
Projectmanagement in de praktijk

De projectmanagementtrainingen van MKPC leren je succesvol te zijn in het uitvoeren van

projecten. Ze zijn praktisch en verdiepend op de belangrijkste competenties die je nodig hebt om

projecten effectief te managen. In samenwerking met Ed Schouten hebben wij trainingen

ontworpen, die zowel vaktechnische als gedragscompetenties bevatten en de link leggen met

programmamanagement, Agile werken, Scrum en Lean. De trainingen zijn gebaseerd op het IPMA

(International Project Management Association) competentiemodel.

Niet alleen vaktechnische, maar ook 

gedragscompetenties

Onze projectmanagementtrainingen leiden je 

langs de belangrijkste competenties die je 

nodig hebt om projecten succesvol voor te 

bereiden, uit te voeren en af te ronden. Je krijgt 

theoretische achtergronden, praktische 

voorbeelden en handige tools en templates 

waarmee je direct aan de slag kunt.

Je werkt niet alleen aan jouw vaktechnische 

competenties zoals projectorganisatie, 

planning, beheersing en risico’s, maar ook aan 

jouw gedragscompetenties zoals leiderschap, 

communicatie en teamvorming. En tenslotte 

leer je meer over de context waarbinnen een 

project wordt uitgevoerd zoals 

programmamanagement, Agile en Lean.

Ook voor jou?

Onze Projectmanagementtrainingen zijn 

geschikt voor:

✓ (Senior)projectleiders/projectmanagers die 

hun kennis en inzicht willen verbreden en 

verdiepen en van andere projecten willen 

leren

✓ Lean Belts die meer kennis en inzicht willen 

in de projectmatige kant van Lean-

verbetertrajecten

✓ Verandermanagers die projecten willen 

vormgeven om veranderingen te 

ondersteunen

✓ Medewerkers die in projecten werken of 

projecten ondersteunen

“Niet alleen de fijne kneepjes van het vak,

ook verandermanagement.”



Waarom meedoen?

✓ Learning by doing

✓ Resultaat voor je organisatie, maar ook voor jou

persoonlijk

✓ Onze trainers zijn opgeleid op het hoogste niveau

✓ Eerdere deelnemers waarderen MKPC met een

9,0.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze training

of de mogelijkheden van een incompany

training bespreken?

Wij komen graag met je in contact via de

hieronder aangegeven contactgegevens.

Op onze website www.mkpc.nl vind je

meer informatie.

Details

Tijdsduur

Drie dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten 

€ 1.195,- (excl. btw) per persoon, inclusief 

arrangement, lesmaterialen en literatuur.

Kom je samen met een collega of vriend 

naar dezelfde training, dan krijgen jullie 

beide een korting van 15%. 

Wij maken graag (prijs)afspraken bij 

meerdere inschrijvingen tegelijk. Vanaf zes 

deelnemers is het te overwegen de 

opleiding incompany te organiseren. En dat 

is dan meteen een unieke kans om de 

opleiding aan te laten sluiten bij jullie eigen 

vraagstukken. 

Wat kun je na de training?

Kennis van en inzicht in de belangrijkste technische 
competenties van projectmanagement

Kennis van en inzicht in de belangrijkste 
gedragscompetenties van projectmanagement

De competenties toegepast op jouw eigen 
project(situatie)

De kunde zelfstandig projecten te managen als 
projectleider of projectmanager

De basis gelegd voor eventuele certificering op IPMA D 
en PRINCE2® Foundation

Goede aansluitingen op andere trainingen 

Onze Projectmanagementtrainingen sluiten goed aan 

op andere trainingen: Projectcoaching, Lean Six Sigma 

Green- en BlackBelt, Operational Management en 

Begeleiding inrichting projectorganisatie.

Voordoen – Samen doen – Zelf doen! 


