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UITNODIGING: Masterclass Stadsprojecten  

maart - juni 2008 

Uitnodigingsfolder   
Programma  
Inschrijven  

Dit voorjaar organiseert de VRP een vervolgeditie van de Masterclass Stadsprojecten. Deze 
Masterclass is gericht op projectleiders in zowel de publieke als private sector. Ze wil de inzichten en 
capaciteiten van de verschillende betrokken bij stadsprojecten verbreden én aanscherpen, door het 
aanbieden van een kwalitatieve, omvattende opleiding. Hiervoor doen we, als lesgevers en 
begeleiders, beroep op binnenlandse en buitenlandse experten die kunnen bouwen op een zeer 
ruime ervaring ter zake. 

De dagprogramma’s voorzien ruimte voor zowel theoretische achtergronden als concrete 
praktijkvoorbeelden, en plaatsen informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling centraal. Er wordt 
ook steeds aandacht besteed aan de visie en rol van de verschillende betrokkenen. In de afsluitende 
werksessies, onder begeleiding van professor Jan Schreurs, zal de inbreng en ervaring van de 
deelnemers dan ook van groot belang zijn. 

Praktisch: 
Deze Masterclass is een 7-daagse opleiding. De lesdagen zullen plaatsvinden op verschillende 
lokaties. Deelnemersaantal is beperkt tot 30 personen. Gelieve bij inschrijving steeds uw functie en 
werkgever te vermelden.  

Gedetailleerde info en inschrijvingen (voor 20 februari) via www.vrp.be.  

De Masterclass Stadsprojecten komt tot stand door medewerking van:  het Departement ASRO van de KULeuven 
en de Vlaamse Overheid, met name het Agentschap voor Binnenlands Bestuur - team Stedenbeleid, het Vlaams 
Kenniscentrum PPS en het team Vlaamse Bouwmeester.   
Met dank aan de steden Gent, Antwerpen en Kortrijk, het OCMW Mechelen en de Koninklijke Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten. 
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:: U ontvangt deze VRP-info omdat u lid bent. 

:: Uw gegevens worden enkel voor deze VRP-info en onze nieuwsbrief gebruikt en niet uitgeleend, verhuurd of 
verkocht aan derden. U kan ten allen tijde uw gegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen. 

:: VRP-secretariaat : Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Tel.: 02/211 55 90 mail : secretariaat@vrp.be 

:: Deze VRP-info wordt opgemaakt in HTML, indien hij niet leesbaar is, ga dan naar www.vrp.be om hem online te 
raadplegen. 

  

 


