
v 

Projectmanagement in 180 minuten



Projectmanagement in 180 minuten
Alleen de essentie



Projectmatig werken, maar dan praktisch!
Steeds vaker wordt er gekozen 
voor een projectmatige aanpak 
van uit te voeren werkzaam-
heden. Logisch, want het levert

structuur en het leidt op gecon-
troleerde wijze tot een vooraf 
afgestemd projectresultaat. 

Wat kiest u: een kostbaar studi-
etraject van vele maanden of 
gaat u voor de snelle route?

De methode die aan de orde komt, is geschikt voor kleine tot middelgrote 
projecten. Uitvoering van megaprojecten, die soms vele jarenduren, vraagt 
om een andere aanpak, die tijdens deze Snelle Cursus niet aan de orde 
komt.

 Voor wie?
•	 Iedereen die te maken heeft met uitvoering van complexe opdrachten

•	 (Project)medewerkers met een technische achtergrond

•	 Herintreders die allround inzetbaar willen zijn

•	 Iedereen die zijn of haar 
vaardigheden in projectmatig 
werken verder wil ontwikkelen

 

Inhoud
•	 Projectmanagementmethoden
•	 Taken en verantwoordelijkheden
•	 Stakeholders en stakeholderanalyse
•	 Projectvoorstel en Plan van Aanpak
•	 OGSM-methode
•	 Uitvoeren en beheersen van een project
•	 Opleveren van een project
•	 Nazorg

Leerdoelen
•	 De kenmerken van een project beschrijven
•	 Het belang van een projectmatige aanpak uitleggen
•	 De diverse projectmanagementmethoden onderscheiden
•	 De eigen rol in het projectteam illustreren
•	 Een projectvoorstel uitwerken
•	 Projectrisico’s	identificeren
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Cursusinformatie en prijs
Naam cursus: Projectmanagement in 180 minuten
Niveau: beginner, MBO+/HBO niveau
Tijd avondsessie: 18:30 – 22:00 uur
Tijd zaterdagsessie: 09:00 – 12:30 uur
Prijs: € 180,00 excl. btw
Betaling: e-mailfactuur voorafgaand aan de cursus te voldoen



Aanpak van de cursus
Kort na inschrijving ontvangt u een instructie per e-mail ter voorbereiding op 
de cursus. U vindt hierin het programma. Ook wordt u uitgenodigd om een 
aantal vragen te bedenken of praktijksituaties te beschrijven die te
maken hebben met projectmatig werken.
 
Tijdens de cursusavond worden deze gezamenlijk behandeld. Direct na 
afloop	van	de	cursusavond	ontvangt	u	de	handouts	van	de	presentatie	en	
een ebook met een handige woordenlijst en een plan van aanpak, waarin 
concreet wordt aangegeven hoe u met de kennis aan de slag kunt gaan. In 
het e-book vindt u tevens informatie over vervolgmogelijkheden.

Cursusmaterialen
Alles wat nodig is om de cursus te volgen is bij de prijs inbegrepen:
•	 Instructies per e-mail ter voorbereiding op de cursusbijeenkomst
•	 Handouts van de presentatie van de cursus in pdf-vorm
•	 Compact e-book met een overzicht van de lesstof en plan van aanpak                         





Contact
 

M +31 (0)6 19349199
E info@j-bs.nl

KvK nummer: 51557754
Website: www.j-bs.nl
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