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Kwaliteitsonderwijs, de volgende stap
Een opleiding volgen bij IVA Driebergen geeft 
zekerheid. Goed onderwijs en persoonlijke coaching 
zijn twee van onze belangrijke speerpunten. Ieder 
IVA-programma vormt een afgerond geheel met 
een eindniveau waarmee je direct in het bedrijfs-
leven kunt starten.

We merken regelmatig dat studenten na een twee-
jarige IVA-opleiding het plezier in onderwijs weer 
terug hebben gevonden. Natuurlijk zijn er leukere 
zaken in het leven dan lessen volgen en huiswerk 
maken.
Dat een goede opleiding dé basis vormt voor een 
succesvolle toekomst, realiseert een IVA-student 
zich echter al snel.

Een groot aantal studenten stroomt na het behalen 
van het IVA mbo-diploma direct door in een 
vervolgopleiding. Anderen starten hun carrière via 
onze vacaturebank en komen na een aantal jaren 
terug voor verdere uitbreiding en verdieping van 
hun kennis.

In deze brochure vind je een aantal vervolg-
mogelijkheden binnen IVA Driebergen. Deze 
programma’s vormen een unieke mogelijkheid een 
logische volgende stap te maken in jouw groei- 
traject. Het programma wordt aangeboden als 
voltijd dagonderwijs. 

Twee andere trajecten worden modulair aange-
boden in de vorm van deeltijdonderwijs.
Kijk voor een actueel investeringsoverzicht  
 

van de verschillende vervolgopleidingen op het 
desbetreffende inschrijfformulier.  
Vraag de studiecoördinator naar de fiscale 
mogelijkheden. Maak voor een advies op 
maat een afspraak met de studiecoördinator 
vervolgopleidingen:

Studiecoördinator BMC
De heer J.W.J. Burgman

Studiecoördinator deeltijd BMC/deeltijd HBO
J.Th.M. Brandsen

Coördinator Northwood University en  
Bradford University 
H.W.J. van Lith

Bezoekadres
IVA Driebergen
Hogesteeg 2a
3972 JT Driebergen

Contactgegevens 
www.iva-driebergen.nl/doorstuderen of  
www.iva-driebergen.nl/deeltijd.  
info@iva-driebergen.nl 
0343 – 512780

Social media
facebook.com/ivadriebergen
twitter.com/ivadriebergen
instagram.com/ivadriebergen

Eénjarige dagopleiding
Business Management Class

Tweejarige deeltijdopleiding 
Business Management Class

Derde leerjaar als dagopleiding 
Hogeschool IVA

Derde leerjaar als deeltijdopleiding 
Hogeschool IVA

BBA in 9-12 maanden 
Northwood University

MBA in 12 maanden 
Bradford University
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Business Management Class 
(BMC) Voltijd 
Voor wie
IVA-studenten met hun diploma op zak worden 
goed gevolgd. Onze loopbaanadviseur kijkt 
hierbij ook naar jouw behoefte waar het gaat 
om verbreding en verdieping van kennis. Vaak 
stroomt een IVA mbo-student rechtstreeks 
door naar het BMC-programma. Soms komt 
een oud-student terug, omdat hij of zij voor 
een doorgroeifunctie het opleidingsniveau wil 
verhogen.
De éénjarige dagopleiding BMC biedt mbo-stu-
denten van de IVA een praktisch, interactief 
en zakelijk vervolg op de reeds ingezette 
opleidingslijn.
Kijk jij verder op het internationale vlak? De BMC 
biedt rechtstreeks mogelijkheden in te stromen in 
een bachelorprogramma in de Verenigde Staten. 
Zie hiervoor de website: www.iva-driebergen.nl.

Studiepakket
Het lespakket van de BMC biedt vakken waarvan 
de inhoud direct toepasbaar is in je dagelijkse 
beroepspraktijk. In principe wordt er een vaste 
dag (of twee dagdelen) in de week uitgeroosterd 
voor het maken van praktijkopdrachten en het 
opdoen van bedrijfsmatige ervaring. 

De 24 college-uren beslaan de volgende acht 
vakgebieden:
• Bedrijfscommunicatie
• Salesmanagement
• Managementvaardigheden
• Duits
• Marketing
• Bedrijfseconomie
• Zakelijk Engels
• Kwaliteitsmanagement

Structuur en diploma
De lessen vinden plaats op onze locatie in 
Driebergen.
Het denk- en werkniveau van het programma is 
hbo, met een behoorlijke portie zelfstudie. Een 
cursusjaar loopt van september tot juni. Er zijn 
twee tentamenronden. Naast het BMC-diploma, kun 
je het externe marketingdiploma NIMA-A behalen.
De Business Management Class geeft (onder 
voorwaarden) de mogelijkheid tot instroom in 
het derde jaar van Hogeschool IVA. Na de afstu-
deerfase resulteert deze doorlopende leerlijn in het 
rijkserkende bachelordiploma van Hogeschool IVA.



Business Management Class 
(BMC)  deeltijd 
Voor wie
De tweejarige deeltijdopleiding Business 
Management Class is bedoeld voor jonge mensen 
die hun zakelijke carrièreperspectief verder willen 
vergroten. Echter, een drukke baan en andere 
verplichtingen maken het onmogelijk nog een 
voltijd dagopleiding te volgen. Een modulair 
opgebouwd programma met één vaste avond 
studie in de week is de oplossing. De vakken, 
projecten en een naadloze aansluiting van theorie 
en praktijk zorgen voor een substantiële verbe-
tering van je cv. Ze banen een weg voor jouw 
volgende stap op de carrièreladder.

De tweejarig deeltijdopleiding BMC is toegankelijk 
voor oud-IVA-studenten met een AMC-, IVA 
B- of IVA BC-diploma. Aan de laatstgenoemde 
worden voorwaarden gesteld aan de prestaties 
op relevante vakgebieden. Ben je ouder dan 
23 jaar, heb je géén IVA-vooropleiding, maar 
wel een afgeronde mbo niveau 4-opleiding? 
Bespreek dan je instroommogelijkheden met de 
studiecoördinator.

Studiepakket
Praktisch gezien is de deeltijd BMC overzichtelijk 
vormgegeven, zodat je weet wat je te wachten 
staat. Elk van de twee cursusjaren bestaat uit 30 
avonden training op onze locatie in Driebergen. In 
een jaargang worden vier vakmodules behandeld, 
waarvan maximaal twee op één avond. Je voorbe-
reiding, literatuurstudie en projectopdrachten 
beslaan gemiddeld 5 à 10 uur per week.

De modules beslaan de volgende acht vakgebieden:
• Bedrijfscommunicatie
• Salesmanagement
• Managementvaardigheden
• Duits
• Marketing
• Bedrijfseconomie
• Zakelijk Engels
• Kwaliteitsmanagement

Structuur en diploma
Het grote verschil met de dagopleiding BMC zit 
in de modulaire opbouw. Per module ken je de 
eindtermen en ligt de focus op maximaal twee 
vakgebieden tegelijkertijd.
De sterke koppeling tussen theorie en praktijk 
maakt dat de lesstof direct toepasbaar is in je 
dagelijkse beroepspraktijk. Een cursusjaar loopt 
in principe van september tot juni. Individuele 
instroom is mogelijk aan het begin van een nieuwe 
module. De modules sluiten af met een tentamen.
Naast het BMC-diploma, kun je het externe marke-
tingdiploma NIMA-A behalen. Je diploma Business 
Management Class geeft in principe toegang tot 
het derde leerjaar van Hogeschool IVA. De studie-
coördinator kijkt bij deze instroom ook naar je 
opleidingsniveau vóór aanvang van het deeltijd 
BMC-programma.
Na de afstudeerfase resulteert deze doorlopende 
leerlijn in het rijkserkende bachelordiploma van 
Hogeschool IVA.



Hogeschool IVA      
(Derde leerjaar & afstudeerfase)   voltijd 

Voor wie
Voor mbo-studenten die als doel hebben uiteinde-
lijk een hbo-diploma te halen. Na één jaar vervolg-
opleiding in de Business Management Class stroom 
je door naar het derde jaar van Hogeschool IVA.

Het derde jaar van Hogeschool IVA kenmerkt zich 
door een verdere verdieping van het vakkenpakket 
in management en marketing. Na afronding van de 
hoofdfase begint de afstudeerfase. 

Studiepakket 
In het derde jaar van de Hogeschool volg je vier 
dagen per week lessen op de IVA. De vijfde dag 
gebruik je om aan projecten te werken.  
Je volgt de vakken: 
• Kwaliteitsmanagement
• Financieel Management
• Computer applicaties
• Bedrijfscommunicatie
• Presentatietechnieken voor managers
• International Business
• Strategische Marketing (NIMA-B)
• Organisatie Psychologie
• Zakelijk Engels
• Integrated Business Plan

Afstudeerfase 
De afstudeerfase bestaat uit een onderzoeksstage 
(6 maanden) in binnen- of buitenland. Aansluitend 
schrijf je een afstudeerscriptie.

Structuur en diploma
Een collegejaar loopt van september tot juni. Rond 
je Hogeschool IVA succesvol af, dan ontvang je het 
rijkserkende bachelordiploma van Hogeschool IVA 
met een totaal van 240 studiepunten.

Hogeschool IVA wordt al jaren uitstekend beoordeeld*

* Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs



Voor wie
Hogere managementopleiding voor de mobiliteits-
branche, zo heet de studie aan Hogeschool IVA 
voluit. Een lange naam voor een bondige opleiding. 
De eerste twee jaren van de dagopleiding vormen 
vooral een brede ondergrond. Zwaartepunten 
zijn bedrijfsvoering, bedrijfskunde, industriële en 
consumentenverkoop, techniek en communicatie. 
Omdat vakinhoudelijke kennis alleen niet voldoende 
is, besteden de  studenten van Hogeschool IVA 
veel tijd aan het ontwikkelen van sociale vaar-
digheden en het opbouwen van ervaring in de 
beroepspraktijk.

Nu zijn er studenten die dit diploma graag willen 
behalen, maar voor wie het voltijd dagonderwijs 
geen optie meer is. Juist voor diegenen die hogerop 
willen komen in het bedrijfsleven, biedt de IVA het 
derde jaar van  Hogeschool IVA in een overzichtelijk 
deeltijdprogramma. Het programma is toegankelijk 
voor werkende oud-IVA-studenten met een IVA A- 
of BMC-diploma. Wil je instromen zònder een 
IVA-vooropleiding? Plan dan je persoonlijk gesprek 
met de studiecoördinator. 
 
Studiepakket
De eerste twee cursusjaren bestaan uit 36 avonden 
training per jaargang op onze locatie in Driebergen. 
De avonden worden doorgaans ingepland op de 
dinsdag en beslaan vier lesuren per avond. Het 
totale pakket beslaat negen modules, waarvan er 
maximaal twee tegelijk op een avond gedoceerd 
worden.
Je voorbereiding, literatuurstudie en projectop-
drachten nemen minimaal 10 uur studietijd per 
week in beslag. Elke module sluit af met een 
 tentamen. 

De modules beslaan de volgende tien vakgebieden:
• Kwaliteitsmanagement
• Financieel Management
• Computer applicaties
• Bedrijfscommunicatie
• Presentatietechnieken voor managers
• International Business
• Strategische Marketing (NIMA-B)
• Organisatie Psychologie
• Zakelijk Engels
• Integrated Business Plan

Na de twee cursusjaren volgt de afstudeerfase, 
die bestaat uit een onderzoeksopdracht die wordt 
afgesloten met een afstudeerscriptie. Dit onder-
zoek vindt meestal plaats binnen het bedrijf waar 
je tijdens je studie werkzaam bent. Doelstelling 
van deze afronding is het integratief leren werken, 
waarbij je complexe praktijkproblemen kunt toet-
sen aan de diverse vaktheorieën. 

Structuur en diploma
Het grote verschil met de dagopleiding Hogeschool 
IVA zit in de modulaire opbouw. Per module ken je 
de eindtermen en ligt de focus op maximaal twee 
vakgebieden tegelijkertijd. De sterke koppeling 
tussen theorie en praktijk maakt dat de lesstof 
direct toepasbaar is in je dagelijkse beroepsprak-
tijk. Een cursusjaar loopt in principe van september 
tot juni. Individuele instroom is tevens mogelijk 
aan het begin van een nieuwe module. Het deeltijd-
programma Hogeschool IVA resulteert in het rijks–
erkende bachelordiploma van Hogeschool IVA met 
een totaal van 240 studiepunten.

Hogeschool IVA      
(Derde leerjaar & afstudeerfase)   deeltijd 



Our Mission:
We develop the future leaders of a global, free-enterprise 

society.

We believe in:
• The advantages of an entrepreneurial, free-enterprise 

society.

• Individual freedom and individual responsibility.

• Functioning from a foundation of ethics and integrity.

• Promoting and leveraging the global, diverse and multi-

cultural nature of enterprise.



Voor wie?
IVA A- of mbo-studenten die hun zakelijk Engels 
willen perfectioneren en verder willen studeren in 
management, marketing en organisatie kunnen 
hun studie na de IVA vervolgen aan Northwood 
University. Studenten kunnen in 9 - 12 maanden 
hun Bachelor-degree in Marketing Management 
of International Business Management behalen. 
Northwood biedt de mogelijkheid om vervolgens 
een MBA of MSc te halen. Ook is het na de oplei-
ding mogelijk een werkvergunning van 12 maanden 
te krijgen.  

Vakken
• International Trade
• Financial Management
• International Management
• International Finance
• Strategic Planning
• Communications and Interpersonal relations
• Economics
• Budgetting and Forecasting
• Report Writing
• Advertising Management
• Automotive Marketing
• E-commerce and Value Chain Integration

Structuur en diploma
De lesmethode heeft een universitaire aanpak, 
waarbij zelfstudie een belangrijk aspect is. 
IVA-studenten moeten 15 tot 20 uur per week 
college volgen en besteden ca. 5 uur per dag 
aan huis-/leeswerk. Vanuit IVA A of de sprintop-
leiding mbo+ start je in het vierde jaar van het 
BBA-programma. Ook de Business Management 
Class biedt rechtstreekse mogelijkheden in te stro-
men in het bachelorprogramma.

Northwood University     
(Bachelor degree, BBA)                   voltijd 
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10 good reasons to choose the 

Bradford MSc
We are one of an elite group of just 77 business schools across the world  
to have achieved the Triple Crown of accreditations (AACSB, AMBA,  
EQUIS)  - an extremely high and prestigious status. Triple accreditation is  
awarded by the three largest and most influential business accreditations,  
providing independent assurance of the quality and excellenc of teaching. 
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Voor wie
Voor hbo-studenten die in 12 maanden een Master 
of Science willen halen aan een Triple Crown geac-
crediteerde universiteit. Bradford University, School 
of Management staat al jarenlang hoog in de  
nationale en internationale ranglijsten. Je bouwt 
een internationaal alumni netwerk op.

Programma’s
• MSc Management
• MSc International Business and Management
• European and International Business 

Management
• Finance, Accounting and Management
• Finance specialist
• Global Finance and Banking specialist
• MSc Marketing and Management
• MSc Strategic Marketing
• MSc International Marketing
• MSc Human Resource Management

Structuur en diploma 
Het Master’s programma bedraagt totaal 180 
credits. In term 1 volg je hoofdmodules van elk 10 
credits. In term 2 volg je keuzemodules van elk 10 
credits. Term 3 bestaat uit het schrijven van een 
Business en Management dissertation. Je behaalt 
een Master of Science bij een van de toonaange-
vende business universities in Engeland.

Vraag de digitale brochure Bradford University  
op bij de IVA-administratie of via  
info@iva-driebergen.nl 

Bradford University      
(Master of Science, MSc)              voltijd 
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