
Het is alweer enige tijd geleden dat we een 
nieuwsbrief hebben gestuurd. Afgelopen jaar 
heeft ook voor ons in het teken gestaan van 
COVID-19. Hoe je het ook wendt of keert; 
aanpassingen waren nodig. Het onderwijs 
moest digitaal en wij dus ook. Geen colleges in 
Vianen meer maar alles via Zoom. 

 

We hebben de interactie tijdens de lessen 
gemist. Maar we’re back! Gelukkig kunnen we 
alweer enige tijd fysiek lesgeven en we hopen 
vanaf september ook weer real-life consultatie 
sessies te mogen houden. Benieuwd wat er in 
de tussentijd allemaal gebeurd is? We praten je 
graag bij! 
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“ The right move for your career, de slogan van NLBA die meer dan ooit 
waar is. Jezelf ontwikkelen bleek tijdens COVID-19 een prioriteit van velen! “ 

Prof. J. van Zwieten RI/RA/RO, rector Netherlands Business Academy 

City Campus Dordrecht 

In februari 2020 hebben Jan van Zwieten en Susan Pelkmans de stichting City 
Campus Dordrecht opgericht. City Campus focust zich op internationale 
studenten die in Nederland willen studeren. Met het monumentale pand de 
Wereldwaag in hartje centrum Dordrecht hebben we een prachtige locatie om 
onder andere lessen te verzorgen en projectweken te organiseren. NLBA 
verzorgt voor City Campus de geaccrediteerde opleidingen waaronder MBA, 
MBA Culture, Heritage & Citizenship en de Master Mediaton. Met enige 
vertraging door COVID-19 zullen we in november de eerste projectweek gaan 
draaien en studenten ontvangen! 

 

Meer over City Campus Dordrecht lees je op: www.citycampusdordrecht.com  

 

Feestelijke opening 

Op 26 november 2021 vieren wij de 
opening van City Campus Dordrecht. 
Aanmelden voor deze feestelijke opening 
kan via info@citycampusdordrecht.com  

http://www.citycampusdordrecht.com/
mailto:info@citycampusdordrecht.com


VOOR ALLE MFC ALUMNI! 
2E MASTER TITEL HALEN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLBA DIGITAL BADGES 

 
Met veel trots presenteerde NLBA de Digital Badges, ook wel Edu Badges genoemd, afgelopen maand. Digital 
credentials zijn hot en spelen in steeds meer bedrijven een rol, vooral internationaal. De badges zijn een digitale 
weergave van de door student behaalde diploma’s en certificaten en zijn verifieerbaar in ons online register.  

We kennen 4 categorieën toe: 

 Diamond – volledige Master / Bachelor opleiding 
 Gold – Post-HBO en six month program’s (bv. Kort MBA) 
 Silver – Masterclass  
 Bronze – Cursus / training 

 

Aanvragen van een badge (enkel voor NLBA alumni) kan via dit formulier. 

Speciaal voor onze Master Finance & Control alumni 
bieden wij twee trajecten aan om een 2e master titel te 
behalen. In slechts een half jaar of een jaar behaal je een 
tweede titel, en dat alles zonder een nieuwe thesis te 
schrijven! 

Om een tweede finance diploma te behalen en daarmee 
de 2e MFC / MSc titel te verwerven volg je een 
specifiek programma, bestaande uit 3 modules (8 
college dagen) met de bijbehorende papers. Een 
nieuwe thesis is dus niet nodig. Bij interesse kan je 
aanmelden via info@nlba.nl of bellen naar 076-
8200505 voor een brochure en kostenoverzicht.  

Wil je liever gaan voor een 2e titel in de vorm van MBA? 
Het behalen van je MBA na MFC is mogelijk in een 
traject van ± 4 modules (afhankelijk van jouw 
voortraject) dat wordt afgesloten met een 
managementgame i.p.v. thesis. Dit traject duurt 
ongeveer een jaar.  Download hier de brochure: 

 Brochure MBA na MFC 
 

Heb jij bij NLBA heb je de opleiding Master Finance & Control bij ons afgerond? Een prachtige prestatie! Je gaat 
nu met de titel MFC of MSc door het leven. Maar wist je dat je via een verkort traject ook een 2e titel kan behalen? 
Je hebt hierbij de keuze uit de Master Business Administration of de 2e titel MFC / MSc.  

https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/badges/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/digital-badge-aanvraagformulier/
mailto:info@nlba.nl
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/mbanamfc-v2021/


Bij Netherlands Business Academy geloven wij in Leven Lang Leren. Of je een NLBA Alumnus bent, nog actief 
in de studie zit of nog twijfelt om met een opleiding te starten: er is altijd een opleidingskeuze die je iets kan 
brengen. Nou is één van de meer zwaarwegende keuzes om dit wel of niet te doen de investering. Enerzijds qua 
tijd, anderzijds op het gebied van financiën.  

Met het één kunnen we niet helpen, met de ander nu wel! Het bring-in-a-friend programma is terug van 
weggeweest en kan ingezet worden op al onze opleidingsproducten! 

Krijg €500,- korting op een opleidingsproduct naar keuze wanneer iemand zich aanmeldt voor een 
Masteropleiding dankzij jouw doorverwijzing. Interesse in deze actie? Vraag de voorwaarden op via info@nlba.nl.  

INCOMPANY TRAININGEN 
NIEUW BIJ NLBA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRING IN A FRIEND 
  

Naast volledige masteropleidingen verzorgt NLBA ook masterclasses 
en trainingen op maat. Een groot deel van onze masterclasses zijn zeer 
geschikt voor incompany trainingen. De meest gekozen incompany 
training bij NLBA is Zelfmanagement, leiderschap & coaching.  

Deze driedaagse training, bij onze alumni bekend als de kick-off van de opleiding, staat in het teken van jezelf en 
je team leren kennen. We gebruiken hiervoor assessment tools zoals MBTI, DISC en de Caluwé. Echter we 
gebruiken deze tools echt in de diepte. Niet alleen tijdens de sessie maar ook door meerdere vervolgsessies zorgen 
we ervoor dat het niet enkel een training is, maar de geleerde materie ook echt gaat beklijven. Een uitgebreide 
inventarisatie van de behoefte van de teamleider / opdrachtgever zorgt ervoor dat we de sessie volledig op maat 
invulling kunnen geven.  

 Naast de assessment tools is er ook is er aandacht voor Leadership concepten zoals Situationeel Leiderschap en 
Covey. We doen dit alles door middel van blended-learning waarin we ook veel buitenactiviteiten betrekken bij het 
leerproces.  

Interesse in wat NLBA voor jouw organisatievraagstuk kan betekenen? Neem contact op met Susan Pelkmans via 
info@nlba.nl of 0768200505/  

https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/masteropleidingen-utrecht-amsterdam-breda/
mailto:info@nlba.nl
mailto:info@nlba.nl


WHAT ELSE HAPPENED?  

  

In mei is onze nieuwe collega Kim de Been op het 
onderwijsbureau begonnen. Zij is per oktober 2021 de 
opleidingscoördinator voor de Master Finance & Control en 
ondersteunt Nicole bij de overige activiteiten binnen het 
onderwijsbureau. We zijn blij met je komst! 

Naast onze vestiging in Suriname is NLBA nu ook in Tsjechië gevestigd 
onder de naam International Leadership & Business Academy. Onder 
begeleiding van Jan Procházka zal NLBA hier verschillende 
Masteropleidingen en Masterclasses gaan verzorgen. Meer informatie kun je 
vinden op de website van ILBA.  

 

 Six month program – Kort MBA 

In 2020 zijn we gestart met de kort MBA, ook wel mini MBA 
genoemd. Een programma van een half jaar waarin alle 
highlights van de volledige, geaccrediteerd MBA 
voorbijkomen. We hebben Susan Pelkmans alles gevraagd 
over kort MBA in dit interview. Daarnaast vertellen de kort 
MBA-alumni wat ze ervan vinden in onze reviews.  

 

 

KORT MBA 
START: 06/10/21 
KOSTEN: €3.885,- 
DUUR:  11 DAGEN 

 

Wij feliciteren de volgende studenten met het behalen van hun opleiding 
 

 
 

 André van Amersfoort - MFC 
 Mark van de Burgt - MFC 
 Eugène Cremers - MFC 
 Basily Durville - MFC 
 Lianne Eikens – MFC 
 Joyce van der Tas – MFC 
 Matthijs van Letht - MFC  
 Osman Köysüren - MFC 
 Leendert van der Plas - MFC 

 Mark Rollof – BBA + Kort MBA 
 Marco Blaeke – Kort MBA 
 Marleen Dolman – Kort MBA 
 Mark van Dongen – Kort MBA 
 Martin Homan  – Kort MBA 
 Leendert Hoogvliet – Kort MBA 
 Bas Schumacher – Kort MBA 

 Niels Goedhart - MBA 
 Yuri Groenewoud – MBA 
 Pim Holsappel – MBA  
 Frank Rengenhart - MBA 
 Marja Voerman – MBA 
 Pieter Kralt - MBA 

 

 

https://internationalacademyprague.com/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/kort-mba-vs-mba/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/review/

	Augustus 2021
	Jaargang 5, uitgave 2
	VOOR ALLE MFC ALUMNI!
	INCOMPANY TRAININGEN
	BRING IN A FRIEND

