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Grootschalige programma’s vragen om een brede visie. In deze 

leergang onderzoekt u speerpunten en plekken waar u problemen 

kunt verwachten. En u analyseert uw leiderschapsvaardigheden en de 

manier waarop u deze als programmamanager optimaal kunt inzetten 

en benutten. 

Zeker bij verander- en vernieuwingsprogramma’s is doelgericht 

implementeren een grote uitdaging, waarbij de programmamanager te 

maken krijgt met vele krachtenvelden. Tijdens de leergang Strategisch 

Programmamanagement gaat u uitgebreid in op deze krachtenvelden 

en hun samenhang. U vergroot uw inzicht in de kaders voor effectieve 

aansturing van innovatie- en veranderingsprogramma’s. U ontwikkelt 

kennis, inzichten en competenties die van belang zijn voor de succes-

volle implementatie van complexe programma’s. U krijgt inzicht in het 

ontwikkelen van een programma vanuit een visie en in het doelgericht 

Een programmamanager is vaak organisatie-overschrijdend bezig. Er wordt visie en leiderschap verwacht wat 
nodig is om complexe en omvangrijke programma’s tot een goed einde te brengen. Programmamanagers 
gaan letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Hoe stuurt u efficiënt en effectief een organisatie-overschrijdend 
programma aan? Hoe ontwikkelt u een visie om hier invulling aan te geven? 

Strategisch Programmamanagement
SAMENHANG  IN  ORGANISATIE OVERSTIJGENDE  DOELEN

besturen van ketens en processen. Ook de praktische aspecten van 

programmamanagement komen aan bod. Met deze leergang geeft u 

uw professionaliteit op het terrein van programmamanagement een 

belangrijke en doelgerichte impuls.

Deze verdiepende opleiding op het gebied van programmamanage-

ment geeft u een brede blik op het vakgebied. U krijgt een staalkaart 

van het hele vakgebied en belangrijke onderwerpen als verander-

management, regie, omgevingsmanagement, innovatie en cultuur 

passeren de revue. De leergang besteedt daarnaast ook aandacht aan 

het persoonlijk leiderschap van de programmamanager. In de leergang 

Strategisch Programmamanagement leert de deelnemer een eigen visie 

op programmamanagement te creëren en slagvaardig om te gaan 

met sturing zonder macht.



Deelnemersprofiel

De leergang is primair bedoeld voor managers en eindverantwoor-

delijken van ondernemingen in de profit en non-profit sector die hun 

organisaties structureel willen afstemmen op marktontwikkelingen. 

Daarnaast is de leergang relevant voor senior projectleiders, program-

mamanagers, programmadirecteuren en eindverantwoordelijken voor 

programma’s in organisaties. De deelnemer dient de ambitie te hebben 

om programmamanagement vanuit een strategisch perspectief invul-

ling te geven. Naast een academische- of hbo-vooropleiding vragen wij 

minimaal vijf jaar werkervaring.

Waarom AOG School of Management

Bij AOG School of Management is uw ervaring ons vertrekpunt. Door 

de slimme opzet zijn onze leergangen goed in te passen in een volle 

agenda. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen brengt 

u de ultieme combinatie van theoretisch sterk onderlegde academici 

met inspirerende praktijkprofessionals. Hun soms conflicterende visies 

op onderwerpen zet aan tot verder denken en draagt in sterke mate 

bij aan uw eigen visieontwikkeling. Uniek aan onze leergangen is de 

integratie van kennis uit verschillende vakgebieden als strategie-

vorming, organisatiekunde, veranderkunde en leiderschap. Hierdoor 

verwerft u de benodigde multidisciplinaire en holistische blik en 

ontwikkelt u het leiderschap dat past in tijden van transitie naar 

nieuwe organisatievormen.

Universitas principe

Aan de opzet van de leergang ligt de authentieke ‘Universitas’, het 

groepsgewijs leren, ten grondslag. De samenstelling is geënt op de 

idealen van de klassieke universiteit: het vakoverstijgend inzicht, 

persoonlijke vorming, groei naar leiderschap en talentontwikkeling. 

Als deelnemer ondergaat u het leerproces niet als consument, maar u 

bent co-producent. Actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring 

tussen deelnemers onderling vormt het hart van deze leergang.

Opzet van de leergang

De leergang bestaat uit 7 modules van twee aaneengesloten dagen. 

In totaal beslaat de leergang 35 dagdelen verdeeld over 14 cursusdagen. 

Het merendeel hiervan vindt plaats op een centrale locatie in Neder-

land. Naast deze modules is de studiebelasting een dagdeel tot een dag 

per week. Gedurende de opleiding werkt u aan een visiedocument over 

uw huidige programma en uw rol daarin. Verrijkend voor uw visieont-

wikkeling en waardevol voor uw organisatie. Binnen negen maanden 

sluit u het programma af met een mondeling tentamen.

 De leergang heeft mij nog meer bewust gemaakt dat eenieder vanuit zijn eigen werkelijkheid acteert. Er is 

 vaak niet één waarheid. Dit zorgde regelmatig voor verwarring, een mooi startpunt om weer verder te leren. 

 De module over strategisch omgevingsmanagement heeft mij vooral veel nieuwe en bruikbare inzichten gebo-

den. Hoe ga je om met conflicterende belangen? Met Mutual Gains als inspiratiebron zijn we ondergedompeld 

in verschillen tussen standpunten en belangen en hoe je kunt bouwen aan vertrouwen. Om ons heen zien we 

dat organisaties steeds meer samen (moeten) gaan werken, tegelijkertijd lijken veranderingen elkaar steeds 

 sneller op te volgen. Goed programmamanagement kan zorgen voor overzicht en de benodigde regie vanuit 

een doordacht veranderkundig plan.” 

 Alumnus Marcel Kropmans, Programma-/ verandermanager OCW-DUO

Goed programmamanagement kan zorgen voor overzicht en 

de benodigde regie”
“

“



DOCENTEN

Programmaleiding

De kerndocent voor deze leergang is ir. Jo Bos. Jo Bos werkt als 

zelfstandig adviseur vanuit zijn bureau Jo Bos & Co. Jo Bos gelooft 

dat organisaties in beweging komen als mensen in beweging komen. 

In organisatieverandering is een inspirerende visie op de toekomst de 

bindende kracht. Daarin investeren is de basis voor fundamentele ver-

andering. In zijn adviespraktijk staat integrale organisatieontwikkeling, 

leiderschap en professionalisering van project/programmamanagement 

centraal. Hij is een van de dragers van projectmatig creëren, een visie 

op projectmanagement waarin het commitment van de betrokkenen 

drager van succes in een project is. In 2013 verscheen zijn meest recente 

boek ‘Programmatisch creëren’. Als kerndocent is hij verantwoordelijk 

voor de inhoud van het programma en de integratie van de afzonder-

lijke onderdelen.

Docentencorps

Ons docentencorps bestaat uit gerenommeerde hoogleraren en 

gedreven praktijkprofessionals. Zij bieden een interessante mix van 

wetenschap en praktijkervaring en prikkelen graag op inhoud. De 

volgende docenten zijn onder andere aan deze leergang verbonden:

Drs. Dirk-Jan de Bruijn

Directielid, ICTU

Drs.ir. Bert Hedeman

Managing partner, Hedeman Consulting BV

Bert van der Hooft 

Programmadirecteur, IPMA

Hans Licht 

Auteur en adviseur, Organisatieregie*

Drs. Hans van der Loo

Partner, Business Boost Group

Dr. Wilfrid Opheij 

Partner, Common Eye

Dr. Minke Tromp 

Organisatiefilosoof, organisatie-antropoloog, trainer/adviseur, 

Bureau voor Toegepaste Filosofie

Drs. Marc Wesselink 

Consultant SOM , WesselinkVanZijst

Prof. dr. mr. Leo Witvliet 

Hoogleraar, Nijenrode Business University

 Programmamanagement is een actueel vak. Er is geen organisatie of bedrijf die niet bezig is om buiten de 

reguliere lijnstructuur te werken aan uitdagende veranderingen. In tijdelijke samenwerkingsverbanden. Die 

veranderingen vragen sturing en regie. En programmamanagement is bij uitstek de discipline waarin de kennis 

en inzichten van verandermanagement, leiderschap en omgevingsmanagement samen komen om grote 

interdisciplinaire veranderuitdagingen van meerdere partijen succesvol te realiseren. En omdat de wereld in een 

steeds hoger tempo te maken krijgt met veranderingen en geen organisatie of bedrijf dat in zijn isolement kan 

doen, is er een toenemende behoefte aan kennis en deskundigheid op dit gebied. Een vak dat een brug slaat 

 tussen de kennis en ervaringen van lijnmanagement en projectmanagement, gericht op succesvol doorvoeren 

van strategische veranderingen of ambities. Waarin het vaak gaat om het bereiken van inspirerende verander-

doelen zonder het hebben van veel formele macht. Waar sturen zonder macht dus belangrijk is en een groot 

appel wordt gedaan op persoonlijk leiderschap. Al die aspecten komen in de leergang Strategisch programma-

management uitgebreid aan de orde”.

 Ir. Jo Bos, kerndocent Strategisch Programmamanagement 

 De kennis en inzichten van verandermanagement, leiderschap en 

omgevingsmanagement komen in deze opleiding samen”
“

“



CURRICULUM

Module 1 | Programmamanagement, een staalkaart van het vak

Allereerst wordt er overzicht gegeven van visies en essenties op 

programmamanagement en diverse thema’s waar later in de leergang 

dieper op in wordt gegaan, worden geïntroduceerd. De volgende 

vraagstukken komen aan de orde: wat is een programma? Maar ook: 

wat niet?  Er wordt gekeken naar de verschillen tussen programma’s en 

projecten, multi-projecten, portfoliomanagement en processturing. 

In de module is plaats voor de plek van programmamanagement in 

“moderne organisaties”

Module 2 | Programmamanagement, het vak, de methodologie

Hoe stelt u een programmavisie op? En wat betekent de uitvoering van 

de visie voor de planning, de mensen en het budget? Er wordt een 

methodologisch fundament van een goed programma gelegd en 

inzicht verschaft in MSP (managing succesful programs), baten-

management, monitoring en sturing.

Module 3 | Persoonlijk leiderschap en teammanagement

Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfkennis en -reflectie. De 

Programmamanager zal veel van zijn of haar succes halen uit inzicht 

in het eigen leiderschap. In deze module komen thema’s aan de orde 

die te maken hebben met de visies achter leiderschap en leiderschaps-

ontwikkeling. Daarnaast kijken we in deze module naar onderwerpen 

die te maken hebben met de dynamiek in teams en welke taken en 

verantwoordelijkheden te onderscheiden zijn. Hoe smeedt u een team? 

Wat zijn uw eigen taken en verantwoordelijkheden?

Module 4 | Regievoering en verandermanagement

Programmamanagement is vrijwel altijd regievoeren zonder macht en 

een programma heeft altijd een veranderambitie. Wat zijn de essenties 

van regievoering? Welke taal past er bij? Wat betekent deze vorm van 

sturing voor competenties en manieren van werken? Vanuit welke 

veranderstrategie wordt een programma aangevlogen? Is er een 

bewuste keuze in de strategie en past die keuze bij het verandervraag-

stuk dat in het programma wordt opgepakt? Op deze vragen krijgt u 

tijdens module 4 antwoorden.

Module 5 | Strategisch omgevingsmanagement

Programma’s vinden altijd in een context plaats waarin het gaat om 

het spelen met veel belangen en posities van stakeholders. Omgevings-

management is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de 

programmamanager. “De belangrijkste competentie van de program-

mamanager is koffie drinken” wordt ook wel gezegd. In deze module 

leert u hoe u de omgevingscomponent in kaart kunt brengen en hoe u 

de omgeving kunt integreren in het programma.

Module 6 | Organisatie en management 

In deze module wordt ingegaan op organisatiekunde, besturen van 

afdelingen en programma’s en de aansluiting maken tussen de strategie 

van organisaties en de programma’s die er zijn. U gaat invulling geven 

aan de inspiratie en ‘verhaalkant’ van programma’s. Een bijzondere 

bijdrage is het dagdeel dat besteed wordt aan vraagstukken van 

zingeving van een programma. Hoe kan de hedendaagse programma-

manager leren van de leiderschapsprincipes waarmee gebouwd is aan 

de Chinese Muur? Een gezamenlijke zoektocht waarbij het formuleren 

van de volgende vraag misschien belangrijker is dan het vinden van een 

antwoord.

Module 7 | Integratie en professionalisering

Programmamanagement kent een scala van methoden waaruit je kan 

kiezen als programmamanager. Maar hoe zit het met het strategisch 

fundament onder die methode? Sluit die aan bij de methode die je wilt 

kiezen? En sluit dat aan bij de (on)besproken Programmamanagement 

Strategie? Na deze sessie kun je je een beeld vormen over de basis voor 

je programmamanagement aanpak en ben je meer toegerust voor 

het kiezen van de juiste aanpak. Ook wordt aandacht besteed aan de 

professionalisering van programmamanagement in organisaties. 



Erkenning en vervolgmogelijkheden

Na afronding ontvangt u een diploma namens de stichting 

Academische Opleidingen Groningen, gelieerd aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. De leergang maakt onderdeel uit van het Flexibel 

Academisch Masterprogramma. Middels een zelf samen te stellen 

studieroute kunt u hiermee uw academische mastertitel behalen.

Leerroute Flexibel Academisch Masterprogramma

Eerste academische leergang Research Lab
Summer 

Academy
Tweede academische leergang

Professionele vorming Academische vorming

Onderzoek en Thesis

Flexibele leerroute en studietempo

De flexibiliteit van dit masterprogramma is uniek. U bepaalt zelf uw leerroute en studietempo. U kiest twee leergangen van AOG School of 

Management. Daarbij bepaalt u zelf wanneer u toe bent aan de volgende stap. Ook de volgorde waarin u deze leergangen volgt is vrij. 

De totale doorlooptijd is minimaal tweeënhalf en maximaal zeven jaar. U hoeft zich niet van tevoren voor het volledige traject in te schrijven. 

Zo kunt u de investering spreiden.

Kennisontwikkeling op basis van uw ervaring en onderzoek

Het Masterprogramma leidt managers en professionals op die kunnen omgaan met complexe vraagstukken. Als deelnemer beschikt u over 

een afgerond hbo-diploma en ruime werkervaring. U ziet een uitdaging in het ontwikkelen van academische kennis middels reflectie en uw 

opgedane ervaring. Na het behalen van uw Mastertitel bent u in staat patronen in strategische processen te onderkennen, en daar, vanuit 

kennis, nieuwe interpretaties aan toe te voegen. 

Behaal uw Mastertitel

Het Flexibel Academisch Masterprogramma is de ultieme uitwerking 

van ons gedachtegoed ‘Verder denken’. Na succesvolle afronding van 

twee leergangen, transformeert u uw eigen inzichten en opgedane 

ervaring via wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe academische 

kennis. U behaalt hiermee de academische titel Master of General 

Management (MGM)



Door de academische leergang Strategisch 

Programmamanagement:

 belang zijn voor een succesvolle implementatie van complexe 

 programmamanagement methodes in uw eigen praktijk toe te 

 met als doel synergie en samenhang te creëren voor uzelf en de 

 en vernieuwing.

Persoonlijk advies en aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat u de juiste keuze maakt. Ter kennismaking 

organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten. Rudmer Heij  

is als studieadviseur verbonden aan de leergang. Voor vragen of een 

persoonlijk advies staat hij u graag te woord. U bereikt hem telefonisch 

via 088 556 10 51 of via heij@aog.nl



Postadres: Postbus 7080, 9701 JB Groningen  |  Bezoekadres: Radesingel 50, 9711 EK Groningen

Studieadviseurs: 088 556 10 00  |  E-mail: info@aog.nl  |  www.aog.nl

Verder d nken
Bij AOG School of Management denken wij net even wat verder. Leren we onze deelnemers niet alleen de laatste stand van zaken. 

Maar discussiëren we ook over onderwerpen die in de toekomst het verschil gaan maken. Stof tot nadenken dus. Belangrijk is dat de 

opleiding van waarde is voor u in uw loopbaan. Al onze programma’s zijn op academisch niveau, vakoverstijgend, met een interessante 

mix van wetenschap en praktijk. Door de slimme opzet zorgen we ervoor dat deze goed passen in uw drukke agenda. We leren u zaken in 

een ander perspectief te plaatsen. Kritisch naar uw eigen rol te kijken. Ook belangrijk: bij ons begint u niet vanaf nul. Uw ervaring is altijd

ons vertrekpunt. De interactie tussen deelnemers, hoogleraren en praktijkprofessionals staat centraal, daardoor bereikt u meer. 

En daar wordt iedereen wijzer van.

Incompany & Maatwerk

AOG School of Management kan de kracht en ervaring van de open programma’s bundelen in een maatwerkprogramma voor uw organisatie. 

Een incompany opleiding sluit naadloos aan op de leer- en ontwikkelingswensen binnen uw organisatie, het individuele leren is gekoppeld 

aan het ‘organisatieleren’.

 Welzijn en Sport

AOG School of Management is trotse kennispartner van:

Op zoek naar meer inspiratie? Volg ons via:

  www.aog.nl/aogblog

  AOG School of Management (Universities)

@aogopleidingen

 AOG School of Management


