer een stap om uit te 
groeien tot die beroepsbeoefenaar waar het bedrijfsleven 
op zit te wachten (Grow). 

Tot prestaties komen binnen  
een heldere structuur
Meestal ben je 1 collegedag per week aanwezig. Een college- 
dag bestaat uit 6 college-uren. Vaak zijn de collegetijden van 
13.30 tot 20.50 uur; 3 college-uren in de middag (tijdens 
werktijd) en na een pauze nog 3 college-uren in de avond 
(in eigen tijd). Een opleiding doen is zo goed te combineren 
met werk en privé. 

Na elk werkcollege volgt 10 minuten pauze om een frisse 
neus te halen. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote 
pauze en maken veel studenten een wandeling door  
het historische centrum van Den Haag. 

Om je goed voor te bereiden op de moduletentamens,  
starten we elke nieuwe collegedag met een kick-off toets 
(uitgezonderd de eerste collegedag van een module).  

Zo weet je of je de leerstof beheerst, maar ook onze  
docenten weten zo wie nog een duwtje in de rug nodig 
heeft. Zo voorkomen we ook dat al het leerwerk doorschuift 
naar het tentamen. 

Wij verzorgen klassikaal onderwijs (waaraan je ook online 
kunt deelnemen via zoom) met natuurlijk ook praktische 
onderdelen en examentrainingen. Tussen de collegedagen 
werk je aan praktijkopdrachten.

Wij zijn best ‘schools’. Wij verwachten echt dat opdrachten 
worden gemaakt, dat je wekelijks een stukje leert en  
steeds aanwezig bent. Hier spreken wij je ook professioneel 
op aan!

Het Onderwijs bij Kronenburgh
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Wij geven begeleiding 
Kronenburgh is geen leerfabriek; we werken met college- 
groepen van gemiddeld 5 tot 20 studenten. We kennen 
elkaar en weten elkaar te vinden. Bij vragen loop je gewoon 
binnen bij de collegedirecteur en / of de studiebegeleider. 
De docent is er tijdens de werkcolleges om al je vragen te 
beantwoorden. 

Wij bieden kansen 
Bij Kronenburgh doen we niets liever dan je naar de  
eindstreep te begeleiden en het felbegeerde Kronenburgh  
certificaat of diploma te overhandigen. Wanneer je  
een module niet hebt behaald, krijg je een herkansing.  
Mocht je het tentamen dan nog niet gehaald hebben,  
dan kun je hertentamens inkopen. Zo werken we ook bij  
de beoordeling van opdrachten en mondelinge tentamens.  

We bieden veel kansen, maar leggen de lat nooit omlaag  
zodat je, na het verkrijgen van het certificaat of diploma, 
echt aan de verwachtingen van het bedrijfsleven zult  
voldoen. Als ‘Kronenburger’ maak je de verwachting waar!

Inspiratie voor een nieuwe stap 
Wanneer je kiest voor een opleiding bij het Kronenburgh 
Business College heb je besloten een nieuwe stap te  
zetten. Je wilt je verder kwalificeren in het beroep waarin je 
reeds werkzaam bent, of juist een andere richting op gaan.  
Hoe dan ook, je hebt ambitie en dan ben je welkom bij 
Kronenburgh. 

Naast ambitie brengen medestudenten ook de nodige  
ervaring in. Tezamen met ook de inbreng van de docent,  
doe je zo veel inspiratie op.

Regulier of versneld
Wij verzorgen onze colleges op de dinsdagmiddag en 
-avond en op de donderdagmiddag en -avond. Op dinsdag 
zijn vaak eerstejaarscolleges en op donderdag tweedejaars 
colleges. De meeste studenten komen 1 keer per week.  
Kom je zowel op de dinsdag als de donderdag, kun je  
de opleiding vaak versneld afronden.

Verschillende opleidingsvarianten
1. Focusmodule mbo
Een Focusmodule is een module uit onze mbo-opleidingen. 
Vaak gaat het dan om 2 tot 4 collegedagen. Je kunt precies 
die module kiezen waar je in de dagelijkse praktijk veel aan 
hebt. Je kunt ook meerdere focusmodules selecteren en zo je 
eigen opleidingsprogramma samenstellen.

Wanneer je de module(s) hebt behaald, ontvang je een  
certificaat. Dit certificaat geeft vaak een vrijstelling binnen  
de mbo-opleidingen van Kronenburgh. Soms kan een  
certificaat ook worden geregistreerd in het diplomaregister 
van Duo.

2. Bedrijfsopleiding mbo / hbo
Een bedrijfsopleiding is een serie van focusmodules die 
tezamen een duidelijk geheel vormen. Er zijn bedrijfs- 
opleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau.
Bij sommige bedrijfsopleidingen is het mogelijk om naast  
het Kronenburgh tentamen een aanvullend extern examen  
te doen. Dit kan bijvoorbeeld bij externe exameninstituten 
zoals Associatie voor Examinering, SVM NIVO, WFT NIVO.

De externe exameninstellingen zetten een standaard binnen 
het bedrijfsleven. Deze examens onderscheiden zich doordat 
het niveau al jaren heel stabiel is. Werkgevers weten dus wat 
er verwacht mag worden van iemand met deze certificaten 
en diploma’s. Vaak wordt in vacatures expliciet door werk-
gevers naar deze diploma’s gevraagd. Bij het Kronenburgh 
Business College volg je de colleges en de examentraining 
(waaronder de deelname aan collegetentamens).

3. Beroepsopleiding KBC3-4
De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business  
College (KBC) komen voor een groot deel overeen met  
onze kwalificerende mbo 3-4-opleidingen. Echter, het maken 
van BPV/stage-opdrachten en ‘Loopbaan Burgerschap’ 
opdrachten komt te vervallen. Ook de generieke modules 
(Nederlands, Engels en Rekenen) komen te vervallen.  
Je hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding rele-
vante functie (baan) en je hoeft geen eindexamen te doen. 

Het programma omvat alleen de beroeps specifieke modules. 
Een beroepsopleiding is dan ook heel geschikt wanneer  
je al een mbo 3-4-opleiding hebt afgerond. Je hebt dus al 
aangetoond over het niveau te beschikken. Je kiest nu voor  
de beroepsopleiding omdat je toch naar een ander werk- 
veld wilt overstappen, of jezelf verder wilt professionaliseren 
binnen je huidige functie. Kronenburgh verstrekt na  
de succesvolle afronding van de opleiding een instellings- 
diploma KBC-3 of -4.

Docent: ‘Heerlijk om zo mijn kennis en 
ervaring met de studenten te delen.’
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4. Kwalificerende mbo 3-4-opleidingen
Met het succesvol afronden van een mbo 3 of mbo 4 
opleiding krijg je naast een mooi OCW erkend Kronenburgh 
diploma ook een vermelding in het diplomaregister  
van Duo. 

De modules die specifiek gericht zijn op de studierichting 
noemen wij beroeps specifiek. Daarnaast zijn er generieke 
modules: Nederlands, Engels en Rekenen met ook lande- 
lijke examens. In het kader van ‘Loopbaan Burgerschap’ 
worden enkele opdrachten gemaakt. In elke opleiding zit 
ook een keuzevak (keuzedeel). Zo kan je blikveld net weer 
wat verder worden verruimen.

Tot slot is er binnen elke studierichting nog een optionele 
module. Een vak uit een andere studierichting. Niet verplicht, 
maar een interessante aanvulling. Je bent werkzaam  
binnen een voor de studierichting relevante functie 
(formele erkenning van de werkpleklocatie door s-bb is 
nodig voor de specifieke studierichting). Hier maak je 
opdrachten waarmee je je relevante werkervaring aan- 
toont. 

Je kunt de opleiding ook al starten wanneer je nog  
geen relevant werk hebt gevonden (dan noemen we  
het eerst een Beroepsopleiding KBC3-4. Zodra je werk  
hebt gevonden maken we er met terugwerkende kracht  
een mbo-opleiding van.

Wanneer alle praktijkervaring aantoonbaar is gemaakt, 
plannen we de proeve van bekwaamheid (PvB) in:  
het eindexamen. Dit is een praktijkexamen dat wordt 
afgenomen op de werkplek waar je helemaal thuis bent. 
Tijdens de proeve laat je aan een onafhankelijk examinator 
zien alle competenties te beheersen. Je laat zien  
dat je ‘diplomawaardig bent’. De PvB is de kroon op  
de opleiding.

Bij enkele opleidingsrichtingen is het mogelijk om  
zowel op mbo 3 als op mbo 4-niveau examen te doen.  
Het eerst halen van mbo 3 is een borging op het behalen 
van een diploma. Dit kan bij de Commerciële, Financiële  
en Secretariële afstudeerrichting. De modules die je op  
mbo 3-niveau haalt, geven weer een vrijstelling binnen  
het mbo 4-programma. 
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De modules Nederlands, Engels en Rekenen geven  
alleen een vrijstelling wanneer ze op mbo 4-niveau  
zijn afgerond.

5. Focus unit University level (/hbo)
De focus units op universitair / hbo niveau komen uit  
het bachelorsprogramma. Het is dus mogelijk om per  
unit in te schrijven. Zo kun je je juist in die leerstof  
verdiepen waar je behoefte aan hebt. Het is mogelijk  
om de colleges bij de unit te volgen of om de leerstof 
zelfstandig online te doorlopen en het assignment te 
maken. In beide situaties is er een assessment dat  
door de docent wordt afgenomen. 

Bij een succesvolle afronding van de unit verstrekt  
Pearson een international erkend certificaat. Dit geeft  
weer een vrijstelling binnen het bachelorsprogramma  
van Kronenburgh.

6. Bachelor Business and Management met specialisaties
De bachelorsprogramma’s worden verzorgd vanuit  
de Kronenburgh International Business School in samen- 
werking met de University of Essex. Het programma  
bestaat uit 3 onderdelen:
1. Higher National Certificate in Business HNC (1 year)
2. Higher National Diploma in Business HND (1 year)
3.  Top-up Bachelor’s degree in business and Management 

(1,5-year)

De eerste twee programma’s (HNC + HND) zijn opgebouwd 
uit een serie BTEC-units in de richting Business. BTEC is  
een international erkend onderwijssysteem van Pearson 
(UK). Na een succevolle afronding van het 1e jaar ontvang 
je het Higher National Certificate. Dit certificaat is vergelijk- 
baar met een associate-degree. Na succesvolle afronding 
van het tweede jaar wordt het Higher National Diploma 
uitgereikt. In het derde programma-onderdeel werken we 
met het material van de University of Essex. De university 
van Essex vertrekt uiteindelijk ook de Bachelorsgraad.

In het HND-programma is het mogelijk om te kiezen  
voor een specialisatie:
• International Business and Management
• Business and Operations Management
• Business and Marketing Management
• Business and Legal Management
• Business and Human Resource Management
• Business Accounting and Finance Management

Investering  
 
De investering per opleiding van het Kronenburgh Business 
College varieert en we verwijzen voor de precieze bedragen 
naar: www.bc-kronenburgh.nl. Op elke opleidingspagina 
worden de investeringsbedragen vermeld. De opleidings- 
investering is als volgt opgebouwd: 
• collegegeld (totaal of per collegejaar); 
• literatuur via Studystore (totaal of per collegejaar); 
•  literatuur / Licenties Pearson (totaal of per collegejaar); 
• examen / proeve van bekwaamheid (alleen bij mbo); 
• optionele externe examineringkosten. 

Het jaarlijkse collegegeld kan ook in termijnen worden 
betaald (renteopslag).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten; 
-  Het Stap-budget (subsidie) van € 1000,-  

is mogelijk bij elke opleiding.

Laptop
Je brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite  
(Word, PowerPoint en Excel).

Betaalt de overheid mee?
Stimulering Arbeidsmarktpositie STAP. Via het UWV  
kun je tot € 1000,- per jaar aanvragen. Voor de regeling 
is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar dat wordt 
verdeeld over aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees  
er op tijd bij! Een werkgever kan opleidingskosten van 
medewerkers fiscaal verrekenen.

Vragen over onze opleidingen
We willen graag dat je de opleiding met succes afrond, 
daarom staan we wekelijks tijdens de inloopavond  
voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.  
Je kunt natuurlijk ook mailen, bellen of we plannen  
een zoombijeenkomst in. 

Aanmelden
Op de aanmeldingspagina op onze internetsite is  
weergegeven welke documenten wij nodig hebben  
om je aanmelding om te zetten in een inschrijving.  
Dit verschilt per opleiding.
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In de studierichting Sales Accountmanagement vind je opleidingen binnen het vakgebied van  
de commerciële economie. Bij Kronenburgh richten deze opleidingen zich allemaal op Business  
to Business B2B. Dus de sales is gericht op de verkoop van producten en diensten van jouw bedrijf  
aan een ander bedrijf (dus niet gericht op de verkoop aan consumenten).  
 
Het mooie van deze studierichting is dat je branche onafhankelijk wordt opgeleid. Dat wat je leert,  
kun je bij elke bedrijf toepassen. Daarom is Sales zo’n leuke studierichting: je kunt steeds weer in  
een nieuwe branche gaan werken. Sales verveelt nooit, wanneer je een echte relatiebouwer bent.  
 
Heb jij een neus voor commerciële kansen? Ga je gewoon door om je targets te halen ook  
na een paar keer ‘nee’ te horen. Wil je net een stapje extra zetten voor je klanten?  
Ben je een relatiebouwer? Heb je een gun factor?

Sales Accountmanagement

Opleidingen binnen de studierichting Sales Accountmanagement

S T U D I E R I C H T I N G

Foundation: Sales + Customer Service 
Bedrijfsopleiding mbo » 2*3 dagen
2 Engelstalige BTEC3 units:
- Sales Techniques and Processes 
- Investigating Customer Services

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Next: Sales A + Key Accountmanagement  
Bedrijfsopleiding mbo » 2*3 dagen
2 Nederlandstalige modules:
- Sales A
- Key-accountmanagement

» Kronenburgh Instellingscertificaat



OPLEIDINGENGIDS DEELTIJD MBO HBO (UNIVERSITAIR)  Opleidingen voor volwassenen 9

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
-  Research and Plan a Marketing 

Campaign;
- Sales Techniques;
- Investigating Customer Services;
- Introductie Business Spaans;
-  Persoonlijk Profileren (presenteren, 

onderhandelen en vergaderen);
-  Enterprise Entrepreneur  

(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Keuzedelen:
-  Ondernemend Gedrag (K0072) 

(studielast 240);
-  Persoonlijk Profileren (K0877) 

(studielast 240); of
-  Engels mbo 4 B1 (K0802)  

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC3 of Kronenburgh mbo 3 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Research and Plan a Marketing 

Campaign;
- Sales Techniques;
- Investigating Customer Services;
- Business Spaans;
-  Persoonlijk Profileren (presenteren, 

onderhandelen en vergaderen);
-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Sales A;
- Key Accountmanagement;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability (in English).

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) 
(studielast 240) en Persoonlijk  
Profileren (K0877) (studielast 240) 
met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Commercieel Medewerker KBC3 of mbo 3 
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Junior Accountmanager KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Associate International Business and Management hbo / universitair
Online of deeltijd » 1 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair 
Online of deeltijd » 3,5 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School 
»  Bachelors’degree van University of Essex

Student: ‘Deze opleiding 
komt voor mij op precies 
het juiste moment.’
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De ondernemer en de onderneming: ze horen bij elkaar. Beiden zijn ze in ontwikkeling.  
Waar haal je de kennis en vaardigheden vandaan om dit goed te doen? Hoe schrijf je een goed  
ondernemingsplan. Hoe richt je een onderneming in. Hoe spelen we in op de vraag van de klant  
en de ontwikkelingen in omgeving? Hoe begeleiden we de groei van het bedrijf. Maar ook ...  
wanneer kun je beter afbouwen of zelfs stoppen.

Binnen de studierichting ‘Ondernemer Entrepreneur Small Business’ vind je verschillende opleidingen  
die je helpen jezelf te ontwikkelen zodat je onderneming succesvol is en blijft.

Ondernemer Entrepreneur Small Business

Opleidingen binnen de studierichting Ondernemer Entrepreneur

S T U D I E R I C H T I N G

Foundation: Retail Business  
Focus module mbo » 3 dagen
Engelstalige BTEC3 unit:  
Investigating Retail Business

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Next: Small Business Strategy and Branding  
Bedrijfsopleiding mbo » 2*3 dagen
2 Engelstalige BTEC3 units:
- Developing an Enterprise Strategy
- Branding

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- Marketing Campaign;
- Sales Technique;
- Investigating Customer Services;
- Investigating Retail;
-  Persoonlijk Profileren  

(presenteren, onderhandelen en 
vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Enterprise Strategy;
- Branding;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Internationaal I (K0210) 
(studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Enterprise Entrepreneur (startend ondernemen mkb) 
Focus module mbo » 3 dagen
Combinatie van 3 Engelstalige BTEC3 units:
- Enterprise and Entrepreneurs
- Launch and Run an Enterprise
- Survival and Growth

»  Kronenburgh Instellingscertificaat / Pearson BTEC certificate

Ondernemer Small Business KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Entrepreneurship and Small Business 
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Business Environment  
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Associate International Business and Management hbo / universitair  
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair  
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Bachelors’degree van University of Essex

Student: ‘Ik kan alles  
wat ik leer direct in  
de praktijk brengen.’
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Zie jij commerciële kansen zowel internationaal als lokaal? Nederland draait op de Internationale  
handel. Nederlandse ondernemers zijn wereldwijd bekend om hun ondernemers zin. Kansen zien  
in binnen- en buitenland en die kansen ook pakken. Importeren, meerwaarde toevoegen en weer  
exporteren. Maar je moet wel goed weten waar je mee bezig bent. Beter om eerst te leren hoe  
het werkt en pas dan risico’s nemen.  
 
Je kunt werken binnen alle branches van de internationale handel: groothandel, productiebedrijven  
en dienstverlening als binnen- en/of buitendienstmedewerker. Of je werkt als zelfstandig ondernemer. 
 
Ben jij je bewust van verschillen tussen culturen? Kun jij goed inspelen op de specifieke situatie  
bij de klant en wil jij de serviceverlening daarop afstemmen? Wil jij goed rekening houden met  
internationale wet- en regelgeving. Heb je een groot aanpassingsvermogen en denk je in oplossingen  
in plaats van problemen?  
 

International Business

S T U D I E R I C H T I N G

Werkgever: ‘Ik merk hoe verfrissend het is wanneer  
een medewerker een opleiding volgt bij Kronenburgh.’
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Opleidingen binnen de studierichting International Business

Foundation: International Business
Focus module mbo » 3+4 dagen
1 Nederlandstalige en 1 Engelstalige module:
- Sales A
- International Business

»  Kronenburgh Instellingscertificaat 

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Research and Plan a Marketing 

Campaign;
- Sales Techniques;
- Investigating Customer Services;
- Introductie Business Spaans;
-  Persoonlijk Profileren  

(presenteren, onderhandelen  
en vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Sales A;
-  International Business: Whole Sale, 

Import and Export, Transport  
and Logistics, International Law, 
International Payments;

-  Keuze: (1) Lean Creatief of  
(2) Business and Environmental  
Sustainability (in English).

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie: Ondernemend Gedrag 
(K0072) (studielast 240) en Persoonlijk  
Profileren (K0877) (studielast 240) 
met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

International Business KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Global Business Environment 
Focus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Associate International Business and Management hbo / universitair
Online of deeltijd » 1 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School 
»  Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair 
Online of deeltijd » 3,5 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School 
»  Bachelors’degree van University of Essex

International Business >  
Ondernemen in het buitenland

Business Strategy 
Focus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate
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Zelf weet je hoe prettig het is om een leidinggevende of (project)manager te hebben  
waar je wat aan hebt! Iemand voor wie je graag wilt werken. Die je het teamgevoel  
weet te geven. 

In een managementpositie ben je heel bepalend. Hoe kun je er voor zorgen een ‘goede’  
manager te zijn? 

Binnen de studierichting ‘Management’ vind je verschillende opleidingen die je helpen  
jezelf te ontwikkelen en zo dus ook de medewerkers waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Management

Opleidingen binnen de studierichting Management

S T U D I E R I C H T I N G

Projectmanagement  
Focus module mbo » 3 dagen
Engelstalige BTEC3 unit:  
Effective Project Management

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Principles of Management  
Focus module mbo » 3 dagen
Engelstalige BTEC3 unit 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- Projectmanagement;
- Sales Techniques;
- Investigate Customer Services;
- Principles of Management
-  Persoonlijke Profileren  

(presenteren, onderhandelen en  
vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Enterprise Strategy;
- Branding;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Teammanagement Projectmanagement KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Leadership and Management 
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Organisational Behaviour   
FFocus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Principles Operations   
Focus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Understanding and Leading Change  
Focus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Business IT Systems   
Focus unit BTEC5 HND hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Student: ‘Positief investeren in  
‘mijn’ mensen, maakt het werk 
voor iedereen zo veel leuker.’

Associate International Business and Management hbo / universitair   
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
» Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and  
Management hbo / universitair
Specialisation: Business and Operations Management
Online of deeltijd » 3,5 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids  
Kronenburgh International Business School
» Bachelors’degree van University of Essex
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Marketing is voor bedrijven en organisaties cruciaal. Wanneer de klanten niet weten  
dat je er bent en welke diensten en producten je levert, is het snel ‘einde oefening’.  
Het vakgebied van de marketeer is enorm in ontwikkeling met internet en social media,  
nieuwe advertentiemogelijkheden. Alles draait om gevonden te worden door  
de consument B2C en het bedrijfsleven B2B.  
 
Ondanks alle ontwikkelingen blijft de basiskennis van marketing ook onontbeerlijk.  
Je moet als marketeer wel weten waar je mee bezig bent. Het marketing budget kan  
maar een keer worden uitgegeven. Dus volg een opleiding bij Kronenburgh!

Marketing Media

Opleidingen binnen de studierichting Marketing Media

S T U D I E R I C H T I N G

Marketing campaign 
Focus module mbo » 3 dagen
Engelstalige BTEC3 unit:  
Research and plan a marketing campaign

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Search Engine Optimalisation SEO  
and Advertising SEA (Google Ads)
Focus module mbo » 4 dagen
Nederlandstalige module: SEO / SEA / Google Search Ads

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Google certificate
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Research and Plan a Marketing 

Campaign;
-  Google Ads + Search Engine  

Optimalization SEO;
- Investigate Customer Services;
- Marktonderzoek;
-  Persoonlijke Profileren (presenteren, 

onderhandelen en vergaderen);
-  Enterprise Entrepreneur  

(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Basiskennis Kostencalculaties BKC.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels  
en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Digital Marketing;
- Branding;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie: Ondernemend Gedrag 
(K0072) (studielast 240) en Persoonlijk 
Profileren (K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat ook  
een MBO 3 afstudeermogelijkheid: 
Allround Assistant Business Services.

Medewerker Marketing / Online Marketeer KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Marketing Processes and Planning 
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Branding and digital Marketing 
Bedrijfsopleiding mbo » 2*3 dagen 
1 Nederlandstalige en 1 Engelstalige BTEC3 unit:
- Digital Marketing
- Branding 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Market Research   
Focus module mbo » 3 dagen 
Engelstalige BTEC3 unit: Market Research 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Pearson BTEC certificate

Associate International Business and Management hbo / universitair    
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
» Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair
Specialisation: Business and Marketing Management    
Deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
» Bachelors’degree van University of Essex
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Niets gebeurt vanzelf. Er moet iemand zijn die het initiatief neemt en het regelt.  
Als (directie)secretaresse of Office / Management Assistant ben jij het die van aanpakken  
weet en de uitdaging weer tot een goed einde brengt. De medewerkers, het management,  
de directie: ze rekenen op jou. Wanneer dit precies is waar je goed in bent, dan is  
de Secretariële Dienstverlening het vakgebied waarin je alles kwijt kunt. 

Klanten ontvangen, informatie verstrekken, afspraken regelen, bijeenkomsten organiseren,  
bewaken dat actiepunten worden nagekomen, reizen regelen, maar ook budgetbewaking,  
inkoop, ga zo maar door. Als een vis in het water, als een spin in het web.

Secretariële Dienstverlening

Opleidingen binnen de studierichting Secretariële Dienstverlening

S T U D I E R I C H T I N G

Foundation Secretarieel 
Bedrijfsopleiding mbo » 9 dagen
Nederlandstalige modules:
- Basis Juridisch
- Kantoorpraktijk
- Microsoft Office
- Profiel Secretarieel 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat 

Juridisch Secretaresse
Bedrijfsopleiding mbo » 19 dagen
Nederlandstalige modules:
- Zie Foundation Secretarieel
- Basis Juridisch
- Publiek- en Privaatrecht
- Profiel Juridisch

»  Kronenburgh Instellingscertificaat
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Basis Juridisch;
-  Kantoorpraktijk: Schriftelijke en 

mondelinge informatie-uitwisseling, 
onderhouden relatienetwerk, uitvoeren 
administratieve taken, onderhouden 
(digitale) archief, beheren agenda, 
organiseren bijeenkomsten, verslag- 
legging en afhandeling actiepunten  
vergaderingen, ontvangen bezoekers, 
afhandelen facturen en declaraties;

-  Office applicaties (Word, Excel,  
PowerPoint, Outlook);

- Customer Services;
-  Persoonlijk Profileren  

(presenteren, onderhandelen en 
vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB). 

Optioneel:  
Privaat- en Publiekrecht;  
Profiel Juridisch.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
-  Profiel Secretarieel: Ontwikkeling  

en beheer voorlichtings-, promotie- 
en/of pr-materiaal, redigeren  
aangeleverde teksten, informatie 
verstrekken aan derden, beheren 
kleine budgetten en afhandelen 
financiële zaken, beoordelen  
offertes en leveringscontracten  
en opstellen leveringscondities, 
bijhouden en controleren project- 
administratie, beheren en  
controleren urenadministratie  
en de Personal Assistant;

-  Keuze: (1) Lean Creatief of  
(2) Business and Environmental 
Sustainability (in English).

Optioneel:  
Arbeidsrecht.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding zijn er  
keuzedelen:
-  Ondernemend Gedrag (K0072) 

(studielast 240);
-  Persoonlijk Profileren (K0877) 

(studielast 240);
-  Engels mbo 4 B1 (K0802)  

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat  
ook een MBO 3 afstudeermogelijkheid: 
Allround Assistant Business Services.

PA / Directiesecretaresse / Office Management Support KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Associate International Business and Management hbo / universitair    
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
» Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair 
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
» Bachelors’degree van University of Essex

‘ Het vak van de secretariële ondersteuning is  
enorm in beweging, maar de kern blijft het optimaal 
ondersteunen van een manager / directeur.’
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Binnen de studierichting Personeelszaken kun je twee verschillende kanten op: Medewerker Human Resources 
binnen een bedrijf of adviesorganisatie of je gaat werken als Intercedent bij een Uitzendbureau / Detacherings-
bureau. Welke richting je ook kiest, je bent een ‘mensen mens’. Hoe krijg je de beste mensen op de juiste plek 
binnen de organisatie? Hoe zorg je dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen? Hoe ga je uit elkaar 
wanneer dit niet lukt? Kortom een werkveld waar je de nodige uitdagingen kunt tegenkomen.

Personeelszaken

Opleidingen binnen de studierichting Personeelszaken

S T U D I E R I C H T I N G

Medewerker Personeelszaken MPZ 
Bedrijfsopleiding mbo » 10 dagen
3 Nederlandstalige modules:
- Basiskennis Loonheffing
- Arbeidsrecht Sociale zekerheid
- Personeel, Organisatie en Communicatie POC

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
externe examinering Associatie

Foundation Intercedent
Bedrijfsopleiding mbo » 13 dagen
2 Nederlandstalige modules en 2 Engelstalige BTEC units:
- Sales Techniques
- Uitzenden en Detacheren
- Investigating Customer Services
- Profiel HRM

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

Human Resource Management 
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Foundation Personeelszaken 
Bedrijfsopleiding mbo » 9 dagen 
3 Nederlandstalige modules: 
- Mediation
- Uitzenden en Detacheren
- Profiel HRM

»  Kronenburgh Instellingscertificaat
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Research and Plan a Marketing 

Campaign;
- Sales Techniques;
- Uitzenden en Detacheren;
- Investigate Customer Services;
- Profiel HRM: in-, door- en uitstroom;
-  Persoonlijk Profileren  

(presenteren, onderhandelen en 
vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- BKL Arbeidsrecht;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability (in English). 

Optioneel:  
BKL Loonheffing.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat  
ook een MBO 3 afstudeermogelijkheid: 
Allround Assistant Business Services.

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Publiek- en Privaatrecht;
- Basis Juridisch
- Mediation;
- Uitzenden Detacheren;
- Profiel HRM: in-, door- en uitstroom;
-  Persoonlijk Profileren (presenteren, 

onderhandelen en vergaderen);
-  Enterprise Entrepreneur  

(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Investigating Customer Services.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- BKL Arbeidsrecht; 
- BKL Loon;
-  MPZ Personeel, Organisatie en 

Communicatie;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability. 

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat  
ook een MBO 3 afstudeermogelijkheid: 
Allround Assistant Business Services.

Intercedent KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Medewerker Human Resources (HR Services) KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Associate International Business  
and Management hbo / universitair   
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids  
Kronenburgh International Business School
» Higher National Certificate HNC van Pearson 

Bachelor International Business  
and Management hbo / universitair 
Specialisation: Human Resource  
Management   
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh 
International Business School
» Bachelors’degree van University of Essex
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Als Salarisadministrateur ben je belangrijk: iedereen wil dat het salaris goed en op tijd  
wordt uitgekeerd. Er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen die veranderingen met zich  
meebrengen: nieuwe wetgeving (arbeidsrecht) of een nieuwe CAO. De salarisadministratie  
is een interessant en gespecialiseerd vakgebied. Kun jij nauwkeurig werken en goed  
omgaan met cijfers en kun je nieuwe regelgeving vertalen naar de praktijk?  
 
Vind je het interessant om medewerkers goed voor te lichten en vragen te beantwoorden?  
Dan is de salarisadministratie voor jou een mooi werkgebied. Er zijn bedrijfsopleidingen  
BKB / PDL. Er is een deeltijd mbo 4 Opleiding en er is een beroepsopleiding KBC. 

Salarisadministratie

Opleidingen binnen de studierichting Salarisadministratie

S T U D I E R I C H T I N G

Basiskennis Loonadministratie BKL  
Bedrijfsopleiding mbo » 8 dagen
2 Nederlandstalige modules:
- Basiskennis Loonheffing
- Arbeidsrecht Sociale zekerheid

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
externe examinering Associatie

Praktijkdiploma Loonadministratie PDL
Bedrijfsopleiding mbo » 11 dagen
3 Nederlandstalige modules:
- Loonheffing
- Arbeidsrecht Sociale zekerheid
- Personeel, Organisatie en Communicatie POC 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
externe examinering Associatie



OPLEIDINGENGIDS DEELTIJD MBO HBO (UNIVERSITAIR)  Opleidingen voor volwassenen 23

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- Publiek- en Privaatrecht;
- Basis Juridisch
- Mediation;
- Uitzenden Detacheren;
-  Profiel HRM: in-, door-  

en uitstroom;
-  Persoonlijk Profileren  

(presenteren, onderhandelen en 
vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Investigating Customer Services.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- BKL Arbeidsrecht;
- BKL Loon;
-  MPZ Personeel, Organisatie en 

Communicatie;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):

Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Salarisadministrateur KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Human Resource Management
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen
»  Pearson Certificate

Associate International Business and Management hbo / universitair  
Online of deeltijd » 1 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Higher National Certificate HNC van Pearson

Bachelor International Business and Management hbo / universitair  
Specialisation: Business and Human Resource Management 
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Bachelors’degree van University of Essex

Student: ‘Na mijn opleiding salarisadministratie  
kan ik verschillende kanten op: verder verdiepen  
in de salarisadministratie, of personeelszaken,  
of ik specialiseer juist in de f inanciële richting.’
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In de juridische dienstverlening kun je veel kanten op. Ondersteuning van een makelaar,  
een advocaat, een notaris of werken bij de overheid of het bedrijfsleven. De gemeente  
Den Haag ziet de juridische dienstverlening zelfs als een speerpunt: Stad van Vrede en Recht.  
 
Ook dankzij de rechtsbijstandverzekeringen zie je dat steeds vaker geprobeerd wordt  
via de juridische weg verhaal te halen. Denk ook aan de vele geschillen die worden geslecht  
middels juridische ondersteuning. Kortom werk aan de winkel als Juridisch Dienstverlener.

Juridische Dienstverlening

Opleidingen binnen de studierichting Juridische Dienstverlening

S T U D I E R I C H T I N G

Foundation: Recht  
Bedrijfsopleiding mbo » 9 dagen
Nederlandstalige modules:
- Basis Juridisch
- Publiek- en Privaatrecht
- Profiel Juridisch

»  Kronenburgh Instellingscertificaat 

Juridisch Secretaresse  
Bedrijfsopleiding mbo » 19 dagen
Nederlandstalige modules:
- Basis Juridisch
- Kantoorpraktijk
- Microsoft Office
- Profiel Secretarieel

»  Kronenburgh Instellingscertificaat



OPLEIDINGENGIDS DEELTIJD MBO HBO (UNIVERSITAIR)  Opleidingen voor volwassenen 25

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
-  Privaat en Publiekrecht: Basis van  

het Recht, Rechterlijke organisatie, 
Staatsrecht, Personen- en familie-
recht, Erfrecht, Goederenrecht, 
Verbintenissenrecht, Bijzondere 
overeenkomsten, Organisatiekunde, 
Faillissementsrecht en Burgerlijk 
procesrecht, Ruimtelijke ordening, 
Bouwen, Grondzaken, Milieu en 
WABO, Notariaat en Kadaster;

- Mediation;
- Ethiek;
- Marketing;
-  Profiel Juridisch: Bestuursrecht 

(sancties, procedure en bijzondere 
wetten), Sociale zekerheid, Sociale 
kaart, Materieel strafrecht, Formeel 
Strafrecht;

-  Persoonlijk Profileren (presenteren, 
onderhandelen en vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Optioneel:  
Investigating Customer Services.

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Arbeidsrecht;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Optioneel:  
Belastingrecht.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072)  
(studielast 240) en  
Persoonlijk Profileren (K0877)  
(studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat  
ook een MBO 3 afstudeermogelijkheid: 
Allround Assistant Business Services.

Juridisch Medewerker (Legal Specialist) KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Bachelor International Business and Management hbo / universitair
Specialisation: Business and Law Management  
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Bachelors’degree van University of Essex

(International) Business Law 
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Student: ‘Als juridisch ondersteuner,  
leer je zelf ook weer zo veel van het vak!’
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Vastgoedmanagement is een wereld die veel mensen aanspreekt. Opdrachtgevers vakkundig  
begeleiden bij de aankoop of verkoop van een woning of bedrijfspand. Maar ook het huren  
of verhuren van onroerend goed zijn veel voorkomende werkzaamheden. Een makelaar  
kan ook adviseur zijn van gemeenten, banken en woningbouwcorporaties of zich specialiseren  
in taxateren. 
 
Binnen het beroep van de Makelaardij komen veel vakgebieden tezamen. Juridische kennis is  
hierbij zo’n belangrijk vakgebied. Bij de mbo- en KBC-opleiding in deze studierichting is  
de opleiding daarom ook een variant van de opleiding juridisch administratief medewerker.  
Op het diploma komt dan ook juridisch administratief medewerker te staan. In de cijferlijst  
wordt duidelijk dat ook de modules van de A-RMT zijn behaald als onderdeel van de opleiding.  
Een breder diploma heeft als voordeel dat ook gewerkt kan gaan worden bij een notaris,  
advocaat, een juridische afdeling binnen een bedrijf of bij de overheid.

Vastgoedmanagement

Opleidingen binnen de studierichting Vastgoedmanagement

S T U D I E R I C H T I N G

Assistant-Makelaar Wonen A-RMT
Bedrijfsopleiding mbo » 14 dagen
7 Nederlandstalige modules:
- Publiek- en Privaatrecht
- Vastgoed Economie
- Bouwkunde

- Ethiek
- Marketing
- Praktijkleer en Praktijktoets Wonen

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Externe examinering SVM-NIVO
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- Privaatrecht, Publiekrecht;
- Vastgoed Economie;
- Bouwkunde;
- Ethiek en marketing;
- Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer);
- Praktijktoets Wonen (Makelaardij);
-  Profiel Juridisch: Bijzondere overeen-

komsten, Burgerlijk Procesrecht, 
Faillissementsrecht, Materieel 
Strafrecht, Formeel Strafrecht;

- Taken Gemeenten / Sociaal Juridisch;
-  Persoonlijk Profileren (presenteren, 

onderhandelen en vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Sales A;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Optioneel:  
Belastingrecht.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding is er  
een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Assistant-Makelaar Wonen KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Kandidaat-Makelaar Wonen K-RMT
I: Basistheorie Vastgoeddeskundige  
Bedrijfsopleiding mbo » 27 dagen
5 Nederlandstalige modules:
- Bouwkunde A + B
- Financieel Fiscaal
- Publiekrecht
- Privaatrecht
- Vastgoed Economie
 
»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  

Externe examinering SVM-NIVO

II: Specialisatie Wonen
Bedrijfsopleiding mbo » 12 dagen 
2 Nederlandstalige modules:
- Praktijkleer Wonen
- Vakbekwaamheid Wonen

»  Kronenburgh Instellingscertificaat /  
Externe examinering SVM-NIVO

Bachelor International Business and Management hbo / universitair
Specialisation: Business and Law Management 
Online of deeltijd » 3,5 jaar
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Bachelors’degree van University of Essex

Van Assistent- tot Kandidaat-Makelaar: 
het kan bij Kronenburgh!’
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Er is sinds de kredietcrisis veel veranderd in de wereld van het Bank- en Verzekeringswezen.  
Wat blijft, is dat dit vakgebied super interessant en volop in beweging is. Steeds weer nieuwe  
producten, fuserende en nieuwe aanbieders van bank- en verzekeringsproducten,  
de digitalisering, het veranderende takenpakket. Een duidelijk onderscheid is er gekomen  
tussen de klantmedewerker en de klantadviseur.  
 
Als adviseur moet je over de nodige WFT-diploma’s beschikken. Als klantmedewerker  
ondersteun je de adviseur voorafgaand en achteraf het klantcontact. Je werkt bij een bank,  
een verzekeringsmaatschappij of een assurantiekantoor.  
 
Het leuke van het vakgebied is ook dat je je steeds weer een nieuw gebied kunt gaan  
specialiseren; er zijn WFT-opleidingen in vele richtingen. Bij Kronenburgh richten we ons  
op schadeverzekeringen voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
 

Bank- en Verzekeringswezen

S T U D I E R I C H T I N G

Student: ‘Als klantmedewerker leer ik het vak,  
om vervolgens door te groeien naar klantadviseur.’
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Opleidingen binnen de studierichting Bank en Verzekeringswezen

WFT Basis  
Bedrijfsopleiding mbo » 6 dagen
Nederlandstalige module

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

WFT Schade Particulier  
Bedrijfsopleiding mbo » 6 dagen
Nederlandstalige module

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- WFT Basis;
- WFT Schade Particulier;
-  WFT Schade Zakelijk of  
WFT Consumptief Krediet;

-  Persoonlijk Profileren  
(presenteren, onderhandelen  
en vergaderen);

-  Enterprise Entrepreneur  
(Ondernemer MKB).

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Sales A;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental  
Sustainability.

Optioneel:  
Key Accountmanagement.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding zijn er  
keuzedelen:
Configuratie:  
Ondernemend Gedrag (K0072) (studie- 
last 240) en Persoonlijk Profileren 
(K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

WFT Schade Zakelijk 
Bedrijfsopleiding mbo » 6 dagen
Nederlandstalige module

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

WFT Consumptief Krediet 
Bedrijfsopleiding mbo » 6 dagen
Nederlandstalige module 

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

Klantmedewerker Bank- en Verzekeringswezen KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Bachelor International Business and Management hbo / universitair
Specialisation: Business Accounting and Finance Management   
Online of deeltijd » 3,5 jaar 
Meer informatie via site en deeltijd gids Kronenburgh International Business School
»  Bachelors’degree van University of Essex

Ik heb al mijn WFT-diploma’s. Nu doe ik alleen 
wat nodig is om er een MBO4 van te maken.’
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Financieel administratieve beroepen kom je in elk bedrijf of organisatie tegen. Logisch, want  
het gaat om werkzaamheden die inzicht geven in de financiële positie van het bedrijf en  
de daarbij behorende rechten en plichten, nu en in de nabije toekomst. Hierdoor kan het  
management van een bedrijf of instelling beslissingen nemen in de bedrijfsvoering en voldoen  
aan de eisen voor verantwoording aan interne belanghebbenden.  
 
Denk hierbij aan een holding, een raad van commissarissen of een raad van toezicht.  
Maar ook wordt verantwoording afgelegd aan externe belanghebbenden, zoals banken,  
externe toezichthouders (bijv. DNB, AFM), de Belastingsdienst, aandeelhouders en andere  
stakeholders. Kortom werken binnen de Financiële Dienstverlening is werk dat er toe doet! 

 

Financiële Dienstverlening

Opleidingen binnen de studierichting Financiële Dienstverlening

S T U D I E R I C H T I N G

Financieel Assistent
Bedrijfsopleiding mbo » 8 dagen
2 Nederlandstalige modules:
- Basiskennis Boekhouden BKB
- Basiskennis Calculaties BKC

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

Praktijkdiploma Boekhouden PDB  
Bedrijfsopleiding mbo » 15 dagen
3 Nederlandstalige modules:
- Bedrijfsadministratie
- Kostprijscalculatie
- Financiering

»  Kronenburgh Instellingscertificaat
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Dinsdags 
Beroepsspecifiek:
- Basiskennis Boekhouden BKB;
- Bedrijfsadministratie BA;
- Basiskennis Kostencalculatie BKC;
- Kostencalculatie KC;
- Financiering F;
-  Enterprise Entrepreneur  

(Ondernemer MKB).

Optioneel (niet verplicht om te  
volgen / indien aangeboden;  
vooraf inschrijven)

Donderdags
Generiek:  
Nederlands, Engels en Rekenen.

Beroepsspecifiek:
- Creditmanagement; 
- Samenstellingsopdracht;
- Belastingrecht;
-  Keuze: (1) Lean Creatief of  

(2) Business and Environmental 
Sustainability.

 
Keuzedelen:
Binnen deze opleiding zijn er  
keuzedelen:

Configuratie: Ondernemend Gedrag 
(K0072) (studielast 240) en Persoonlijk 
Profileren (K0877) (studielast 240) met:
-  Lean Creatief (K0512)  

(studielast 240); of
-  Duurzaamheid in Beroep (K0031) 

(studielast 240).

»  Kronenburgh Instellingsdiploma 
KBC4 of Kronenburgh mbo 4 diploma 
met registratie Duo-diplomaregister

Bij deze studierichting bestaat ook een 
MBO 3 afstudeermogelijkheid: Allround 
Assistant Business Services.

Bedrijfsadministrateur of Junior Assistant-Accountant KBC4 of mbo 4
Beroeps- of kwalificerende opleiding » 1 of 2 jaar

Moderne Bedrijfsadministratie MBA
Bedrijfsopleiding mbo » 32 avonden 
4 Nederlandstalige modules:
- Bedrijfsadministratie
- Belastingrecht
- Kostprijscalculatie
- Financiering

»  Kronenburgh Instellingscertificaat

Management Accounting
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Financial Accounting
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 8 dagen 
»  Pearson Certificate

Management Accounting
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 5 dagen 
»  Pearson Certificate

Financial Accounting
Focus unit BTEC4 HNC hbo / university level » 8 dagen 
»  Pearson Certificate

Bij Kronenburgh leer je nog echt boekhouden.  
Dan snap je hoe de f inanciële systemen werken  
en hoe je onjuistheden kunt oplossen!



Kronenburgh kwaliteit

• Kronenburgh mag het NRTO-Keurmerk voeren. 
•  Kronenburgh is opleider voor de examens  

van de Nederlandse Associatie voor Examinering. 
•  Kronenburgh is opleider voor SVM NIVO  

(examenbureau vastgoed branche).
•  Kronenburgh is opleider voor WFT NIVO  

(examenbureau WFT).

Kom naar de inloopavond 

Schrijf je in 

Word een Kronenburgher 

Haal je certificaat of diploma

Word een professional

Ga een Bachelor studeren  
bij Kronenburgh IBS

Kronenburgh Business College

Lange Houtstraat 7
2511 CV  Den Haag
070 - 399 88 06

www.bc-kronenburgh.nl 
info@bc-kronenburgh.nl

Maak het verschil!

Lange Houtstraat 7


