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1. Verwachte aanvangscompetenties 

a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. 
 
Om dit (opleidingsonder)deel in optimale omstandigheden aan te vatten, is het aangewezen dat 
de student de kennis, vaardigheden en attitudes, aangeleerd in de volgende (delen van) 
opleidingsonderdelen van de opleiding actief kan inzetten. 
 
b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende 
aanvangscompetenties: 
Om het project (simulation game) tot een goed einde te brengen, moet de student kunnen 
werken in teamverband. 

 

 
2. Doelstellingen 

a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding: 
NVT 
b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau: 
 
c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel: 
Projecten ‘integraal’ aanpakken en dit zowel volgens een eerder klassieke projectmanagement 
als Agile projectmanagement benadering. De belangrijkste projectmanagement concepten en 
technieken uit beide werelden komen aan bod en dienen in het project simulation game op een 
correcte wijze toegepast en uitgewerkt te worden in teamverband.  
  
Competentieniveau: Tonen hoe 

 

 
3. Leerinhoud 
 

- Classic vs agile projectmanagement approaches 
- Stakeholdermanagement and external communication 
- How to define and manage the scope of the project 
- Reliable project estimates 
- Project scheduling done right 
- Optimize resource allocation for your project 
- Project Risk Management 
- Case-workshop: Presenting the projectplan 
- Project scoping, estimation and planning: the Agile way (2 sessies)  
- Team motivation and internal communication 
- Tracking progress and keeping your project on track 
- Project Reporting through Earned Value Management 
- Follow up in an Agile world 
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- Agile & Classic Project Management: how to manage projects in a hybrid context 
- Playing the game + Integration 
 

4. Leertrajecten en onderwijsmethoden 
In de hoorcolleges wordt de hierboven beschreven leerinhoud behandeld. Theorie, 
praktijkvoorbeelden en oefeningen komen aan bod. 
De studenten worden aangezet om de leerstof actief te verwerken door deze toe te passen in 
een uitgebreid project simulation game met wekelijkse opdrachten (zowel individueel als in 
teamverband). Zij worden hierin begeleid door de verschillende docenten en programmaleider. 
De uitgevoerde opdrachten worden geëvalueerd en de teams ontvangen op regelmatige basis 
concrete feedback.  

 
5. Studie- en verwerktijd 

Studiepunten: 10  
* Definitie Studiepunt: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of 
elk opleidingsonderdeel uit te drukken. 
Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren 
voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 
Contacturen: 56  
Studeertijd en examen: 160  
Overzicht Opdrachten / Stages: Uitwerken van de wekelijkse opdrachten: 80 

 
6. Evaluatiemodaliteiten 

Eerste zittijd 
De puntenverdeling is als volgt: 

- Project (simulation game): 150 punten  
o 120 punten - groepswerk 
o 30 punten - individueel werk 

- Mondeling examen: 50 punten 
Totaal: 200 punten 
 
Het individuele mondelinge examen betreft de volledige leerstof en vindt plaats voor een jury 
van minimum 2 gastdocenten. Hierin wordt gepeild naar de kennis omtrent en het inzicht in de 
diverse projectmanagement concepten en technieken zowel volgens klassiek - als agile 
projectmanagement. 
 
Per deelproef en globaal is de minimale vereiste quotatie om te slagen 50%. 
Herkansing is mogelijk voor het onderdeel (de onderdelen) waarvoor de quotatie onvoldoende 
is. Men geniet vrijstelling voor de deelproeven waarvoor men geslaagd is. 
 
Tweede zittijd 
Idem 

 
7. Studiemateriaal 

Verplicht studiemateriaal 
-  Syllabi van de opleiding 

 
Aanbevolen literatuur 
Literatuurlijsten in de syllabi van de opleiding 
 
Overig didactisch materiaal 
 

8. Flexibiliteit 
    NVT 


