NEMAS® Hoger Management
Introductie Het aankweken van kwaliteitsbewustzijn, zorg dragen voor de juiste houding en het
vinden van een evenwicht tussen procedures en uitvoering vormen belangrijke examenthema’s.
Kwaliteitszorg is een breed geschakeerd vakgebied dat sterk in opkomst is. Ondernemingen worden
steeds alerter op de kwaliteit van hun producten en diensten. De kwaliteitsmanager vervult hierbij een
centrale rol.
‘Hoger Management’ is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens
op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.
Deze examens toetsen niet zozeer de begrippen uit het specialisme, als wel de specifieke
managementvaardigheden om tot een analyse en oplossing van vraagstukken op het betreffende
vakgebied te komen. Behalve kennis, inzicht, visie en vaardigheid is ook de juiste attitude belangrijk:
hoe stuur je medewerkers aan en motiveer je ze? Met name de mondelinge component van het
examen gaat in op de overtuigingskracht en analytisch eigenschappen van de kandidaat. De
verschillende examens binnen Hoger Management worden apart afgenomen en leveren elk een
diploma op. Met één van de Associatie-diploma’s Nemas® Hoger Management in je bagage opereer
je al op hbo-niveau!

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy
Op het raakvlak tussen mens & organisatie

Wij verzorgen reeds jarenlang de volgende NEMAS NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN
De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld:
Basisniveau
NEMAS® Basiskennis Management
Middenniveau
NEMAS® Middle Management
Hoger niveau
NEMAS® Voortgezet Management
NEMAS® Human Resource Management (HRM)
NEMAS® Advanced Management
NEMAS® Logistiek Management
NEMAS® Financieel Management for non financials
Er is géén voorwaardelijkheid voor de examens op een bepaald niveau, wat wil zeggen dat iedereen
ongeacht (voor)opleiding en manier van voorbereiden aan de examens mag deelnemen.

Nemas® Advanced Management
Wilt u doorgroeien naar een hogere managementfunctie? Of hebt u Nemas Middle Management® op
zak en wilt u uw cv verder versterken? Dan is Nemas® Advanced Management een logische stap
voor uw carrière. De focus ligt op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit diverse
richtingen, met een stevige link naar de managementpraktijk. De theorie wordt daarbij als bekend
verondersteld. Na het behalen van het diploma Nemas® Advanced Management bent u bijvoorbeeld
in staat om een missie en een visie te formuleren. U kunt de externe en interne omgeving analyseren
en hier de bestaande theorieën voor inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met
betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot
zelfsturende teams. NEMAS® Advanced Management biedt een uitwerking van klantgericht denken
op elk managementniveau. Dit mondt uit in het vaststellen, beheren en borgen van de kwaliteitsdoelen
van de organisatie.
Opleidingsniveau: vergelijkbaar met hbo.

Examen en scriptie
Nemas® Advanced Management bestaat uit een online examen en een scriptie, in willekeurige
volgorde. Hebt u voor beide examens een voldoende? Dan ontvangt u het diploma Nemas®
Advanced Management.

Het examenprogramma en de scriptievoorwaarden kunt u hier downloaden:

examenprogramma_nemas_advanced_management_2-0.pdf

voorwaarden_scriptie_nemas_advanced_management_m_i_v_01-09-2014.pdf

Duur: 17 avonden van 19.00 – 21.00 uur
Locatie, aanvang- en lestijden: in overleg.
Studieboeken
De Nederlandse Management Stichting baseert zich bij het maken van de examens op de
exameneisen. Kandidaten en opleiders behouden hun eigen verantwoordelijkheid, wanneer in een
specifieke methode begrippen niet zouden worden behandeld. Het hieronder vermelde boek sluit goed
aan op het examen NEMAS® Advanced Management:
Kwaliteitsmanagement
Uitgeverij: Pearson Education Benelux BV
Auteur: Ron Emmerik
ISBN nummer 978 90 430 1267 6
Investering
Uw totale investering bedraagt via ons € 2.495,=, exclusief btw / inclusief administratiekosten,
cursusgeld, catering, inschrijfgeld, scriptiebegeleiding én lesmateriaal, welke door Lions Interim
Management, Coaching & Consultancy voor u wordt besteld.
Diploma Diploma HBO ® Advanced Management van de NEMAS Associatie.

Voordelen om te kiezen voor Lions Emmen als opleider o.a.:









U krijgt les bij u in de buurt
U heeft weinig reiskosten
U heeft géén verblijfskosten
U krijgt les van een uiterst betrokken (en door de NEMAS erkend) bevoegd en bekwaam docent
U krijgt intensieve persoonlijke begeleiding (óók tussentijds via telefoon en e-mail)
U krijgt maatwerk en géén standaardverhaal
U krijgt uitgebreide scriptiebegeleiding
U krijgt examentraining

In principe kunt u elke werkdag examen doen
De kosten voor het examen Scriptie Advanced Management zijn € 189,00 exclusief btw. Als opleider
zijn wij vrijgesteld van btw-heffing? Dan betaalt u over uw examen ook géén btw. Deze kosten dienen
rechtstreeks aan de NEMAS Associatie te worden voldaan; hier staan wij als opleider volledig buiten.
Studeren op kosten van jouw werkgever en/of de belastingdienst
Je kunt op verschillende manieren goedkoper studeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat jouw
werkgever een bijdrage levert aan jouw studie. Ook wanneer je werkgever niet mee wil betalen aan
jouw studie, kun je een bijdrage in de kosten krijgen. De belastingdienst biedt namelijk ook de nodige
mogelijkheden.
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers om een opleiding te volgen en zijn daarom bereid je
studiekosten voor hun rekening te nemen. Jouw werkgever heeft direct profijt van je kennis en
vaardigheden. Bovendien zijn studiekosten volledig fiscaal aftrekbaar voor je werkgever.
Studeren op kosten van de belastingdienst
Mocht het toch het geval zijn dat je werkgever niet bereid is de studiekosten voor zijn rekening te
nemen, dan kan je met een regeling van de belastingdienst veel besparen op je opleiding. Studiekosten
zijn in veel gevallen aftrekbaar van je inkomstenbelasting. De volgende kosten zijn aftrekbaar:






Lesgeld, collegegeld of instellingscollegegeld
Kosten voor studieboeken of vakliteratuur
Afschrijving van duurzame goederen, zoals een computer. Hierbij dien je de goederen strikt te
gebruiken voor jouw studie of opleiding en moet je rekening houden met de restwaarde en de
levensduur. Voor computers en randapparatuur geldt een levensduur van 3 jaar en een
restwaarde van 10%.
Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)

Voldoe je aan de volgende eisen, dan kom je in aanmerking voor het aftrekken van bovengenoemde
studiekosten:





Jij of jouw fiscale partner maakten de kosten voor je studie
Jouw opleiding was gericht op je beroep of je toekomstige beroep
Er was sprake van een leertraject (je studeert onder begeleiding of toezicht)
De totale kosten min eventuele vergoedingen waren hoger dan € 500. Alles kosten boven dit
bedrag mag je aftrekken.

Belangrijke website: www.associatie.nl. Zie onder rubriek “opleider zoeken”. Daar staat de
opleiderscode van Lions Interim Management, Coaching & Consultancy: A2808.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als deelnemer van deze boeiende en nuttige opleiding.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

T. Ploeg, directeur
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