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Waarom Projectmanagement volgen?

Snelheid, soepelheid en aanpasbaarheid vormen de basis voor bedrijfssucces. Met het oog op
een grotere wendbaarheid gaan ondernemingen steeds vaker projectmatig werken. Het aantal
complexe en sterk ingrijpende projecten neemt toe. Tijd, beschikbare middelen en opgelegde
vereisten vormen daarbij vrijwel steeds beperkende en dwingende factoren.

Het programma Projectmanagement biedt u zowel de theoretische grondslagen als inzicht in
de nodige praktische vaardigheden aan de hand van bedrijfsvoorbeelden, cases en oefeningen.

De programma-aanpak steunt op de ‘Guide to the Project Management Body of Knowledge’
van het Project Management Institute, dé internationaal erkende standaard, gekend als de
PMBOK® Guide. Naast fasering, planning en beheersing gaat veel aandacht naar de menselijke
inbreng. Een uitgebreide examencase die u uitwerkt in team, loopt als een rode draad door het
hele programma. De nadruk ligt sterk op groepswerk en teamondersteuning via workshops, 
permanente begeleiding en feedback. Deze intensieve opleiding vraagt inzet en volharding van
de deelnemers. Het attest van deelname aan de opleiding geeft u toegang tot het CAPM® examen.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot projectmanagers, academisch geschoolden en kaderleden die als
verantwoordelijke of betrokkene aan projecten werken. Deelnemers met uiteenlopende functies
en uit verschillende sectoren zorgen voor een multidisciplinaire en multifunctionele teamervaring.
Zo komt u in aanraking met heel wat verschillende bedrijfsculturen.

www.hubrussel.be/ems

Competenties op maat van uw ambities



Programma
Het programma omvat 19 sessies van 3,5 uur. U kunt kiezen om het programma te volgen op
dinsdagavond of op donderdagavond, steeds van 18u tot 21u30. De sessies op dinsdag vinden
plaats bij de KAHO Sint-Lieven, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent. De sessies op donder-
dag vinden plaats bij de HUB, Stormstraat 2, 1000 Brussel. De sessies worden georganiseerd
tussen 27 september 2011 en 12 april 2012.

Docenten
M. Baetens, Zaakvoerder Baetens Management Consulting bvba, EMS-prof • D. Brackx, Director Project
Delivery, X4P, Zaakvoerder Xenturion, PMP, Programmaleider Projectmanagement, EMS-prof • B. Briers,
Services & Solutions Director Belgium en Director Testing Europe, CTG Belgium, EMS-prof • C. Kindermans,
Zaakvoerder Proyect@, PMP, former President PMI Belgium, EMS-prof • W. Ravijts, Portfolio Manager Leven,
Axa Belgium • J. Rymen, CEO Capital Group, EMS-prof • J. Vandendriessche, Advocaat, Advocatenkantoor 
J. Vandendriessche bvba • N. van Deventer, Purchasing Manager, Spie Belgium, EMS-prof • S. Vandevoorde,
Division Manager Logan Teleflex Belgium, Fabricom GTI • L. Vermeulen, Voorzitter ®Type Association
Benelux • E. Wyckmans, Trainer, Vierkant Consultants

Programmacoördinator
Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met de programmacoördinator,
Veerle Van Heghe, op het nummer 02-210 12 87 of via veerle.vanheghe@hubrussel.be.

“De opleiding werd alles wat ik ervan verwachtte: één en al praktijkgericht en methodologisch mooi onderbouwd. De
opleiding biedt vanuit diverse invalshoeken inzicht in het projectmatig werken en is absoluut bruikbaar voor concreet
werk in het professioneel leven. Ik kan getuigen dat gemotiveerde docenten ons – elk vanuit hun praktijkervaring - tips
en tricks aanreikten om projecten tot een succesvol einde te brengen. Ze zetten je aan tot liefde voor het vak.”

Kris Dumon, Management Consultant bij D-Sense

 EMS maakt deel uit van de
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)
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• Module 1: Projecten herkennen (28 uur)
Waarom projecten slagen - De Business Case - Projectorganisatie - Scopemanagement - 
Informatie en documentatie - Kwaliteitsbeheersing - Caseworkshop 1

• Module 2: Projecten aanpakken (17,5 uur)

Schattingstechnieken - Projectplanning - Risicobeheer - Bedrijfsvoorbeeld 1 - Caseworkshop 2

• Module 3: Projecten integraal aanpakken (21 uur)
Voortgangscontrole - Sourcing en procurement - Contractuele en juridische aspecten - 
Bedrijfsvoorbeeld 2 - Caseworkshop 3

• Aanvullende module: Projectsucces via mensen (21 uur)
Deze praktische module reikt u de noodzakelijke individuele vaardigheden én de nodige team-
vaardigheden aan. Opgelet! Voor deze module, bij de HUB, dient u apart in te schrijven.


