Leergang LPMO

Projectmanagement in het Onderwijs
Resultaatgericht samenwerken in pr ojecten

Topclass TPGZ (10 dagen)

Topclass Programmamanagement
in de Zorgsector
Resultaat Leergang LPMO

Inleiding

Projecten op het gebied van onderwijs, leren en innoveren, bestuur
en bedrijfsvoering zijn aan de orde van de dag binnen onderwijsinstelProgrammatisch
innoveren
lingen
en in de samenwerking
van scholenen
metveranderen
onderwijs ketenpartners
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
Grootschalige
veranderingen
en belangrijke
innovaties in
de zorg worden
projectmatig
creëren
zijn dan ook
innovatiecompetenties
.

• Je bent een betere gesprekspartner voor alle betrokkenen
bij projecten: opdrachtgevers, projectleiders en projectdeelnemers
• Je hebt inzicht in de vertaling van beleidsplannen naar
Resultaat
topclass TPGZ
project- en teamdoelen
beleidsplannen
vertalen
naar
• Je kunt
kunt complexe
beter samenwerken
in een
projectteam
programma’s en projecten
• Je hebt meer inzicht in de interne organisatie
• Je kunt interne en externe belangen samenbrengen
• Je hebt beter zicht op de onderwijsomgeving (gemeente,
• jeugdzorg,
Je kunt realistische
wonen) doelen stellen en verwachtingen managen
Je kunt
mensen in beweging
•• Je
projectvaardigheden
zijn krijgen
verder ontwikkeld

vaak aangestuurd via programma’s. Denk aan de vorming van

samenwerkingsverbanden, bestuurlijk en/of organisatorisch, en
Doelgroep

de ontwikkeling van zorgpaden, al dan niet in samenwerking met
Professionals
in het onderwijs die deelnemen of leiding geven aan
ketenpartners in de zorg. Bij programmamanagement gaat het
projecten,
of
dat
binnenkort
gaan doen,
en in
diedezich
door middel
om de balans tussen
de verticale
sturing
projecten
en devan
een
hoogwaardige
HBO+tussen
opleiding
willen
professionaliseren
horizontale
coördinatie
die(verder)
projecten
binnen
het proop
het gebied
projectmanagement
in hetspreekt
onderwijs.
gramma.
Eenvan
goede
programmamanager
de betrokken
organisatie(s) aan op hun verantwoordelijkheid zonder de rol van

••
••

opdrachtgever en
overinhoud
te nemen.
Doelstelling

Na afloop van de leergang kun je, als (aanstaande) projectleider of
Het succes van complexe programma’s hangt af van de vaarprojectdeelnemer,
omgaan met de organisatiekant,
digheden van de programmamanager
om de balans menskant
te vinden en
onderwijskant
van projectmatig
werken te
opsturen
school.op voortgang
tussen de belangen
van alle partijen,
®
Je
(internationaal)
erkende
en de kanten
titel CPPE
enbehaalt
draagvlak,
en daarbij zowel
de certificaten
harde als zachte
van .
programmamanagement
in te zetten.
Tijdens
de leergang werk je jesituationeel
eigen projectplan
(verder) uit zodat je er
in de praktijk direct mee aan de slag kunt. Centraal staat projectmatig
De topclass
TPGZ is bestemd
vooren(senior)
programmamanagers
het aanspreken
van energie
creativiteit
bij alle betrokkenen
creëren:
en programmadirecteuren die betrokken zijn of worden bij grooten
het bewerkstelligen van commitment en inspiratie.
schalige, complexe programma’s (binnen de zorginstelling en/of
op menselijke maat is
Projectmanagement
en ketenpartners
projectmatig werken
in samenwerking met
in de zorg).
hierbij het uitgangspunt om te komen tot resultaatgerichte samenwerken, met meer plezier!
werking
met flow:
Doelstelling
enbeter
inhoud

Je kunt
professioneel
programmaplan
schrijven
Je
kunt een
realistische
doelen
stellen
Je kunt
omgaan met de politiek-bestuurlijke
Je
hebt effectief
als projectmanagement
professional in hetomgeving

je innovatiecompetenties
versterktin programma’s
• onderwijs
Je kunt organisatieoverstijgend
samenwerken
Programmamanagement - Regievoering zonder Macht, komt aan

uitgediept
waarbij
je hetzegeleerde
direct voor
toepast
op je eigenprogramproject,
bod. Bij elkaar
leveren
de handvatten
hoogwaardig
mamanagement
in de context Ook
van ontwikkel
zorg en welzijn:
ziekenhuizen,
projectplan
en projectomgeving.
je een communicatieplan
verpleging,
verzorging,
rondom
je eigen
project.thuiszorg en ggz-instellingen.
Zorgkant
Onderwijskant
Context
en Cultuur

Je leert omgaan met de menskant, organisatiekant en zorgkant

van complexe
programma’s in ‘care’ en ‘cure’. Ook ontwikkel je
Modulair
programma
vaardigheden
voor een
effectieve omgang met
de politiekDe
drie belangrijkste
projectcompetenties
worden
in drie modules
bestuurlijke en culturele aspecten van organisatieontwikkeling en
samenwerking met ketenpartners in zorg en welzijn. Centraal
staat
het Programmatisch
(managen met draagvlak) met
Leergang
LPMO inCreëren
het kort
veel aandacht voor “de menselijke maat”.

Doelgroep

Project
Programma
Management
Management

Professionals werkzaam bij onderwijs-

Na afloop kun je omvangrijke programma’s in de zorgsector
instellingen
onderwijs
succesvol opzetten, uitvoeren
enen
afsluiten.
Je ketenpartners
maakt diepgaand
of projectmedewerker
kennis met methoden die
voorals
deprojectleider
menskant (Programmatisch
Creëren ®
soft skills), organisatiekant
(MSP
– hard skills)
en zorgkant (P2 Zorg (gaan)
deelnemen
aan projecten
context) van programma’s in ‘care’ en ‘cure’. Ook de methode

Start en locatie
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(internationaal) erkende certificaten,
Doorlooptijd
10 dagen, 6 maanden
diploma LPMO en titel CPPE®
Studiedagen
Tweewekelijks, 09:30 – 16:30 uur
Studiebelasting Ca. 420 uur, 15 ECTS, incl. bijeenkomsten en
e-Learning
€ 4.495,- vrijgesteld van BTW, inclusief studiemateriaal en catering-arrangement
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