Leergang LPMO

Projectmanagement in het Onderwijs
Masterclass MPGO (7½ dag)

Masterclass Programmamanagement in het Onderwijs

Resultaatgericht samenwerken in projecten
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Resultaat Leergang LPMO
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uitgediept waarbij je het geleerde direct toepast op je eigen project,
Alles wordt geïllustreerd met voorbeelden van programma’s in
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het onderwijs. Je krijgt uitgebreide persoonlijke feedback door
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Ook krijg je de gelegenheid het officiële MSP® Foundation
certificaat te behalen en de titel Certified Projectmanagement
Action
Learning
Professional in Education (CPPE®) met specialisatie programAlle deelnemers brengen hun eigen onderwijs casuïstiek in. Tijdens
mamanagement.
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