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Masterclass MPMZ (7½ dag)

Masterclass Projectmanagement
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Resultaat Leergang LPMO

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
Succesvol
leidinggeven
aan projecten
zoals gemeenten, jeugdzorg, woningcorporaties, kenniscentra en
educatieve dienstverleners. Elk geslaagd project draagt bij aan de
verbetering
kwaliteit van het onderwijs. Projectmanagement en
Inleiding van
en de
doelgroep
projectmatig
zijn dan ook belangrijke
innovatiecompetenties
.
Teamleiders,creëren
locatiemanagers,
afdelingshoofden,
beleidsmedewerkers en ondersteunende diensten worden steeds

Doelgroep
vaker betrokken bij projecten op het gebied van zorginnovatie

Professionals
in van
het onderwijs
die deelnemen
leiding
geven aan
en verbetering
de bedrijfsvoering,
zoalsofhet
ontwerp
projecten,
of
dat
binnenkort
gaan
doen,
en
die
zich
door
middel
van
van zorgpaden, ketenzorg, preventiespreekuren, zorghotels,
een hoogwaardige HBO+ opleiding (verder) willen professionaliseren
Alzheimer cafés, scheiden van wonen en zorg, elektronische
op het gebied van projectmanagement in het onderwijs.
patiënten en cliënten dossiers en e-Health toepassingen voor
zorg op afstand met ICT.

Doelstelling en inhoud

Na afloop van de leergang kun je, als (aanstaande) projectleider of
In zorginstellingenomgaan
is daarom
meer behoefte
aan me-en
projectdeelnemer,
metsteeds
de organisatiekant,
menskant
dewerkers die
professional
én project
professional zijn.
onderwijskant
vanzorg
projectmatig
werken
op school.
Je behaalt (internationaal) erkende certificaten en de titel CPPE®.
De masterclass
bestemd
voor projectleiders
vanje er
Tijdens
de leergangMPMZ
werk je is
je eigen
projectplan
(verder) uit zodat
organisatiebrede
op het
gebied
van
projectmatig
inmiddelgrote,
de praktijk direct
mee aan de slagprojecten
kunt. Centraal
staat
zorginnovatie
en bedrijfsvoering
niveau).
het aanspreken
van energie (strategisch-tactisch
en creativiteit bij alle betrokkenen
creëren:
en het bewerkstelligen van commitment en inspiratie.
Projectmanagement en projectmatig werken op menselijke maat is
hierbij
het uitgangspunt
om te komen tot resultaatgerichte samenDoelstelling
en inhoud
flow:
werken,
metzorgsector
meer plezier!
werking
metkun
Na afloop
je beter
projecten
in de
succesvol

• Je bent een betere gesprekspartner voor alle betrokkenen
bij projecten: opdrachtgevers, projectleiders en projectdeelnemers
• Je hebt inzicht in de vertaling van beleidsplannen naar
Resultaat
masterclass MPMZ
project- en teamdoelen
•• Je
aaninprojecten
Je kunt
kuntbeter
beterleidinggeven
samenwerken
een projectteam
•• Je
in beweging
krijgen organisatie
Je kunt
hebtmensen
meer inzicht
in de interne
•• Je
in de
organisatie (gemeente,
Je hebt
hebt meer
beterinzicht
zicht op
de interne
onderwijsomgeving
jeugdzorg,
• Je
hebt zichtwonen)
op de omgeving en relevante ontwikkelingen
Je projectvaardigheden
projectvaardighedenzijn
zijnverder
verderontwikkeld
ontwikkeld
•• Je
Je kunt
kunteen
realistische
doelen
stellen schrijven
•• Je
professioneel
projectplan
•
Je
hebt
als
projectmanagement
• Je hebt je innovatie competentiesprofessional
versterkt in het
onderwijs je innovatiecompetenties versterkt
Drie elkaar aanvullende projectmanagementmethoden komen
aan bod, Projectmatig
Creërendirect
(soft skills),
uitgediept
waarbij je het geleerde
toepastPRINCE2
op je eigen(hard
project,
skills) en P2
(context), zodat
je voorjeelk
in zorg
projectplan
en Zorg
projectomgeving.
Ook ontwikkel
eenproject
communicatieplan
en welzijn
een oplossing
rondom
je eigen
project. “op menselijke maat” kunt maken.
Zorgkant
Onderwijskant
Context
en Cultuur

opzetten, uitvoeren en afsluiten. Je leert omgaan met de

Modulair
programma
organisatiekant
(hard skills), menskant (soft skills) en zorgkant
De
drie belangrijkste
projectcompetenties
worden
in drie modules
(context)
van projecten
in ‘care’ en ‘cure’.
De leergang
biedt

Project
Management

een mix van project- en verandermanagement thema’s met
alsLeergang
doel dat je mensen
kunt krijgen.
LPMOininbeweging
het kort

Doelgroep
Professionals Creëren
werkzaam(managen
bij onderwijsCentraal
staat het Projectmatig
met
onderwijs
ketenpartners
draagvlak). Er is veelinstellingen
aandacht en
voor
teamontwikkeling,
projectleider of projectmedewerker
leiderschap, cultuur-die
enals
verandermanagement,
en voor de
zorgomgeving in ziekenhuizen,
verpleging,
verzorging, thuis(gaan) deelnemen
aan projecten
zorg
en en
ggz-instellingen.
Start
locatie
Voorjaar en najaar, o.a. Utrecht en Groningen
Doorlooptijd

8 dagen, 4 maanden

Studiedagen

Wekelijks; 09:30 - 16:30 of 14:00 - 21:00 uur

Masterclass
MPMZ
in het kort
Studiebelasting
Ca. 224 uur, 8 ECTS, incl. bijeenkomsten
Doelgroep
		
Investering
		

Professionals
in zorg en welzijn die als
en e-Learning
projectleider
betrokken
middelgrote,
€ 3.850,- vrijgesteldzijn
vanbijBTW,
inclusief 		
organisatiebrede projecten
studiemateriaal; 100% vergoed door de
Start en locatie Voorjaar
en najaar, o.a. Utrecht en Groningen
Lerarenbeurs

Resultaten
Doorlooptijd
Studiedagen

Officiële
erkende certificaten,
7½
dag, 4(internationaal)
maanden
diploma LPMO en titel CPPE®
Tweewekelijks, 09:30 – 16:30 uur

Studiebelasting Ca. 280 uur, 10 ECTS, incl. bijeenkomsten en 		
		
e-Learning
Investering
		

€ 2.950,- vrijgesteld van BTW, inclusief
studiemateriaal en catering-arrangement

Organisatiekant
Organisatiekant
Methoden en Technieken

Menskant
Menskant
Vaardigheden en Gedrag

PPMO CompetentieTriangel

©

PPMZ.org CompetentieTriangel©
Alles wordt geïllustreerd met voorbeelden van projecten in

Action
Learning
de zorgsector.
Individuele vragenlijsten geven je inzicht in

Alle
deelnemers
brengen hun eigen onderwijs
in. Tijdens
je stijlen leiderschapsvoorkeuren
waarop jecasuïstiek
persoonlijke
de
leergang
worden nieuwe
inzichten
ontwikkeld die
direct in je
feedback
ontvangt.
Ook krijg
je de gelegenheid
hetjeofficiële
®
eigen
werksituatie
kunt toepassen.
sluit de leergang
af met een
PRINCE2
Foundation
certificaat Je
te behalen
en de titel
Persoonlijk
Actie Plan (PAP) met
concrete persoonlijke
en organisatie
Certified Projectmanagement
Professional
in Care & Cure
(CPPC®).
doelstellingen voor succesvol projectmatig werken in de context van
het
onderwijs.
Blended
en Action Learning
Je volgt klassikaal én e-Learning onderwijs en brengt je eigen

Meer
en in-company
project informatie
in voor intervisie.
Je ontwikkelt hiervoor een profes-

Neem
voor
een brochure
vraaggestuurd
in-company
maatwerktraject
sioneel
projectplan
en of
schrijft
afsluitend
een reflectieverslag
contact
met ons
oppersoonlijke
via de website,
mail of telefoon.
en actieplan
met
en per
organisatiedoelstellingen
voor de (verdere) professionalisering van projectmatig werken
in jouw zorginstelling.

Meer informatie en in-company

Neem voor een brochure of vraaggestuurd in-company
KvK Rotterdam 24.46.50.77
maatwerktraject contact met ons op via de website, per mail
Project en Programma
ABN AMRO
56.33.94.218
of telefoon.

Resultaat
		
“Klein
Vroenemade”Diploma MPMZ, titel CPPC® en het officiële
Kenniscentrum
PPMO B.V.
		

Carolinen 13

PRINCE2 Foundation certificaat
®

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

Management
in het Onderwijs
Kenniscentrum PPMZ.org
Professionalisering van
Project en Programma Management
in de Zorgsector

Email

info@ppmo.eu

Internet

www.ppmo.eu

PPM Groep B.V. KvK 24.46.41.48
ABN AMRO
Nr. 56.32.96.267
Email
info@ppmz.org
Internet
www.ppmz.org

