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NIEUW



EHSAL Management School (EMS) organiseert voor de achttiende keer een geïntegreerde 
opleidingscyclus over het management van industriële ondernemingen.

Doelgroep

Het Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid richt zich tot professionals die, voor de 
uitbouw van hun carrière, hun universitaire basisvorming willen aanvullen met een brede en 
actuele managementopleiding.

Concept

Cursisten kunnen het wettelijk erkende Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid beha-
len indien ze slagen voor twee van de onderstaande programma’s (naar keuze) en deelnemen
aan het strategisch business game ‘Ecoman’. Deelnemers kunnen de inhoud van hun postgra-
duaat zo dus deels afstemmen op hun persoonlijke interesse of professionele noden.

De managementprogramma’s die deel uitmaken van het Postgraduaat in Industrieel Onderne-
mingsbeleid zijn:
• Bedrijfskunde
• Corporate Performance Management (CPM)
• Projectmanagement
• Operationeel management

Elk van deze programma’s vormt tegelijk een afgeronde, up-to-date opleiding waarvoor cursisten
ook afzonderlijk kunnen inschrijven. Bijgaand vindt u een korte beschrijving van elk programma.

Het business game ‘Ecoman’ tenslotte laat u de draagwijdte en de verwevenheid van de belang-
rijkste beleidsdomeinen ervaren in een gesimuleerde bedrijfsomgeving. U treedt als lid van een
managementteam buiten het domein van uw eigen expertise en legt verbanden tussen de uit-
eenlopende managementtaken. Interactie met uw teamgenoten en met andere (concurrerende)
teams scherpt uw inzicht in de essentie van bedrijfsvoering aan. Begeleiders zorgen voor advies
en bijsturing.

Postgraduaat in  

INDUSTRIEEL ONDERNEMINGSBELEID



EHSAL Management School (EMS) biedt IT-professionals een brede en hoogstaande management -
opleiding in een nieuw en uniek concept.  

Doelgroep

Het Postgraduaat IT Organisatie & Management richt zich tot IT-professionals die een functie van
projectmanager, IT-consultant of IT-manager beogen en nood hebben aan bijkomende 
managementkennis en -vaardigheden. Deelnemers moeten beschikken over een master- of 
bachelordiploma en enkele jaren relevante ervaring in de sector.

Concept

Wie het wettelijk erkend getuigschrift van Postgraduaat IT Organisatie & Management wil behalen
dient te slagen voor het programma IT Strategie & Organisatie (verplicht programma), aangevuld
naar keuze met het programma Projectmanagement of met het programma Corporate Performance
Management (CPM).

U kunt de inhoud van het postgraduaat dus deels afstemmen op uw persoonlijke interesse of 
professionele behoeften. De postgraduaatcyclus moet afgewerkt zijn binnen een looptijd van 
maximum 3 academiejaren.

Als bijlage vindt u een korte beschrijving van het verplichte programma IT Strategie & Organisatie,
en van de keuzeprogramma’s: Projectmanagement of CPM. 

Elk van deze programma’s vormt ook een afgeronde actuele opleiding waarop apart ingeschreven
kan worden.

Postgraduaat  

IT ORGANISATIE & MANAGEMENT



Projectmanagement Certification

PMP® PREPARATION COURSES 
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The PMP® basic programme and exam preparation
Project Management Professional® (PMP®) is the international recognized benchmark within
project management. The PMP® Certification is only awarded to experienced project managers.
It recognizes project management professionals who have attained the knowledge and expe-
rience to oversee all aspects of project management.

To become a PMP® certificant, you have to pass a qualifying 200-questions exam at the Project
Management Institute (PMI). EMS is offering you two PMP® preparation courses, depending on
your current knowledge:
• Basic programme - All nine areas of the PMBOK®Guide: this 3-day course focuses on 

understanding the terms, methods, procedures and documents that are the subject matter
of the examination. It covers all nine areas of the PMBOK®Guide (Project Management Body
of Knowledge).

• Exam preparation: during an intense 3-day training seminar, you will learn to think the 
PMI® way and discover the most useful test-taking strategies for the PMP® exam. The
course ends with an exam simulation. Your PMP® trainer will also provide assistance during
the application process and right up to the examination date.

For more detailed practical information, please visit www.hubrussel.be/ems.

Webinfo
Voor gedetailleerde programma-overzichten, een lijst van de gastdocenten, (video)getuigenissen
en praktische informatie (inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs, examens…) kunt u terecht op onze
website: www.hubrussel.be/ems.

Infodagen
EMS organiseert infodagen op zaterdag 3 september 2011 van 9u30 tot 12u30 en op donderdag 8
september 2011 van 17u tot 20u in de Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel.

www.hubrussel.be/ems - emsinfo@hubrussel.be
EHSAL Management School - Stormstraat 2 - 1000 Brussel

Tel: 02-210 13 08 - Fax: 02-210 16 25


