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Projectmanagement in het Onderwijs
Resultaatgericht samenwerken in projecten
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projectmatig creëren zijn dan ook belangrijke innovatiecompetenties.
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• 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
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uitgediept waarbij je het geleerde direct toepast op je eigen project,
projectplan en projectomgeving. Ook ontwikkel je een communicatieplan
Samen leveren ze de “hard skills” en “soft skills” van
rondom je eigen project.
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