Leergang LPMO
Cursus CPCZ (5 dagen)

Projectmanagement in het Onderwijs

Projectmatig Creëren in de Zorgsector

Resultaatgericht samenwerken in pr ojecten

De zachte kant van projecten, voor harde resultaten
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