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“De Leergang Projectontwikkeling heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat de opleiding een 
brede basiskennis geeft, dat dit vanuit de praktijk benaderd wordt door bevlogen docenten, 
dat is mooi, maar door de mogelijkheid eigen cases in te brengen werd ik de leerstof echt 
ingetrokken. Daarnaast vind ik het erg goed om te zien dat transformatie en verbouw steeds 
belangrijker wordt in de praktijkvoorbeelden, dit sluit aan bij de huidige 
marktomstandigheden. Naar mijn idee een erg effectieve opleiding, onmisbaar voor iedereen 
actief in vastgoed(her)ontwikkeling.”  
Ralph Muller – OfficeUP vastgoedtransformatie (onderdeel van BAM)  
 
 
“Ik ben de leergang Projectontwikkeling gaan volgen, omdat ik weer richting de ontwikkeling 

ga in mijn carrière. In eerste instantie wilde ik mijn kennis van ontwikkelen weer opvijzelen, 

maar al snel werd duidelijk dat er nog veel meer speelt dan alleen de ontwikkelaar. Het 

mooie van deze cursus is dat je niet alleen met ontwikkelaars om tafel zit, maar met mensen 

die op allerlei verschillende niveaus betrokken zijn bij projectontwikkeling: ontwikkelaars, 

aannemers, beleggers, architecten, woningcorporaties en gemeenten. Je hebt kans om bij 

bedrijven in de keuken te kijken en ziet hoe die bedrijfsvoering over ontwikkelen nadenkt en 

daarop acteert. Daarnaast wordt lesgegeven door professionals die dagelijks in het 

ontwikkelproces actief zijn met veel praktijkvoorbeelden komen. Dit maakt de lessen niet 

alleen leuk, maar ook heel tastbaar. De informatie kan soms overweldigend zijn, maar als je 

echt verder wil in de ontwikkeling is dit bij uitstek de perfecte start” 

Reinier Graauwmans – gemeente Purmerend 

 
“Ik vind het belangrijk om bij onderhandelingen met projectontwikkelaars hun perspectief te 

kennen. Je komt tot een beter resultaat als je elkaars drijfveren kent en als je kennis op een 

vergelijkbaar niveau is. Bovendien is de wereld van projectontwikkeling zelf enorm in 

ontwikkeling op dit moment. Door de veranderende omgeving moeten alle partijen zich 

aanpassen. Ik heb gemerkt dat juist voor die wijzigingen veel aandacht is in de leergang 

Projectontwikkeling. In 24 colleges zijn evenzovele onderwerpen vanuit telkens andere 

invalshoeken behandeld. Breed, maar niet oppervlakkig. Telkens verfrissend en steeds weer 

aanleiding tot leerzame discussies met mensen vanuit verschillende organisaties maar altijd 

op de één of andere wijze betrokken bij projectontwikkeling. De sector zoekt naar een nieuw 

evenwicht en de leergang draagt daar zeker aan bij.” 

Harry de Wilde – Projectbureau gemeente Zeist 

 
“Voor mij als wethouder was de leergang projectontwikkeling uiterst nuttig. Ik begrijp nu veel 
beter wat de belangen zijn van ontwikkelaars, beleggers en corporaties. Ik snap nu veel 
beter waarom ze dingen doen en op welke manier ze redeneren en rekenen. Dit helpt mij 
enorm om gebiedsontwikkelingen sneller, beter en voor alle betrokkenen financieel gunstiger 
te realiseren.”  
Joost Möller – wethouder ruimtelijke ordening gemeente Tilburg  
 
 
 
 



“De leergang heeft mij, naast vanzelfsprekend het brengen van de nodige kennis, doen 
inzien hoe verschillend partijen met één en hetzelfde vraagstuk kunnen omgaan. Het werken 
aan de casus in de divers samengestelde groepen versterkte dit bewustzijn, zeer leerzaam 
en bruikbaar in de praktijk! Daarnaast was het natuurlijk een perfecte gelegenheid je netwerk 
uit te breiden, zeker voor mij als junior ontwikkelaar. Kortom, een aanrader!”  
Julienne Schreinemachers – Ymere  
 

 
“Je dagelijks werk beperkt zich meestal tot een bepaald deel van het hele 
projectontwikkelingstraject. De Leergang heeft mij op een ongedwongen manier kennis laten 
maken met aspecten van de projectontwikkeling waar ik in het dagelijkse werk nauwelijks 
direct mee te maken heb, maar die wel relevant zijn om te weten. De eindcasus, die in 
kleinere deelgroepen uitgewerkt werd, is een goede toevoeging aan de Leergang. De 
gedifferentieerde groepsopbouw zorgde voor interessante discussies rondom het thema 
vastgoed.”  
Bram Esvelt – Haag Wonen Ontwikkeling  
 

“De Leergang Projectontwikkeling behandelt alle facetten van projectontwikkeling. Je wordt 

meegenomen in de sectoren woningbouw, kantoren en commercieel. Van het conceptueel 

denken tot het uitwerken en uiteindelijk uitvoeren van je idee. 

Wat mij bijzonder aansprak in de opleiding is de wijze van lesgeven. Professionals uit de 

sector staan voor de groep met niet enkel een verhaal maar ook met vraagstukken die zij 

met de groep behandelen. Hierdoor ontstaan interessante discussies over de huidige 

problematiek in de sector.  

Achterover leunen en enkel luisteren is er niet bij. Je moet aan de slag! Soms tijdens de 

colleges met het uitwerken van een mini casus maar ook met een op realiteit gebaseerde 

ontwikkelcasus om samen uit te werken met enkele mede-deelnemers. Deze uitgewerkte 

casus presenteer je uiteindelijk aan de mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. 

Een opleiding waar tijd en energie in gaat zitten. Vier maanden hard werken maar hieruit kan 

ik enkel concluderen: “een waardevolle aanvulling op de kijk naar mijn dagelijkse 

werkzaamheden maar ook naar de wereld om ons heen die projectontwikkeling heet”.  

Pieter Buis – Stichting Intermaris 

 
“Voor mij als projectleider bij de gemeente Bloemendaal is de Leergang Projectontwikkeling 

uitermate zinvol geweest om meer gevoel en inzicht te krijgen in de partijen waarmee je om 

tafel zit. Dit helpt met onderhandelingen, afspraken maken en wederzijds begrip. Daarnaast 

geeft de leergang een zeer compleet beeld van het hele spectrum waarop je als projectleider 

in de ruimtelijke ordening begeeft. Het meest leerzame onderdeel van de leergang is de 

opdracht die je met een groep van verschillende partijen maakt en aan het eind van de 

leergang presenteert. Je krijgt de kans de opgedane kennis gelijk praktisch toe te passen en 

je leert erg veel van elkaar omdat iedereen in de groep een verschillende achtergrond heeft. 

Ik raad iedereen (zeker ook ambtenaren) die te maken heeft met ruimtelijke projecten en 

gebiedsontwikkeling dan ook aan deze leergang te volgen om beter te begrijpen welke 

aspecten er allemaal bij komen kijken en inzicht te krijgen in de verschillende actoren en 

belangen!”  

Menno van Dijk – Gemeente Bloemendaal 

 



“De leergang Projectontwikkeling was voor mij een spiegel waarin ik mezelf zag, soms alleen 

en soms samen met andere deelnemers. En een spiegel waarin verschillende kleuren licht 

valt, waardoor het beeld dat terugkaatst er steeds anders uitziet. Het bepaalde me sterk bij 

het feit dat gebiedsontwikkeling iets is wat je niet alleen kunt, maar waar je alle betrokken 

partijen echt moet opzoeken. Alleen in dat ware contact komen nieuwe dingen tot stand. Ik 

werd me ervan bewust dat de kloof tussen overheid en markt erg groot en we slecht van 

elkaar weten hoe we functioneren en wat we aan elkaar kunnen vragen.  

Alle verschillende invalshoeken in de leergang zijn de verschillende kleuren in de spiegel. 

Het onderwerp in het beeld blijft hetzelfde en toch ziet het er anders uit. Het heeft mij geleerd 

dat je de tijd moet nemen om de verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling echt langs 

moet gaan om het hele kleurenpalet te kunnen zien. Alle kleuren samen worden wit licht en 

dan is de terugkaatsing echt zoals die is. Als je één kleur mist, kan je iets wezenlijks missen.  

Het was voor mezelf ook confronterend. De vraag of ik verder wilde in 

project/gebiedsontwikkeling hing heel de tijd boven de vier maanden cursus. Het heeft me 

veel geleerd en het gaat helpen om een definitief antwoord te geven op deze vraag en over 

de vorm waarin.” 

Brenda Stad – gemeente Schiedam 


