Kenmerken van de opleiding
Het programma bevat veel onderdelen die gericht
zijn op uw persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.
U ontwikkelt niet alleen uw kennis op het gebied van
de groene leefomgeving maar ook managementvaardigheden, strategisch denken en visievorming. Van Hall
Larenstein onderhoudt intensieve relaties met het
werkveld, zodat alle onderdelen van de opleiding
zo actueel zijn als de praktijk zelf!

Uit enquêtes onder afgestudeerden blijkt dat het merendeel zeer tevreden is. De cursisten hebben via de opleiding
een netwerk opgebouwd of uitgebreid en veel cursisten
hebben de carrièrestap die zij ambieerden ook daadwerkelijk kunnen maken.

Toelating

Welkom bij Hogeschool Van Hall Larenstein
Veertien verschillende hbo-opleidingen
binnen thema’s als duurzaamheid, inter
nationale handel, inrichting van onze omgeving, dieren, voeding en dna, dat is wat
Hogeschool Van Hall Larenstein te bieden
heeft. Er zijn opleidingen in voltijd, deeltijd
en Associate degrees. Daarnaast kunt u
kiezen uit een breed aanbod aan trainingen en cursussen.

U beschikt over een afgeronde hbo- of universitaire
opleiding in de relevante vakgebieden van land-,
water- en/of milieubeheer, bos- en natuurbeheer,
tuin- en landschapsinrichting of civiele techniek.
In bepaalde gevallen kunt u ook met een middelbare
beroepsopleiding worden toegelaten. Verder heeft
u minimaal drie jaar werkervaring binnen het vak
gebied. Toelating gebeurt altijd na een intakegesprek
waarin uw vooropleiding en motivatie getoetst worden.

Hogeschool Van Hall Larenstein werkt nauw samen
met Wageningen UR (University & Research centre)
en is daarmee een van de grootste natuurgerelateerde
kennisinstellingen van ons land. Alle studieprogramma’s
zijn competentiegericht en internationaal georiënteerd.
Omdat in de opleiding veel praktijksituaties aan de orde
komen, sluiten studie en werk nauw op elkaar aan.
Wie studeert in Velp, studeert in het mooiste leslokaal van
Nederland: Kennislandgoed Larenstein. Hier vindt u meer
dan de helft van de Nederlandse plantensoorten en veel
diersoorten terug. Dit is het landgoed met de grootste
biodiversiteit van Nederland. Een garantie voor een goed
studieklimaat!

Master in deeltijd

Project- en procesmanagement
Modulen

Professioneel project- en procesmanagement
Strategie en visie
Onderzoek en thesis

Aanmelding en inschrijving

De opleiding vindt uitsluitend doorgang bij een deelname van minimaal acht personen. Via de website
www.vanhall-larenstein.nl kunt u zich voor deze
masteronderdelen aanmelden.
Nb: U kunt de Master ook modulair volgen, wel dient
u er rekening mee te houden dat de master zo is opgebouwd dat u eerst met de PPP dient te starten.
U kunt natuurlijk ook persoonlijk contact opnemen met
Trainingen & Cursussen. U kunt ons iedere werkdag
bereiken op het telefoonnummer 026-3695640 of via
de mail: infotc@wur.nl

Dankzij de opleiding
heb ik nu een nieuwe baan,
op universitair niveau,
een echte carrièremove dus!”

VHL Trainingen & Cursussen

U bent een professional op het gebied van de groene
leefomgeving en u wilt uw kennis verder ontwikkelen
of u wilt uw vaardigheden op strategisch niveau aanscherpen. De kans is groot dat u met het lezen van deze
folder de eerste stap hebt gezet. De volgende stap is het
volgen van deze masteropleiding.

Trainingen & Cursussen
Binnen Hogeschool Van Hall Larenstein is Trainingen & Cursussen een zelfstandig onderdeel. Het bureau biedt
zakelijke dienstverlening aan op het gebied van maatwerk- (in-company)trainingen, cursussen, seminars,
masterclasses, evenementen en contractonderwijs voor derden. We richten ons op zowel overheid en semi-overheid,
als op het bedrijfsleven, buurtwerk en particulieren.

Unieke kwaliteit

Hogeschool Van Hall Larenstein kent verschillende
opleidingen op het gebied van dier, natuurmanagement en architectuur van het landschap. De nauwe
banden met de hogeschool zorgen voor actuele
expertise die snel en concreet ingezet kan worden.
Voeg dit samen met de banden die Trainingen
& Cursussen onderhoud met het werkveld, klantenkringen, alumni en gemeenten en je krijgt daarmee
een waarborg voor kwaliteit, praktische kennis,
ondernemend handelen en resultaatgerichtheid!

Deze folder geeft informatie voor het studiejaar 2013-2014

Deze opleiding is uniek in zijn soort, want hij richt zich op persoonlijk functioneren in combinatie met beleidsmatig denken. Daarbij wordt techniek op het
gebied van de groene leefomgeving gekoppeld aan project- en procesvaardig
heden. En dat alles onder intensieve persoonlijke begeleiding. Deelnemers met
een hbo-achtergrond volgen de opleiding veelal om een bredere visie op het
vakgebied te ontwikkelen en een carrièrestap te maken. Wetenschappelijk
geschoolde deelnemers zullen met name hun professionele vaardigheden
willen verbeteren om hun invloed op projecten en processen te vergroten.
Kortom, Van Hall Larenstein leidt u op tot een visionaire manager.

Trainingen
& Cursussen
Velp
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001, 6880 GB Velp
Tel: 026 3695640

De deeltijdopleiding Master in Project- en procesmanagement in de groene
leefomgeving bestaat uit drie onderdelen; Professioneel Project- en proces
management, Strategie en visie en Onderzoek en thesis.
Het totale programma is goed bevonden door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO).

Leeuwarden
Agora 1
Telefoon (058) 2846160

09-13

Module: Professioneel project- en procesmanagement (PPP)
In deze module (PPP) ontwikkelt u uw kennis en managementvaardigheden op het gebied van project- en procesmanagement. Alle cursuselementen van de PPP benutten
praktijkvoorbeelden op het gebied van landgebruik,
integraal waterbeheer, ruimtelijke planvorming, tuin
en landschap en bos en natuurbeheer. Na afronding van
de PPP-module bent u in staat professioneel en efficiënte
leiding te geven aan complexe projecten in de groene
leefomgeving en effectief sturing te geven aan processen.

Programma

Twee thema’s staan centraal: ‘effectief persoonlijk
functioneren’ en ‘creëren van draagvlak en acceptatie
in planprocessen’. Het samenwerken met en het aansturen
van mensen staat voorop. Dit maakt u zich eigen in
interactieve sessies die aansluiten op uw specialiteit
en ervaring binnen het vakgebied. Indien bepaalde
programmaonderdelen daarom vragen, schakelen we
externe deskundigen in. De gecombineerde expertise van
Van Hall Larenstein trainers, externe deskundigen en de
inbreng van de deelnemers, staat keer op keer borg voor
een hoogwaardige en actuele opleiding.

Managementgame

U krijgt de kans alle kennis en vaardigheden die u in de
trainingssessies opdoet toe te passen in een managementgame. Hierin gaat u in teamverband een strategisch advies
geven aan een reële opdrachtgever met een concreet
strategisch probleem waarvoor draagvlak nodig is. U krijgt
te maken met een levensechte, maar toch ‘veilige’ situatie.
Alle aspecten uit de opleiding zoals samenwerking, teambuilding en leiderschap en het inrichten van projecten en
processen komen veelvuldig aan de orde.

Module: Onderzoek en thesis

Deelnemers die in het verleden dit onderdeel hebben
gevolgd werken onder andere bij:
- Waterschappen
- Provincies
- Adviesbureaus
- Gemeente Heerhugowaard
- MTD Landschapsarchitecten
- Keukenhof

“Het grootste gewin van
deze opleiding zit in mijn
persoonlijke groei.”

- Royal Haskoning
- Aveco de Bondt
- DLV Adviesgroep
- Dienst Landelijk gebied (DLG)
- Rijkswaterstaat
- SBNL

Ramon O’Bryan

Programmaonderdelen die u kunt verwachten
zijn onder andere:
- projectmanagement en -beheersing
- kwaliteitsaspecten en risico’s
- analyses van uw gedragsvoorkeuren
-	leidinggeven, coachen, conflicthantering
en onderhandelen
-	procesmanagement, beleid- en planvorming
in een complexe bestuurlijke omgeving
- ontwerpen en leiden van workshops
- creativiteit en probleemoplossingstechnieken
- verandermanagement

Praktische informatie

De module PPP beslaat gemiddeld zeven maanden.
De trainingen vinden eens in de twee weken plaats bij
Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Velp, op donder
dag (dag én avond) en vrijdag. Gedurende de cursusperiode
werkt u tweemaal één week aaneengesloten aan de
management-game. De totale studiebelasting is 440 uur,
inclusief zelfstudie. Kosten en data op aanvraag.

Persoonlijke coaching

Tijdens de opleiding krijgt u individuele en zeer persoon
lijke coaching om uw persoonlijke ontwikkeling concreet
en gericht vorm te geven en te laten beklijven.

Als projectleider van waterbeheerplanvormingsprojecten binnen waterschap Scheldestromen heeft de studie Professioneel Project- en procesmanagement mij een spiegel voorgehouden. Wie ben ik en wat is mijn gedrag? Deze reflectie
helpt mij stil te staan bij het uitvoeren van mijn functie. Met deze opleiding in mijn rugzak herken ik de effecten van mijn
gedrag bij anderen en andersom leert het mij stilstaan bij het gedrag van anderen. Langzaamaan leer ik gaandeweg
hier op in te spelen. Het leuke van PPP vind ik dat heel veel facetten worden behandeld. Onderdelen waar ik zelf niet
het belang van zou hebben ingeschat voor mijn werk blijken toch interessant en belangrijk te zijn.

VHL Trainingen & Cursussen

Het onderwerp

Uw afstudeeronderzoek heeft uiteraard betrekking op
het vakgebied van de groene leefomgeving of op het
management daarvan. Daarbij is het essentieel dat het

onderzoek vernieuwende elementen voor de beroeps
praktijk heeft en een toegepast karakter. Het onderwerp
kiest u zelf en u bespreekt dit vervolgens met uw
opdrachtgever en docenten. Zowel de docenten als
de opdrachtgever ondersteunen u tijdens uw onderzoek. De begeleiding vanuit de opleiding richt zich
met name op de procesgang en de academische eisen.
De inbreng van de opdrachtgever heeft met name
betrekking op vakinhoudelijke zaken. Hoewel dit
gedeelte een individueel traject is, kunnen ervaringen
en problemen worden uitgewisseld tijdens intervisie
bijeenkomsten met medecursisten.

projectleider bij Stadsdeel Zuidoost van Gemeente Amsterdam
’Tijdens een cursus met collega projectopzichters in Velp is mijn interesse gewekt voor dit opleidingstraject. In het eerste
jaar heb ik veel gehad aan de ontwikkeling van mijn persoonlijke vaardigheden en het uitvoeren van een zeer leerzame
managementgameopdracht. In het tweede jaar ben ik veel meer gegroeid op het strategische en contextuele vlak. Met
name de door de cursisten zelf georganiseerde seminars, waarbij je een goede kijk krijgt op verschillende organisaties,
waren interessant. Prettig en leerzaam was de uitwisseling tussen de kleine groep cursisten, afkomstig uit diverse vakgebieden
en uit verschillende delen van het land. Door deze samenstelling ben je buiten je eigen vakgebied bezig met actuele vraag
stukken binnen land en water. Inmiddels mag ik mij, in een nieuwe functie als projectleider van het interne ingenieursbureau van Stadsdeel Zuidoost van Gemeente Amsterdam, buigen over een aantal fantastische projecten rondom de
vernieuwing van de Bijlmermeer. Het grootste gewin van deze opleiding zit voor mij echter in mijn persoonlijke groei.’

Module: Strategie en visie (S&V)
Net als alle managers, willen ook de managers op
het gebied van project- en procesmanagement succesvol
zijn. Een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en
originaliteit is dan een eerste vereiste. Niet alleen in doen,
maar vooral ook in denken. Hoe plaats je een problematiek
binnen zijn maatschappelijke en politieke context? En hoe
bepaal je vervolgens de strategie waarmee je je doel
stellingen realiseert? Project- en procesmanagers moeten
hun conceptuele vaardigheden daartoe constant
inzetten. Dit is waar Strategie en visie (S&V) zich op
richt: het vormen van een integrale en conceptuele
visie op uw vakgebied. In deze module leert u niet alleen
een strategische visie te ontwikkelen, maar deze ook
zowel schriftelijk als mondeling effectief te verwoorden.

Praktische informatie

De cursus beslaat gemiddeld zeven maanden en bestaat uit
14 bijeenkomsten. Deze vinden in principe eens in de twee
weken (op vrijdag) plaats op Hogeschool Van Hall Larenstein,
locatie Velp. Het overige deel bestaat uit zelfstudie. De
totale studiebelasting is 440 uur, inclusief zelfstudie.

Titels van theses waarmee in de afgelopen jaren
cursisten zijn afgestudeerd zijn onder andere:

- Is een exoot een ramp? Uitheemse en inheemse soorten:
kans of bedreiging voor de levensgemeenschappen in de
Oost-Veluwse beken en sprengen wanneer de migratie
van watergebonden fauna wordt hersteld.
-M
 eer water, mooier land; een onderzoek naar de verhoging van ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier
in de Noordwaard.

Toelating

Persoonlijke coaching

- Procesbenadering bij landinrichtingsprojecten
-S
 cenario’s voor een toekomstgericht DLG; scenario
planning als managementinstrument
-D
 raagvlak en acceptatie van milieuregistratie onder
siertelers in Nederland
- Interactieve planvorming en kwaliteitsimpuls landschap

U hebt met succes de onderdelen Professioneel projecten procesmanagement (PPP) en Strategie en visie (S&V)
afgerond. Daarbij zijn met name de essays die u bij S&V
hebt geschreven belangrijk. Voorafgaand aan het thesis
traject vindt een studieadviesgesprek plaats met de
docenten.

Dit afsluitende deel van de opleiding is een individueel
traject. De hoeveelheid studie-uren bedraagt minimaal
800. Dat betekent, dat u rekening moet houden met
ongeveer een jaar (afhankelijk van de hoeveelheid tijd
die u kunt investeren). Het thesistraject moet zijn
afgerond binnen vijf jaar nadat u bent gestart met
het eerste onderdeel van de opleiding de PPP.

Bert Jan Pol

Wouter Quist

projectleider waterschap Scheldestromen

Het onderdeel Onderzoek en thesis kunt u dus alleen
volgen indien u de onderdelen Professioneel projecten procesmanagement en Strategie en visie met succes
hebt afgerond. In dit individuele programma voert u een
eigen onderzoek uit en legt het resultaat daarvan vast
in een Masterthesis. U presenteert en verdedigt de thesis
in een colloquium. Een uitdagend gedeelte, dat de bekroning
vormt op de opleiding.

Projectleider Noorderzijlvest
Programma

Strategie en visie is opgebouwd uit een aantal interactieve
seminars, die deels door cursisten in hun eigen bedrijf
worden georganiseerd. In een aantal essays wordt u
uitgedaagd om stelling te nemen en deze schriftelijk te
beargumenteren. De thema’s van de seminars en essays
hebben betrekking op actuele visies en beleidsvoornemens

op het vakgebied. Sprekers die uitgenodigd worden,
zijn professionals met een vernieuwende visie. Ze zijn
afkomstig uit het werkveld, de academische wereld of
de overheid. De seminars worden aangevuld met sessies
over strategisch en visionair denken, systeembenadering
en reflecties op probleemstellingen en visies. U leert
vraagstukken integraal benaderen.

In 2011 ben ik gestart met het thesistraject. De eerste fase was het schrijven van een thesisvoorstel. Hier begint het
denkwerk, wat wordt mijn onderwerp? Wat wil ik hierin onderzoeken? Hoe past dit binnen het wetenschappelijk kader?
Lezen, lezen en nog eens lezen, wat was er bekend over mijn onderwerp? Mijn onderzoek was een analyse en advies over
het gezamenlijk realiseren van gebiedsdoelstellingen ten behoeve van integrale gebiedsontwikkeling dijkpark Garmerwolde.
Met mijn begeleider heb ik vele gesprekken gevoerd over de wijze waarop het geheel vorm moest krijgen en voldoen aan
de kaders. Het doorlopen van dit proces heeft mijn scope en de wijze waarop ik het zoeken naar oplossingen moet aanpakken
sterk verbreed. In mijn dagelijkse werk als projectleider in de waterbeheersing ben ik blij dat ik deze Master heb afgerond
en de vaardigheden dagelijks kan toepassen. Kortom, “mijn rugzakje is verder gevuld met een enorm goed stuk gereedschap”.

Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/TenC

