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Je begrijpt het concept van MSP tot op detailniveau
Je bent een betere gesprekspartner voor alle betrokkenen
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projecten teamdoelen
Je kunt op een evenwichtige wijze complexe programma’s
Je kunt beter samenwerken in een projectteam
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Professionals werkzaam bij onderwijsProfessionals
in het onderwijs die als
instellingen en onderwijs ketenpartners
programmamanager of programmadirecteur
die
als
(deel)projectleider
of projectmedewerker
(gaan) werken aan grootschalige
organisatie(gaan)
deelnemen
aan
projecten
brede en –overstijgende programma’s
Start en locatie
Voorjaar en najaar, o.a. Utrecht en Groningen
Start en locatie Voorjaar en najaar, o.a. Utrecht en Groningen
4½ dag, 3 maanden
Doorlooptijd
Doorlooptijd
2½
dag, 5 weken
Studiedagen
Tweewekelijks;
09:30 - 16:30 uur

Studiedagen
Studiebelasting

Tweewekelijks,
16:30
uur
Ca. 140 uur, 509:30
ECTS,- incl.
bijeenkomsten
en e-Learning
Studiebelasting Ca. 84 uur, 3 ECTS, incl. bijeenkomsten
en€e-Learning
Investering
1.850,- vrijgesteld van BTW, inclusief
studiemateriaal en catering-arrangement
Investering
€ 1.545,- vrijgesteld van BTW, inclusief
Resultaten
Diploma LPMO,en
titel
CPAE ® en het officiële
studiemateriaal
catering-arrangement
(internationaal erkende) PRINCE2® Foundation
certificaat
Resultaten
Cursuscertificaat
CMPO en het officiële MSP®
Practitioner certificaat van APMG-Benelux

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

Organisatiekant

Menskant

PPMO CompetentieTriangel
CompetentieTriangel©©
PPMO
Alles wordt geïllustreerd met voorbeelden van programma’s
in het onderwijs. Je krijgt uitgebreide persoonlijke feedback
door individuele
vragenlijsten gekoppeld aan de theorie.
Action
Learning
Ook krijg je de gelegenheid het officiële MSP® Practitioner
Alle
deelnemers
brengen
certificaat te behalen. hun eigen onderwijs casuïstiek in. Tijdens

de leergang worden nieuwe inzichten ontwikkeld die je direct in je
eigen
werksituatie
kunt toepassen.
Blended
en Action
LearningJe sluit de leergang af met een
Je volgt klassikaal
e-Learning
onderwijs
en brengt
je eigen
(PAP)
met concrete
persoonlijke
en organisatie
Persoonlijk
Actie Planén
(deel)programma
in voor intervisie.
Tijdens
de inopleiding
doelstellingen
voor succesvol
projectmatig
werken
de context van
ontwikkel je een actieplan met persoonlijke en organisatiehet
onderwijs.
doelstellingen voor succesvol programmamanagement in de
context van onderwijsinstellingen en ketenpartners.

Meer informatie en in-company
Meervoor
informatie
enof in-company
Neem
een brochure
vraaggestuurd in-company maatwerktraject
Neem voor
eenopbrochure
of vraaggestuurd
in-company
contact
met ons
via de website,
per mail of telefoon.

maatwerktraject contact met ons op via de website, per
mail of telefoon.

Kenniscentrum
KenniscentrumPPMO
PPMOB.V.
B.V.
Professionalisering
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van
Project
Projecten
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ProgrammaManagement
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KvK
Rotterdam
KvK
Rotterdam 24.46.50.77
24.46.50.77
ABN
AMRO
ABN AMRO 56.33.94.218
56.33.94.218
Email
info@ppmo.eu
Email
info@ppmo.eu
Internet
www.ppmo.eu
Internet
www.ppmo.eu

