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PROJECT MANAGEMENT SIMULATIE WORKSHOP
Het toepassen van kennis is een belangrijke succesfactor van leren. Deze drie daagse training gaat verder dan een
traditionele Project Management training. Tijdens deze zeer praktisch opgezette training laten wij de deelnemers kennis
maken met een toegankelijke, flexibele en schaalbare Project Management methodologie. Het ‘leren door doen’ is
kenmerkend voor al onze trainingen. Als deelnemer van deze training stellen wij u in staat om direct de geleerde kennis
te toetsen. U gaat concreet aan de slag met het managen van een project van het begin tot het eind waarbij gebruik
gemaakt wordt van de STS-Simultrain® project management simulator. Na afronding van deze training kunnen de
deelnemers, onder bepaalde voorwaarden, de TenStep® Project Management (TSPM) certificering behalen en 24 PDU’s.

VEREISTE VOORKENNIS


Geen, in deze training leer je de fundamenten van project management.
LEERDOELEN
Aan het einde van de simulatie training kunnen deelnemers:
 De verschillende aspecten van een project definiëren;
 Een passend project plan en budget maken en onderhouden;
 Problemen en wijzigingen aan het project identificeren en managen;
 Verwachtingen en communicatie effectief managen;
 Project risico’s identificeren, analyseren en beantwoorden;
 Met meer inzicht project medewerkers op het project managen;
 Kwaliteit en meetinstrumenten toepassen om processen te verbeteren en projecten succesvol af te sluiten;
 Geleerde kennis en ervaring succesvol toepassen in een gesimuleerd project.
DOELGROEP
De Project Management Simulatie Training is gericht op projectleiders, projectleden, leidinggevenden van
projectmanagers en zij die projecten monitoren. De training stemmen wij af op de leervragen van de deelnemers die in
projecten werken of gaan werken. De deelnemers gaan aan de slag om hun project management tools, technieken en
vaardigheden op te bouwen en/of te verbeteren.

OPZET TRAINING










Overzicht project, vaardigheden en context
Definieer het werk
Maken en managen van plan en budget
Identificeren en managen van issues en wijzigingen
Managen van verwachtingen en communicatie
Identificeren en managen van risico’s
Managen van project medewerkers
Managen van kwaliteit en meetinstrumenten
Project Simulatie (2x halve dag)

De training bevat oefeningen, vragen en een project simulatie.
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