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In deze masterclass staat jouw persoonlijk ondernemend,
analyserend en creatief oplossend vermogen centraal. 
Ons doel is jouw innovatievermogen te laten groeien door
je kennis te laten maken met Design Thinking, een 
succesvolle methodologie om mensgericht te innoveren,
en daarmee de toegevoegde waarde van jezelf, je afdeling
en je organisatie te vergroten.

WAT LEER JE IN DEZE MASTERCLASS?
Na afloop van de masterclass Design Thinking:

Heb je een mensgerichte mindset ontwikkeld, wat 
betekent dat je weet wat de behoeften, wensen en 
frustraties van jouw klanten, medewerkers, 
patiënten of gebruikers zijn.

Ben je in staat om een veelheid aan ideeën te 
ontwikkelen door verschillende creativiteitsprincipes 
en -tools toe te passen.

Ben je in staat om ideeën te selecteren die waarde 
toevoegen voor elke klant/stakeholder.
Kun je je ideeën visualiseren, overbrengen op anderen 
en valideren met belangrijke stakeholders.

•Weet je welke stappen je moet nemen om van een
gevalideerd concept tot implementatie te komen.

•Weet je hoe de juiste innovatie-mindset bij anderen
kunt stimuleren.  
ONZE AANPAK
Naast de behandeling van de theorie ga je praktisch aan 
de slag. Met behulp van een innovatiemodel dat gebaseerd 
is op een combinatie van Design Thinking en agile- en 
lean-innovatiemethodieken doorloop je alle stappen om tot 
innovatieve oplossingen te komen.

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS GESCHIKT?
De masterclass is geschikt voor jou als je effectiever, 
efficienter en creatiever wilt innoveren? Je wilt je 
vaardigheden op het gebied van klant- of mensgerichtheid 
en creativiteit ontwikkelen, maar vooral ook 
daadkrachtiger worden, en sneller van idee tot impact 
komen.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dien je te 
beschikken over een hbo/wo werk- en denkniveau en 
enkele jaren werkervaring.

Masterclass

Design Thinking
Versterk je innovatief vermogen



Design 
Thinking

UMIO|Maastricht University
Tapijnkazerne 11,
Maastricht.

WIE ZIJN DE DOCENTEN?
De docenten van deze Masterclass zijn ervaren
docenten/projectleiders binnen de Service Science
Factory van UMIO. Zij leiden o.a. multidisciplinaire
projectteams naar innovatieve (service)oplossingen.
Daarnaast faciliteren ze trainingen in (Service) Design
Thinking en innovatietrajecten. 

HOEVEEL TIJD INVESTEER JE?
De Masterclass bestaat uit 3 dagen met 21 
contacturen. Ter voorbereiding en tussen de 
lesdagen wordt er mogelijk literatuur aangeboden of 
werk je aan een opdracht. 

€ 1.995,- (geen BTW verschuldigd)
Dit is inclusief catering en
lesmaterialen.

Deze masterclass valt onder het
Permanente Educatie curriculum (21
PE- uren).

Maatwerk voor je team of organisatie
Deze masterclass kunnen wij tevens aanbieden als
maatwerkprogramma. De inhoud van de 
masterclass wordt dan afgestemd op de behoeften
van jouw organisatie en exclusief aangeboden aan
jouw medewerkers.

Kleine groepen
Ruimte om te leren met en van elkaar
Praktische vertaling naar jouw praktijk
Ervaren trainers en docenten
Goede mix tussen theorie en praktijk
Mix van deelnemers met verschillende
achtergronden
Experimenteel leren
Locatie in de prachtige binnenstad van Maastricht

KRIJG JE NA AFLOOP EEN CERTIFICAAT?
Na afloop ontvang je een certificaat van Maastricht
University mits je 80% aanwezig geweest bent.

KENMERKEN MASTERCLASS

Wens je meer informatie over deze masterclass neem dan
contact op met Daria Doets, programmacoördinator.
d.doets@maastrichtuniversity.nl
T +31 6 483 83 294

UMIO | Maastricht University Tapijnkazerne 11

6211 ME Maastricht (NL)

T +31 43 388 44 88

info@umio.nl
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managementcursussen.com/design-thinking

Voorjaarseditie 2023:
23/5, 30/5 en 6/6 van 09.30 tot 16.30 uur

Najaarseditie 2023:
31/10, 14/11, 21/11 van 09.30 tot 16.30 uur

https://www.umio.nl/
https://managementcursussen.com/design-thinking/

