Leergang LPMO

Projectmanagement in het Onderwijs
Resultaatgericht samenwerken in pr ojecten

Topclass TPMZ (10½ dag)
Inleiding

Resultaat Leergang LPMO
Strategisch Projectmanagement
in de Zorgsector
• Je bent een betere gesprekspartner voor alle betrokkenen

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
zoals gemeenten, jeugdzorg, woningcorporaties, kenniscentra en
Succesvol projectmatig innoveren en veranderen
educatieve dienstverleners. Elk geslaagd project draagt bij aan de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Projectmanagement en
projectmatig creëren zijn dan ook belangrijke innovatiecompetenties.
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Doelgroep
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Studiedagen

Wekelijks; 09:30 - 16:30 of 14:00 - 21:00 uur
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€ 4.450,- vrijgesteld van BTW, inclusief
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in het Onderwijs

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

Email

info@ppmo.eu

Internet

www.ppmo.eu
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