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Training Projectmanagement - Verdieping

Technical Education Centre, kortweg T.E.C. genoemd, organiseert naast technische opleidingen diverse trainingen 
op het gebied van projectmanagement met specifieke focus op het technisch werkveld. In deze training gaat het 
om het aansturen van grote en complexe projecten binnen de techniek. Het gaat niet alleen over de toepassing 
en sturing op projectmatig werken binnen je project, maar vooral ook in de context van de organisatie waar je 
werkt en het externe krachtenveld van ‘partijen rondom het project’.
In de trainingsdagen en tijdens de tussenliggende weken oefen je met eigen projectsituaties en vanuit je eigen 
(project)vragen. Dit laatste wordt onder begeleiding van de trainer ondersteund met tussentijdse intervisie-
sessies in kleine groepen.

Doel
Het vergroten van je persoonlijk leiderschap in de rol als projectleider en daarbij een eigen visie te ontwikkelen 
op projectmanagement binnen jouw werkveld. Maar ook leer je hoe je een project succesvol kunt monitoren, 
bijsturen en om te gaan met complexe situaties en problemen.

Voor wie?
Deze cursus is voor deelnemers die al enigszins thuis zijn in de wereld van projectmanagement. Bijvoorbeeld 
mensen die de training Projectmanagement – Basis hebben gevolgd bij TEC of al enige werkervaring (>2jr) 
hebben opgedaan als projectleider of projectmanager.

Duur?
De cursus bestaat uit 5 trainingsdagen en 4 intervisie-sessies, met daarbij tussentijdse oefenopdrachten. De 
gemiddelde doorlooptijd is 6 maanden en zal in overleg worden bepaald.

Waar?
Deze training kan in-company of op onze cursuslocatie in Roden worden gegeven.

Cursusinformatie
In de opleiding komen de volgende onderwerpen o.a. aan bod:
•  Conflicthantering en effectief onderhandelen;
• Monitoren projectvoortgang en begroting
• Teamvorming en teamontwikkeling;
• Manieren van beïnvloeding (onderstroom- en bovenstroomprocessen, etc.);
• Assertiviteit, beïnvloeden en leiding nemen in interactie;
• Uitwisselen praktijkervaringen bij collega-deelnemers als onderdeel van de lessen;
• Oefenen van ‘lastige gesprekken’ met een trainingsacteur en praktijkcases.

Aanmelden of meer informatie? Neem gerust contact op!


