Cursus CPMO (2 dagen)

Projectmanagement in het Onderwijs
Succesvol aan de slag met je eigen project

Inleiding

Projecten op het gebied van onderwijs, leren en innoveren, bestuur
en bedrijfsvoering zijn aan de orde van de dag binnen onderwijsinstellingen en in de samenwerking van scholen met onderwijs ketenpartners
zoals gemeenten, jeugdzorg, woningcorporaties, kenniscentra en
educatieve dienstverleners. Elk geslaagd project draagt bij aan de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Projectmanagement en
projectmatig creëren zijn dan ook belangrijke innovatiecompetenties.

Doelgroep

Deze introductiecursus is bestemd voor iedereen die belangstelling
heeft voor projectmatig(er) werken in het onderwijs en basiskennis
op HBO+ niveau wil verwerven om vanuit de eigen rol, als projectleider
of projectmedewerker, op succesvolle wijze te kunnen bijdragen aan
projecten in het onderwijs.

Doelstelling en inhoud

Na afloop van de cursus kun je omgaan met de organisatiekant,
menskant en onderwijskant van projectmatig werken op school.
Tijdens de cursus werk je je eigen projectplan (verder) uit zodat je er
in de praktijk direct mee aan de slag kunt. Centraal staat projectmatig
creëren: het aanspreken van energie en creativiteit bij alle betrokkenen
en het bewerkstelligen van commitment en inspiratie.
Projectmanagement en projectmatig werken op menselijke maat is
het uitgangspunt om te komen tot resultaatgerichte samenwerking
met flow: beter werken, met meer plezier!

Resultaat cursus CPMO
• Je bent een betere gesprekspartner voor alle
betrokkenen bij projecten: opdrachtgevers,
projectleiders en projectdeelnemers
• Je hebt inzicht in de vertaling van beleidsplannen naar
project- en teamdoelen
• Je kunt beter samenwerken in een projectteam
• Je hebt meer inzicht in de interne organisatie
• Je hebt beter zicht op de onderwijsomgeving
(gemeente, jeugdzorg, wonen)
• Je projectvaardigheden zijn verder ontwikkeld
• Je kunt realistische doelen stellen
• Je hebt als professional in het onderwijs je
innovatiecompetenties versterkt
behandeld, waarbij je het geleerde direct toepast op je eigen project,
projectplan en projectomgeving.

Onderwijskant

Modulair programma

De drie competentiegebieden voor projecten op school worden
Project
Management

Cursus CPMO in het kort
Doelgroep

Professionals werkzaam bij onderwijsinstellingen en onderwijs ketenpartners
die als projectleider of projectmedewerker
(gaan) deelnemen aan projecten

Organisatiekant

Start en locatie

Voorjaar en najaar, o.a. Utrecht en Groningen

Doorlooptijd

2 dagen, 2 weken

Studiedagen

Tweewekelijks; 09:30 - 16:30 uur

Studiebelasting

Ca. 28 uur, 1 ECTS, inclusief bijeenkomsten
en e-Learning

Investering

€ 945,- vrijgesteld van BTW, inclusief
studiemateriaal en catering-arrangement

Resultaat

Certificaat Cursus Projectmanagement
in het Onderwijs

“Klein Vroenemade”
Carolinen 13
2904 VE Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 442 09 39

Menskant

PPMO CompetentieTriangel

©

Action Learning

Alle cursisten brengen hun eigen onderwijs casuïstiek in. Tijdens de
cursus worden nieuwe inzichten ontwikkeld die je direct in je eigen
werksituatie kunt toepassen.
Je sluit de cursus af met een Persoonlijk Actie Plan (PAP) met
concrete persoonlijke en organisatie doelstellingen voor succesvol
projectmatig werken in de context van het onderwijs.

Meer informatie en in-company

Neem voor een brochure of vraaggestuurd in-company maatwerktraject
contact met ons op via de website, per mail of telefoon.
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