
INFOSESSIE
Projectmanagement
van a tot z

WELKOM !



Onze agenda voor komend 1,5 uur

• 💡 Belangrijke weetjes over de reeks

• ✅Waarom is deze opleiding geknipt voor jou?

• 🧱 De bouwstenen & aanpak van de reeks

• 👌 Een korte teaser/proeverij uit de opleiding

• 🙋Meet the trainers

• 📆 Praktische informatie

• ❓ Q&A moment



Enkele praktische afspraken

• We zien je graag!

• We horen je ook graag ;-)

• Een vraag? Onderbreek ons gerust!

• Hoe interactiever, hoe liever

• Wie ben jij? En waarom had je interesse in deze infosessie – gooi het in de 
chat



Belangrijke weetjes over de reeks
• Voor de eerste keer gegeven in 2000

• Aantal unieke deelnemers in open kalender tem 2022: 1742

• Gemiddelde evaluatiescore van 8,8/10

• Doelgroep:
o Iedereen die projecten beter wil structureren en aanpakken
o Projectleiders met weinig tot aanzienlijk wat ervaring
o Interesse voor een pragmatische, hands-on projectaanpak

⛔ Pak je je projecten al gestructureerd en heb je al heel wat ervaring? 

Check dan zeker “Masterclass Projectmanagement”

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/masterclass-projectmanagement-volledige-reeks.html


Belangrijke weetjes over de reeks
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• Een greep uit de functies/afdelingen:

Accountmanager, Business analist, Consultant, HR officer, Functioneel analist, IT-medewerker, 
Marketing specialist, Projectmanager of –medewerker, Operations medewerker, 
Preventieadviseur, Productmanager, Zaakvoerder, Kwaliteitsmedewerker, Procesingenieur

• Bedrijven die regelmatig deelnemers sturen:

Abbott Coordination Center, Audi Brussels, BPost, Brandweer Zone Antwerpen, Demako, 
Dredging International, Engie Electrabel, Fluxys Belgium, Fost Plus, Imec, LeasePlan, Mediafin, 
Mercedez-Benz Belgium Luxembourg, Nippon Express Belgium, Nyrstar Belgium, Satellic, 
Spectricity, Ultimo Software Solutions, UZ Gent, Vanbreda Risk & Benefits, VVM De Lijn, 
Zoutman, …

Type here the title of the presentation



Waarom is deze opleiding geknipt voor jou?
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Projecten met kennis van 
zaken aanpakken, niet 

meer vanuit intuïtie en/of 
buikgevoel

Tijdswinst door het op 
gestructureerde manier 

aanpakken van projecten

Leren van elkaar -> samen 
doorheen de reeks met 
dezelfde deelnemers –
interactief & netwerk 

Praktijkgericht -> met 
oefeningen, voorbeelden, 

games en cases 

Stel je eigen programma 
samen en kies enkel die 

modules die voor jou een 
meerwaarde bieden

Niet alleen technische, 
maar ook interpersoonlijke 

aspecten die bij 
projectmanagement komen 

kijken



De bouwstenen van de reeks

Opstarten van een project

Afsluiten van een project

Module 1: Plannen, 
budgetteren en opstarten 
van projecten (2 dagen)

Module 2: Opvolgen, 
bijsturen en grip houden 
op projecten (1 dag)

Module 4: Omgaan met 
verandering en weerstand 
in projecten (1 dag)

Module 3: 
Samenwerken 
in projecten 
(2 dagen)



Aanpak van reeks

• Zeer praktisch opgevat -> learning by doing!

• Oefeningen & business games als rode draad in 3 modules:

• Module 1 | Plannen, budgetteren en 
opstarten van projecten:
👉 Tempel van Oova



Aanpak van reeks
• Module 2 | Opvolgen, bijsturen en 

grip houden op projecten:
👉 Indrukwekkende rollercoaster

• Module 4 | Omgaan met verandering 
en weerstand in projecten:
👉Acteechange



Een korte teaser/proeverij uit de reeks

Opdracht: het ABC van projectmanagement



Hoe hou je het tempo erin?



Meet the trainers



PRAKTISCH

• 4 modules - totaal 6 dagen

• Apart of samen als reeks te volgen

STARTDATA 2023

• 19 januari | Zoom 💻

• 3 maart | Diegem

• 5 mei | Antwerpen

• 21 augustus | Leuven

• 8 september | Gent

• 9 november | Zoom 💻

👉 Ga naar de website 👈

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/projectmanagement-van-a-tot-z-volledige-reeks.html


Jouw investering? Hoe meer 
modules je volgt, hoe interessanter 
de korting:

• 2 dagen: 1567 euro

• 3 dagen: 2291 euro

• 4 dagen: 2982 euro

• 5 dagen: 3590 euro 

• Voor de volledige reeks, zijnde 6 dagen, 
geniet je 20 % korting en betaal je 
3833 euro.

Geniet van nog meer voordelen:

• Vlaams Opleidingsverlof bij reeks

• KMO-portefeuille – tot 30% subsidies

📱 1 jaar toegang tot de app “Propellor leidraad” bij intekening op 
Module 1 | Plannen, budgetteren en opstarten van projecten



• Ter voorbereiding of aanvullend
• Ontwikkeld door onze trainers van de reeks
• Doorlopen op eigen tempo
• 6 maanden toegang tot alle onderdelen (e-books, templates, kennisclips, …)
• Kies zelf je gepaste modules
• Inclusief 4 uur individuele coaching

💻 Onze online leerreis
Succesvol projecten 
beheren in 4 fases

👉 Ga naar de website👈

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/succesvol-projecten-beheren-in-4-fases.html
https://www.ncoi.be/nl/opleiding/succesvol-projecten-beheren-in-4-fases.html


B

BEDANKT!

VRAGEN?


