Post hbo-opleiding tot Sociaal Maatschappelijk Ondernemer
U bent werkzaam als manager of ondernemer met een sociale opdracht in een buurt, wijk of stad, als
resultaatverantwoordelijke voor een MFA en u ervaart dat de omgeving het bestaansrecht van uw initiatief, de
accommodatie ter discussie stelt. De omgeving stelt dus andere eisen aan u. Of u heeft juist opdracht gekregen
om op een nieuwe manier met burgers samen een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften en
eisen van deze tijd.
Beschikt u over de competenties om deze opdracht naar behoren te vervullen? Of wilt u uw kennis en
vaardigheden de komende tijd vergroten? Het HAN Expertisecentrum van de Faculteit Economie &
Management heeft in samenwerking met het MFA Lab een post hbo-opleiding ontwikkeld die is toegesneden
op sociaal maatschappelijk ondernemen. De opleiding speelt in op de actualiteit in het publieke domein.
De opleiding biedt actuele kennis, schept een referentiekader en ondersteunt u bij de toepassing van kennis en
inzichten in de snel veranderende welzijn- en leefbaarheidvraagstukken in de wijk. Zo wordt een uitdagende
balans aangebracht in de spanning tussen maatschappelijke vraagstukken en sociaal ondernemerschap. Het
opleidingsprogramma is toepassingsgericht. De werksituatie wordt actief gebruik als leerplaats.
Praktijkopdrachten worden uitgevoerd in en rond de eigen werkplek. De hele opleiding is ingericht volgens het
principe ‘Action Learning’. Deze aanpak is bij uitstek geschikt om ondernemerschap in de praktijk te versterken.
U krijgt handvatten aangereikt die u direct in de praktijk kunt brengen.
Doelgroep
U hebt eerder een hbo-opleiding afgerond of u heeft een vergelijkbaar denk- en werkniveau en u beschikt over
drie jaar relevante werkervaring. Of u heeft een resultaatverantwoordelijke functie voor een sociale
onderneming of een multifunctionele accommodatie. In uw huidige functie wordt een prestatie op minimaal
hbo-niveau van u verwacht.
Programma
Het programma van de post hbo-opleiding duurt twee jaar. Drie leerlijnen staan centraal:
 persoonlijk leiderschap
 ondernemerschap en bedrijfskunde
 en sociale en veranderkundige methodologie.
De opleiding wordt verzorgd door kerndocenten van de HAN en praktijk- en materiedeskundigen in het veld
van sociaal maatschappelijk ondernemen. De praktijkdocumenten komen uit het expertnetwerk van het MFA
Lab en Bouwstenen. We starten met een introductiemodule op vrijdag en zaterdag. Deze startbijeenkomst
staat in het teken van kennismaken en persoonlijk leiderschap. Verder bestaat het programma uit zeven

modules over ondernemerschap en bedrijfskunde. Iedere module bestaat uit zeven of acht bijeenkomsten.
Tussen de bedrijfskundige modules door zijn de aparte bijeenkomsten gepland rond het thema persoonlijk
leiderschap. Steeds komt een specifieke leiderschapscompetentie aan bod. De HAN werkt met OPQ-testen die
de leiderschapsontwikkeling ondersteunen.
Rode draad door de twee leergangen zijn praktijkgerichte opdrachten (Action Learning). De AL- opdrachten van
het eerste jaar vormen samen de hoofdopdracht van het eerste jaar. Iedere module wordt afgesloten met een
tentamen. In het tweede jaar wordt Hoofd Action Learning behandeld. Daarin worden concrete onderzoek-,
innovatie- en verbeterprogramma’s voor uw organisatie gerealiseerd.
Action Learning vereist dat u direct het geleerde toepast in uw eigen organisatie. Dat vereist een opdrachtgever
binnen uw eigen organisatie. Van deze opdrachtgevers wordt commitment gevraagd. U wordt door hem of
haar gefaciliteerd bij het toegankelijk maken van informatie en externe netwerken. Ook zal uw opdrachtgever
als sparringpartner fungeren. Daarnaast worden de opdrachtgevers betrokken bij de beoordeling van de Action
Learning-opdrachten.
De opleiding is een management opleiding die het ondernemerschap ondersteunt en is vormgegeven vanuit
een generiek onderzoeksmodel dat doorwerkt in de hele opleiding. In het eerste jaar maakt u een diagnose om
de situatie te beschrijven en te leren prioriteren. Vanuit deze situatiebeschrijving onderzoekt u en draagt u bij
aan het realiseren van de gewenste situatie. Om daar te komen moet u methodologisch verantwoord
onderzoek doen en interveniëren in de praktijk.
Het Sociaal Maatschappelijk Ondernemer (SMO) programma bevat de volgende onderdelen:
Jaar 1
introductiemodule: kennismaking, groepsdynamica en Persoonlijk Leiderschap
Module 1: integraal Management en exploitatie
Module 2: omgeving en strategie van de SMO
Module 3: financiën
Module 4: juridische structuur, HRM en communicatie
HALO 1
Jaar 2
Module 5: projectmanagement, business case en verandermanagement
Module 6: projectmanagement, business case en verandermanagement
Module 7: veiligheid en risicomanagement in sociaal maatschappelijke ondernemingen
HALO 2
Resultaat
Aan het eind van de opleiding bent u de sociaal maatschappelijk ondernemer die organisatieproblematiek integraal en vanuit een strategisch perspectief kan benaderen. Dankzij dit integrale karakter van de post hboopleiding Sociaal maatschappelijk Ondernemen voelt u zich vertrouwd met alle onderdelen van het managen
waarin rekening gehouden wordt met alle belangrijke stakeholders.
Intake
Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.
Kosten cursusjaar 2012/2013
Post hbo sociaal maatschappelijk ondernemer jaar 1 € 4.800,- (exclusief literatuur).
Post hbo sociaal maatschappelijk ondernemer jaar 2 € 5.300,- (exclusief literatuur).

Certificering
Als u het eerste studiejaar met een voldoende afsluit, ontvangt u een certificaat Bedrijfskunde I.
U ontvangt het diploma post hbo sociaal maatschappelijk ondernemer van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen als u alle onderdelen van de opleiding met positief resultaat afsluit. Daarnaast kan gekozen worden
voor het doorstroomprogramma naar de post hbo-opleiding bedrijfskunde, waar na succesvolle afronding het
Diploma post hbo bedrijfskundige wordt uitgereikt. Dan wordt u ingeschreven in het Landelijk Abituriënten
Register, dat wordt beheerd door de Stichting Post-Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). De SPHBO
verleent het predicaat ‘Registeropleiding’ alleen op advies van onafhankelijke toetsingscommissies die het
programma, de inhoud en het niveau van de post hbo-opleiding hebben beoordeeld. Aan deze opleiding wordt
geen titel verleend.
Waar
Ruitenberglaan 31 in Arnhem of Laan van Scheut 10 in Nijmegen.
Startdatum
Startmodule: data nader te bepalen (09.00 uur op vrijdag tot 14.00 uur op zaterdag, inclusief overnachting).
Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:
Angelique Slotboom (secretariaat)
Aletta van der Weijden (programmamanager)
E Angelique.slotboom@han.nl
E Aletta.vanderweijden@han.nl
T (026) 369 13 00
T (026) 369 12 66

