
 

 
 

 

  
 

     
 

 
 

    

Voor wie?

Samenwerken voor het beste resultaat
Ontwikkelingen in de openbare ruimte verlopen traag en hebben vaak een 
zeer langdurig effect. Dit vraagt om een lange termijn visie en een duidelijk 
integraal beeld van toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is de toekomstige 
kwaliteit van ruimten vooral gediend bij het samenbrengen en coördineren 
van initiatieven van de diverse betrokken partijen. Het goed managen van 
dergelijke processen vraagt om schakelen tussen strategieën van project- en 
procesmanagement.

Voor wie is de cursus bestemd
Ben jij een professional op het gebied 
van de groene leefomgeving en wil je 
je competenties verder ontwikkelen? 
Ervaar je dat technische expertise 
alleen niet meer volstaat om inrich-
tingsplannen te realiseren, maar dat 
ook politieke, communicatieve en 
sociale competenties hierbij een rol 
spelen? Wil je je verder bekwamen in 
visionair leiderschap door de bij het 
planproces betrokken partijen te 
motiveren, inspireren, richting te 
geven en op één lijn te brengen? 
Kortom, wil je participatie gaan 
managen? Dan heb je met de deeltijd 
Master Project- en procesmanage-
ment de juiste opleiding gevonden! 

Deze folder is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. De 
gegevens kunnen echter veranderen 
en daarom kun je aan de informatie  
in de folder geen rechten ontlenen.

Deeltijd masteropleiding Velp

Master Project- en procesmanagement



Unieke opleiding

De deeltijd Master Project- en procesma-
nagement is uniek in zijn soort en bevat 
veel onderdelen die gericht zijn op jouw 
persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, 
o.a. in de vorm van persoonlijke coaching. 
Je ontwikkelt niet alleen je kennis op het
gebied van de groene leefomgeving maar
ook je managementvaardig heden,
strategisch denken en visievorming. De
masteropleiding biedt je als professional
in de groene ruimte de gelegenheid om
met die opgedane kennis en vaardig-
heden te experimenteren in een veilige
omgeving, om de integraliteit van de
problematiek te ervaren en erover te
communiceren met medestudenten.

De masteropleiding besteedt namelijk 
ruim aandacht aan concrete toepassing. 
De casussen die door docenten en 
studenten worden aangedragen zijn 
allemaal afkomstig uit de groene leefom-
geving. Als je de masteropleiding met 
goed gevolg hebt doorlopen, ben je in 
staat je kennis in te brengen in ingewik-
kelde projecten en processen, en deze 
projecten en processen te (bege)leiden 
vanuit het perspectief dat alleen inhoud 
niet genoeg is. 

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool 
 twitter.com/hogeschool_vhl 
 youtube.com/user/vanhalllarenstein 

Meer informatie
Meer informatie over de deeltijd Master 
Project- en procesmanagement vind je 
op de website. 
Heb je daarna nog vragen? Neem dan 
contact op met het bureau Trainingen  
& Cursussen van Van Hall Larenstein: 
(026) 369 56 40 of info.tc@hvhl.nl.

www.hvhl.nl/mppm

Studieopbouw  
De deeltijd Master Project- en 
procesmanagement duurt twee 
jaar en bestaat uit een viertal 
inhoudelijke modules 
(omgevingsmanagement, 
projectmanagement, werken aan 
complexe opgaven en 
verandermanagement), een 
leiderschapstraject en het 
schrijven van een thesis. Heb je al 
deze onderdelen succesvol 
afgerond, dan ontvang je het 
Master of Science (MSc) diploma. 

Toelating
Je hebt een afgeronde hbo- of 
universitaire opleiding in de 
relevante vakgebieden van land-, 
water- en/of milieubeheer, bos- en 
natuurbeheer, tuin- en landschap-
sinrichting of civiele techniek. In 
bepaalde gevallen kun je ook met 
een middelbare beroepsopleiding 
worden toegelaten. Verder heb je 
minimaal drie jaar werkervaring 
binnen het vakgebied. 




