Project Management
5 Maanden

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Steeds meer activiteiten binnen organisaties worden uitgevoerd door
projectteams met inbreng vanuit verschillende afdelingen. Maar
wat betekent dit nu concreet? Hoe organiseer je een projectteam
en wat houdt projectmatig werken nu eigenlijk in? Hoe structureer je
het project? Deze opleiding zorgt voor een solide basis, doordat je
een professioneel projectplan leert opstellen en hanteren. Integrale
beheersing van tijd, geld en voortgang in relatie tot kwaliteit staat
centraal. De communicatie binnen projectteams is een ander facet
dat uitgebreid aan bod komt. Je leert projecten succesvol managen
en constructief aan projecten deelnemen.

Kenmerken
Studieduur: 4 dagen
Investering: € 1.895
Aantal locaties: 13

Unieke voordelen
• Training van een expert uit de praktijk
• Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal
• Aandacht voor harde én zachte projectmanagement skills

Resultaat
Je
	 kunt succesvol projectmatig werken
Je
	 bent in staat om een project, van beperkte omvang en
complexiteit, te leiden
Je
	 bent in staat om een projectplan op te stellen
Je
	 kunt de opdracht en het resultaat helder afbakenen
Je
	 hebt inzicht in de projectorganisatie en de daarbij behorende
rollen en verantwoordelijkheden
Je
	 bent in staat om de voortgang te beheersen door te sturen op
tijd, geld en kwaliteit
Je
	 hebt inzicht in effectieve samenwerking en communicatie
binnen projectteams
Je
	 kunt de risico’s binnen een project beheersen
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•
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Introductie in projectmanagement
Schrijven van een projectplan
Heldere afbakening van de opdracht en het resultaat
Faseren en beslissen in een project
Effectief opstarten en plannen van een project
Integrale beheersing van tijd, budget en voortgang in relatie tot
kwaliteit
Projectorganisatie en samenwerken in projectteams
Communiceren en rapporteren
Managen van de voortgang en projectrisico’s
Overdracht en afsluiting van het project
Ik als projectleider
Praktijksituaties en -voorbeelden

Doelgroep
Iedereen voor wie het werken in projectverband en het dragen
van projectverantwoordelijkheid van belang is. De opleiding
is ook geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis van
projectmanagement wil vergroten.

Vooropleiding
ICM stelt geen eisen aan jouw vooropleiding.

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 4 tot 6 uur studievoorbereiding.

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de online
leeromgeving met daarin onder andere de ICM videoserie Project
Management.
Tijdens de opleiding staat het leren door doen centraal. Je werkt met
persoonlijke leerdoelen, cases en praktijkgerelateerde oefeningen.
Doordat je de theorie door middel van de videoserie voorafgaand
kunt bestuderen is er in de bijeenkomsten extra gelegenheid voor
praktijkgericht leren. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en
om te leren van medecursisten tijdens gerichte groepsopdrachten.
Als rode draad door het programma loopt het schrijven van een
projectplan op basis van een casus.
Voor en na de bijeenkomsten werk je via de online leeromgeving.
Deze ondersteunt je tijdens je leerproces en helpt je tevens de
bijeenkomsten effectief voor te bereiden. Na de opleiding blijf je
onbeperkt toegang houden tot deze leeromgeving.

Studiemateriaal
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdracht, dan
kun je deze opdracht tegen een gereduceerd tarief herkansen.

Duur

Diploma

ICM verzorgt de opleiding Project Management als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
8 bijeenkomsten. De dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat
4 bijeenkomsten. Tevens is deze opleiding volledig online te volgen
via de Virtual Classroom.
De opleiding start in oktober 2021, januari 2022 en maart 2022.

De opleiding Project Management biedt je de mogelijkheid om het
diploma te behalen:

• Project Management – diploma
Tijdens de opleiding schrijf je een praktijkopdracht. Hieruit moet je
beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren
komen. Als je de praktijkopdracht met een positief resultaat afsluit,
ontvang je het officiële ICM Project Management – diploma.

Avondopleiding
Amsterdam – ma – di 1)
Arnhem – ma – di 1)
Breda – ma – di 1)
Den Bosch – ma – di 1)

Den Haag – ma – di 1)
Eindhoven – ma – di 1)
Enschede – ma – di 1)
Groningen – ma – di 1)

Investering

Maastricht – ma – di 1)
Rotterdam – ma – di 1)
Utrecht – ma – di 1)
Zwolle – ma – di 1)

De investering bedraagt €1.895 en bestaat uit:

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za 1)
Arnhem – vr – za 1)
Breda – vr – za 1)

Den Haag – vr – za 1)
Eindhoven – vr – za 1)
Enschede – vr – za 1)

Maastricht – vr – za 1)
Rotterdam – vr – za 1)
Utrecht – vr – za 1)

Den Bosch – vr – za 1)

Groningen – vr – za 1)

Zwolle – vr – za 1)

• Leskosten: € 1.670 (of 2 termijnen à €973)
• Literatuur: € 100
• Praktijkopdracht: € 125

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/project-m
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

“Je gaat het geleerde direct in de praktijk brengen door het
schrijven van een uitgebreid projectplan. De trainer geeft goede
feedback. Ook is er veel interactive met de andere cursisten.”

Voor de zevende keer verkozen tot
Beste Opleider van Nederland

