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HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN 
PUBLIC SECTOR RISICO’S IN ZES 
STAPPEN
Publieke en semipublieke organisaties 

hebben te maken met veel dynamiek in 

GGP�EQORNGZG�DGUVWWTNĎMG�QOIGXKPI��
&G�OCCVUEJCR�RGNĎMG�XGTYCEJVKPIGP�
\ĎP�JQQI��VCMGP�GP�XGTCPVYQQTFGNĎMJG-

den nemen toe, regelgeving verandert 

GP�FG�ƂPCPEKÇNG�OKFFGNGP�\ĎP�DGRGTMV��
*GV�XCMIGDKGF�TKUKEQOCPCIGOGPV�
FTCCIV�DĎ�CCP�KPVGITCCN��GHHGEVKGH�GP�
MQUVGP�GHƂEKÇPV�DGNGKF�KP�FG�QOICPI�
OGV�RWDNKGMG��OCCVUEJCRRGNĎMG�GP�QT-
ICPKUCVQTKUEJG�TKUKEQoU��/KUUEJKGP�YGN�
meer dan ooit is een juiste afweging 

tussen risico beheersing en innovatie-

kracht essen tieel om de benodigde 

kwaliteit van dienstverlening van pu-

blieke organi saties en instellingen te 

YCCTDQTIGP��

De basis van risicomanagement in de 

publieke sector ligt in het expliciet en 

E[ENKUEJ�FQQTNQRGP�XCP�\GU�QRGGP�
XQNIGPFG�UVCRRGP��)G\COGPNĎM�XQTOGP�
FG\G�UVCRRGP�FG�TKUKEQOCPCIGOGPV�
�E[ENWU�XQQT�JGV�DGJGGTUGP�XCP�TKUKEQoU�
én het benutten van kansen die 

�QPVUVCCP�XCPWKV�QP\GMGTJGKF��&G�\GU�
UVCRRGP�\ĎP��UQOU�KP�YCV�CPFGTG�DG-

YQQTFKPIGP��CCPYG\KI�KP�CNNG�ICPIDCTG�
DGPCFGTKPIGP�XCP�TKUKEQOCPCIGOGPV��

DOEL
&G\G�OCUVGTENCUU�OCCMV�FG�TKUKEQ�
OCPCIGOGPV�E[ENWU�XQQT�W�KP\KEJVGNĎM�
ÅP�FKTGEV�VQGRCUDCCT�KP�WY�QTICPKUCVKG�� 
0C�CƃQQR�DGUEJKMV�W�QXGT�JQQIYCCT�
FKIG�GP�CEVWGNG�MGPPKU�GP�KP\KEJVGP� 
die u in staat stellen effectiever en 

�MQUVGP�GHƂEKÇPVGT�VG�HWPEVKQPGTGP�QR�
JGV�IGDKGF�XCP�TKUKEQOCPCIGOGPV�
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VOOR WIE
De Masterclass is bedoeld voor leiding-

gevenden, managers en consultants in 

FG�
UGOK���RWDNKGMG�UGEVQT�
QXGTJGKF��
publieke uitvoeringsorganisaties  en 

PQP�RTQƂV�QTICPKUCVKGU�DGMQUVKIF�QH�
IGTGIWNGGTF�FQQT�FG�QXGTJGKF��FKG�QR�
\QGM�\ĎP�PCCT�XGTHTKUUGPFG�GP�UVCVG� 
of-the-art kennis, inspiratie en een 

PKGWY�PGVYGTM��

TOELATINGSEISEN
U wordt als deelnemer aan de master-

class toegelaten als u aan de volgende 

voorwaarden voldoet:

�� �8QQTQRNGKFKPI�QR�*$1��QH�91�PKXGCW
�� �6GPOKPUVG�FTKG�VQV�XĎH�LCCT�TGNGXCPVG�

werkervaring

-  Ervaring in een leidinggevende/ 

managementfunctie, of de ambitie 

GGP�FGTIGNĎMG�HWPEVKG�KP�FG�VQGMQOUV�
VG�XGTXWNNGP�

PROGRAMMA
*GV�RTQITCOOC�DGUVCCV�WKV�VKGP�EWTUWU-
dagen die in negen weken aangeboden 

YQTFGP��&G�UVCTV�XCP�FG�OCUVGTENCUU�KU�
een tweedaags seminar (inclusief 

�QXGTPCEJVKPI��QR�FG�ECORWU�XCP�FG�
Universiteit Twente in Enschede van 

FQPFGTFCIQEJVGPF������WWT�VQV�XTĎ-
FCIOKFFCI�������WWT��&CCTPC�XQNIGP�
acht cursusdagen gegeven in Utrecht 

XCP������VQV�������WWT�

RESULTAAT
De Masterclass biedt hoogwaardige en 

up-to-date kennis van de volledige 

risico management cyclus, met volop 

ruimte voor discussie en voorbeelden 

WKV�FG�RTCMVĎM��&KV�YQTFV�DGTGKMV�FQQT�
VĎFGPU�FG�OCUVGTENCUU�FG�\GU�UVCRRGP�
van de risicomanagement cyclus te 

XQNIGP��DGNGKFUFQGNGP�DGRCNGP��TKUKEQoU�
KFGP�VKƂEGTGP��ENCUUKƂEGTGP��DGJGGTUGP��



�GXCNWGTGP�GP�TCRRQTVGTGP��&G\G�QRGP�
benadering staat garant voor een goe-

FG�XGTVCCNUNCI�PCCT�WY�GKIGP�UKVWCVKG�
 

TOETSING
De masterclass wordt individueel 

�IGVQGVUV��7�UEJTĎHV�GGP�TCRRQTV�QXGT�FG�
toepassing van de risicomanagement-

E[ENWU�KP�WY�QTICPKUCVKG��&G\G�UECP�
van uw eigen publieke organisatie 

maakt niet alleen deel uit van de exa-

minering, u hebt ook een praktisch 

DTWKMDCCT�GKPF�TGUWNVCCV�

CERTIFICAAT
7�QPVXCPIV�GGP�EGTVKƂECCV��CHIGIGXGP�
door de Universiteit Twente wanneer u 

CNNG�EWTUWUFCIGP�JGGHV�DĎIGYQQPF�GP�
de toetsing met een voldoende heeft 

CHIGTQPF��1OFCV�FG\G�OCUVGTENCUU�
 onderdeel uitmaakt van de Master 

�2WDNKE�/CPCIGOGPV�
/2/��IGGHV�JGV�
EGTVKƂECCV�TGEJV�QR�XTĎUVGNNKPI�XCP�GGP�
masterclass in het tweede jaar van de 

/2/�

DATA, LOCATIE EN KOSTEN
&G�FCVC��NQECVKG
U��GP�MQUVGP�VTGHV�W�
CCP�QR�QP\G�YGDUKVG��
YYY�RTQHGUUKQPCN�NGCTPKPI�PN

PROFESSIONAL LEARNING & 
DEVELOPMENT UNIVERSITEIT TWENTE
Professional Learning & Development  

is onderdeel van de faculteit Manage-

OGPV�GP�$GUVWWT�XCP�FG�7PKXGTUKVGKV�
Twente: een toonaangevende faculteit 

QR�JGV�IGDKGF�XCP�$GUVWWTUMWPFG��

6GEJPKUEJG��$GFTĎHUMWPFG��6GEJ�
PKUEJG�$GFTĎHUMWPFG��$GFTĎHU�
KPHQTOCVKGVGEJPQNQIKG��)G\QPFJGKFU-
YGVGPUEJCRRGP�GP�'WTQRGCP��5VWFKGU���
$KPPGP�FG\G�HCEWNVGKV�MTĎIGP�VJGOCoU�

http://www.professional-learning.nl


als innovatie, ondernemerschap, 

 publiek-private samenwerking en 

 management van technologie in het 

DĎ\QPFGT�FG�CCPFCEJV�

Professional Learning & Development 

TKEJV�\KEJ�QR�OCPCIGTU��CFXKUGWTU��
 professionals en bestuurders die in de 

RWDNKGMG�GP�RTKXCVG�UGEVQT�YGTM\CCO�
\ĎP�GP�\KEJ�KP�JWP�HWPEVKG�XGTFGT�YKNNGP�
QPVYKMMGNGP�GP�\KEJ�QR�VQGMQOUVKIG�
stappen in hun loopbaan willen voor-

DGTGKFGP��*GV�CCPDQF�XCTKGGTV�XCP�

FGGNVĎF�RTQITCOOCoU��FKG�NGKFGP�VQV�
een mastertitel, tot masterclasses en 

KPEQORCP[�RTQITCOOCoU�QR�OCCV��
Voor meer informatie: 

YYY�RTQHGUUKQPCN�NGCTPKPI�PN

PRIMO
De Masterclass in ontwikkeld in nauwe 

UCOGPYGTMKPI�OGV�24+/1�0GFGTNCPF��
PRIMO staat voor Public Risk Manage-

OGPV�1TICPK\CVKQP�GP�JGGHV�VQV�FQGN�JGV�
belang, de kennis en het gebruik van 

publiek risicomanagement als integraal 

onderdeel van public governance naar 

XQTGP�VG�DTGPIGP�ÅP�VG�DGXQT�FGTGP�

PRIMO Nederland  is een vereniging 

en platform van en voor leden in het 

publieke domein en maakt onderdeel 

uit van een breder Europees kennisnet-

YGTM���2TKOQ�'WTQRG�����*GV�NGFGPDG-

stand van PRIMO Nederland bestaat 

vooral uit gemeenten, provincies, wa-

VGTUEJCRRGP��XGKNKIJGKFUTGIKQoU�GP�GGP�
GPMGN�IGTGNCVGGTF�NKF��24+/1�0GFGT-
NCPF�XGT\QTIV�GGP�FCIGNĎMUG�PKGWYU-
brief, een nieuwsportaal, een webbi-

bliotheek, waaraan de leden van de 

9GVGPUEJCRRGNĎMG�4CCF��XGTDQPFGP�
CCP�XĎH�0GFGTNCPFUG�WPKXGTUKVGKVGP��
JWP�KPDTGPI�NGXGTGP��
Voor leden en andere belangstellenden 

YQTFGP�LCCTNĎMU�KP�FKXGTUG�TGIKQoU��

MASTERCLASS RISICOMANAGEMENT  
KERNDOCENT: DR.IR. MARTIN VAN STAVEREN

THEMA’S
- RISICOMANAGEMENT CYCLUS

- DECENTRALISATIE VAN PUBLIEKE TAKEN

- PUBLIC AFFAIRS EN RISICO COMMUNICATIE

- PUBLIC GOVERNANCE MET RISICOMANAGEMENT

- RISICO-GESTUURD INKOPEN OP WAARDE

- ICT-RISICO’S & CYBERCRIME

- RISICO-GESTUURD TOEZICHT HOUDEN EN DE TOEZICHTHOUDER

- PUBLIEK RISICOLEIDERSCHAP

- RISICO-CULTUUR IN (SEMI-) PUBLIEKE ORGANISATIES

- RISICORAPPORTAGE EN DE ROL VAN INTEGRITEIT EN PUBLIEKE ETHIEK

- RISICOMANAGEMENT, FINANCIËN, INVESTERINGEN EN WEERSTANDSVERMOGEN

- INTEGRAAL PUBLIEK RISICOMANAGEMENT VANUIT PLANNING & CONTROL

- VAN PUBLIEKE VERANTWOORDING NAAR VERANTWOORDE STURING

CURRICULUM

http://www.professional-learning.nl


�4QPFGVCHGNDĎGGPMQOUVGP�IGQTICPK-
seerd om kennis te delen en de dialoog 

VG�XQGTGP�QXGT�XKIGTGPFG�VJGOCoU�KP�JGV�
RWDNKGMG�FQOGKP��2WDNKGM��RTKXCCV�GP�
wetenschap worden hierin met elkaar 

XGTDQPFGP��YYY�RTKOQPGFGTNCPF�GW 

MASTER PUBLIC MANAGEMENT
Een van de opleidingen die Professio-

nal Learning & Development aanbiedt 

is de eerdergenoemde MPM, een 

VYGGLCTKIG�FGGNVĎFQRNGKFKPI�XQQT��
 leidinggevenden, managers, 

 beleidsadviseurs en consultants in  

FG�RWDNKGMG�UGEVQT��&G�/2/�DKGFV� 
een multidisciplinaire, analytische en 

creatieve benadering van problemen 

waarmee managers en leidinggeven-

den in de publieke sector te maken 

JGDDGP��
YYY�OCUVGTRWDNKEOCPCIGOGPV�PN

AANMELDEN
7�MWPV�\KEJ�XQQT�FG�OCUVGTENCUU�
�KPUEJTĎXGP�FQQT�JGV�CCPOGNFKPIU�
HQTOWNKGT�CCP�QPU�VG�TGVQWTPGTGP�� 
Na ontvangst van dit formulier wordt  

u uitgenodigd voor een intakegesprek 

OGV�FG�RTQITCOOCOCPCIGT��1R�ITQPF�
van dit gesprek wordt beoordeeld of  

W�JGV�DGPQFKIFG�RTQƂGN��FG�XGTGKUVG�
vooropleiding en de gewenste werk-

ervaring heeft om de masterclass 

�UWEEGUXQN�VG�MWPPGP�FQQTNQRGP��

OPTIE
De masterclass biedt plaats aan maxi-

OCCN����FGGNPGOGTU��&QQT�JGV�RNCCVUGP�
XCP�GGP�QRVKG�DGPV�W�XQQT�FG�VGTOĎP�
XCP�GGP�OCCPF�XGT\GMGTF�XCP�GGP�
RNCCVU�KP�FG�QRNGKFKPI�

MEER INFORMATIE
T: 053 489 4104

E: RTQHGUUKQPCN�NGCTPKPI"WVYGPVG�PN

http://www.primonederland.eu
http://www.masterpublicmanagement.nl
mailto:professional-learning%40utwente.nl?subject=

