From: Erasmus Academie, EA [mailto:info@erasmusacademie.nl]
Sent: Monday, April 04, 2016 1:41 PM
Subject: Erasmus Academie en Rotterdam School of Management sluiten zich aan bij EDU-DEX
Beste heer, mevrouw,
Vanaf 2016 zijn alle (postacademische) opleidingen van Rotterdam School of Management, Erasmus
University (RSM) en Erasmus Academie in EDU-DEX opgenomen.
Het aanbod loopt uiteen van deeltijd masteropleidingen en MBA programma’s tot masterclasses en
kortdurende programma’s.
Als afnemer van verschillende opleidingen kunt u zeer gemakkelijk via EDU-DEX diverse opleiders
selecteren en toevoegen aan uw aanbod.
Het opleidingenportfolio van RSM en Erasmus Academie is zeer divers en business professionals
kunnen hun vaardigheden verbeteren in onder andere de volgende clusters:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Parttime Master Bedrijfskunde
Marketing, communicatie en sales
Strategie en management
Leiderschap
ICT
Vrouwen in het bedrijfsleven
Financieel management
Economie en big data
Recht.

De programma’s worden aangeboden in het Nederlands en Engels en kunnen indien gewenst plaats
vinden op locatie of op de campus van Erasmus Universiteit Rotterdam.
De in-company programma’s worden op maat gemaakt voor optimale resultaten binnen uw
organisatie.
Wat uw opleidingsvraag ook is, wij bieden belangrijke toegevoegde waarde in het koppelen van
organisatieontwikkeling en zorgvuldig ontwikkelde opleidingstrajecten.
Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem dan per e-mail of telefonisch contact
met ons op voor het maken van een kennismakingsafspraak.
Wij kijken ernaar uit de medewerkers binnen uw organisatie in 2016 een concrete bijdrage op het
gebied van (talent)ontwikkeling te leveren.
________________________________________________________________________________
Dear Sir, Madam
From 1 January 2016 all postgraduate programmes at Rotterdam School of Management, Erasmus
University and Erasmus Academie are included in EDU-DEX.
Our offerings range from master classes and short programmes to part-time master, and MBA
programmes.
You can now easily select several educators in EDU-DEX and add them to your own offerings.
The education portfolio of RSM and Erasmus Academie is highly diverse; business professionals can
enhance their skills in several different areas, including:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Part-time Master Business Administration (in Dutch)
Marketing, communication and sales
Strategy and management
Leadership
ICT
Women in business
Financial management
Economics and big data
Law

Our programmes can be delivered on location or on Erasmus University Rotterdam’s campus.
Our in-company programmes are tailor-made for optimal results within each organisation.
No matter what you wish to learn, we offer added value to the development of your organisation with
carefully developed programme design.
If you want to know more about the various opportunities, please contact us (by email or telephone) to
arrange a meeting.
We look forward to delivering added educational value to your employees in 2016.
Vriendelijke groeten,
Kind regards,
Klaas Wassens
Executive Director RSM
T: 010 - 408 1975
E: kwassens@rsm.nl
Ad Hofstede
Directeur Erasmus Academie
T: 010 - 408 2090
E: hofstede@erasmusacademie.nl

