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Inleiding

De dynamiek in de zorgsector is aanleiding voor veel

Projecten op het gebied van onderwijs, leren en innoveren, bestuur
programma’s en projecten op het gebied van zorginnovatie
en bedrijfsvoering zijn aan de orde van de dag binnen onderwijsinstelen bedrijfsvoering.
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Professionals in het onderwijs die deelnemen of leiding geven aan
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Doelstelling en inhoud
Na
afloop van deen
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projectdeelnemer,
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Resultaat cursus CMFZ

Resultaat Leergang LPMO
•
•
•

Je begrijpt het verband tussen programma’s en projecten
Je bent een betere gesprekspartner voor alle betrokkenen
Je kent
de basisbegrippen
van MSP
bij
projecten:
opdrachtgevers,
projectleiders en project• deelnemers
Je kunt programma’s structureren vanuit 4 perspectieven

• Je kunt
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besturingsthema’s,
hebt werken
inzicht met
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projectenen
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opstarten, uitvoeren
•• Je
kunt programma’s
beter samenwerken
in een projectteam
en afsluiten
• Je hebt meer inzicht in de interne organisatie
• Je kunt MSP toesnijden op grote en kleine programma’s
• Je hebt beter zicht op de onderwijsomgeving (gemeente,
• jeugdzorg,
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wonen) en risicomanagement inrichten
•
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• Je projectvaardigheden
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• Je kunt realistische doelen stellen

• Je hebt als projectmanagement professional in het

Alles onderwijs
wordt geïllustreerd
met voorbeelden
van programma’s
je innovatiecompetenties
versterkt
in de zorgsector. Individuele vragenlijsten geven je inzicht in
je stijl- en leiderschapsvoorkeuren waarop je persoonlijke
uitgediept waarbij je het geleerde direct toepast op je eigen project,
feedback ontvangt. Ook krijg je de gelegenheid het officiële
projectplan
en projectomgeving. Ook ontwikkel je een communicatieplan
MSP® Foundation certificaat te behalen.

rondom je eigen project.
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Leergang LPMO in het kort
Doelgroep

Professionals werkzaam bij onderwijs-

Cursus CMFZinstellingen
in het kort
en onderwijs ketenpartners

Doelgroep
		
		
Start en locatie
Start en locatie
Doorlooptijd

Professionals
in zorg en
welzijn die als
die als projectleider
of projectmedewerker
programmacoördinator
programma(gaan) deelnemen aanofprojecten
manager (gaan) deelnemen aan programma’s
Voorjaar en najaar, o.a. Utrecht en Groningen
Voorjaar
en4najaar,
o.a. Utrecht en Groningen
8 dagen,
maanden

Studiedagen
Wekelijks;
09:30 - 16:30 of 14:00 - 21:00 uur
Doorlooptijd
2½
dag, 6 weken
Studiebelasting
Ca.
224
uur,
8 ECTS,– incl.
bijeenkomsten
Studiedagen
Tweewekelijks, 09:30
16:30
uur
en e-Learning
Studiebelasting Ca. 84 uur, 3 ECTS, incl. bijeenkomsten en 		
Investering
€ 3.850,- vrijgesteld van BTW, inclusief
		
e-Learning
studiemateriaal; 100% vergoed door de
Investering
€ 1.450,- vrijgesteld van BTW, inclusief
Lerarenbeurs
		
studiemateriaal en catering-arrangement
Resultaten
Officiële (internationaal) erkende certificaten,
Resultaat
Certificaat van Deelname cursus
CMFZ en 		
diploma LPMO ®en titel CPPE®
		
het officiële MSP Foundation certificaat van 		
		
APMG-Benelux

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

Organisatiekant
Organisatiekant
Methoden en Technieken

Menskant
Menskant
Vaardigheden en Gedrag

PPMO CompetentieTriangel

©

PPMZ.org CompetentieTriangel©

Action Learning
Blended en Action Learning

Alle deelnemers brengen hun eigen onderwijs casuïstiek in. Tijdens
Je volgt klassikaal én e-Learning onderwijs en brengt je eigen
de leergang worden nieuwe inzichten ontwikkeld die je direct in je
programma in voor intervisie. Je ontwikkelt nieuwe inzichten die
eigen werksituatie kunt toepassen. Je sluit de leergang af met een
je direct in je eigen werksituatie (programma, programmaplan en
Persoonlijk Actie Plan (PAP) met concrete persoonlijke en organisatie
omgeving) kunt toepassen. Je sluit de cursus af met een actiedoelstellingen voor succesvol projectmatig werken in de context van
plan met persoonlijke en organisatiedoelstellingen voor succesvol
het onderwijs.
programmatisch werken in de context van de zorgsector.

Meer informatie en in-company
Meer informatie en in-company

Neem voor een brochure of vraaggestuurd in-company maatwerktraject
Neem voor een brochure of vraaggestuurd in-company maatwerkcontact met ons op via de website, per mail of telefoon.
traject contact met ons op via de website, per mail of telefoon.
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