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Ervaring heb je meer dan genoeg, maar toch wil je als manager of professional je kennis 

verdiepen en tegelijkertijd een meer conceptuele en interdisciplinaire benadering van 

vraagstukken ontwikkelen. Om nu, in je werk, meer op masterniveau te kunnen acteren 

en naar de toekomst toe de regie over je loopbaan in eigen hand te nemen en

ondernemerschap te ontwikkelen. Een recent masterdiploma onderstreept dat.

Een unieke combinatie van theorie en praktijk met maximale keuzevrijheid  
De Master Strategy & Leadership sluit aan bij je actuele beroepspraktijk en scherpt je 
academisch(e) vaardigheden en denkvermogen. Door de fl exibele opzet, heb je een grote 
mate van vrijheid om de inhoud van je programma zelf samen te stellen en je eigen tempo 
te bepalen. Want wij realiseren ons dat studeren tijd kost en te combineren moet zijn met 
een dynamische baan en een sociaal leven. De helft van het programma kies je zelf uit ons 
aanbod van 15 leergangen. Ook je studieduur bepaal je zelf, met een minimum van 
tweeënhalf en een maximum van acht jaar.

Waarom de Master Strategy & Leadership van AOG School of Management:
  Je actualiseert en verdiept je kennisbasis in algemeen management en specifi ek in het 

  domein van je interesse;
  Het ontwikkelen van je leiderschapscompetentie en strategische vaardigheden stellen je 

  in staat koers te bepalen en vernieuwing te realiseren;
  Wij zetten aan tot verder denken, waardoor je een duurzame onderzoekende 

  grondhoudingen ontwikkelt die van waarde is bij visievorming in complexe situaties. 

“De Summer Academy in Cambridge 

vond ik een inspirerend hoogtepunt. 

Daar werd ik uitgedaagd om werk en 

omgeving op een meer fi losofi sche 

manier te beschouwen.” 

Dorien Nelisse
Lid College van Bestuur, 

Regio College Zaanstreek Waterland

Master Strategy & Leadership (MSc) 
Flexibele masteropleiding voor executives 
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