
Op 28 september start de opleiding 

Projectmanagement voor Engineers in 

Hoogeveen.  

Vanuit de toenemende vraag naar vakbekwame technische 

projectleiders organiseert Litecad in samenwerking 

met de Hogeschool Utrecht in september de opleiding 

Projectmanagement voor Engineers. Er staan immers 

ontelbare projecten op stapel in Noord-Nederland. Dus 

kansen volop! 

 

Hoe blijf je in control over je projecten? Hoe kun je kansen 

optimaal benutten, risico’s verminderen en onnodige 

bijstellingen voorkomen? Maar ook: hoe krijg je jouw 

mensen mee in veranderingen binnen de technische sector 

en hoe ga je om met conflictsituaties? In deze opleiding 

leer je de do’s en don’ts van projectmanagement.  

 
De eisen die worden gesteld aan de uitvoering 

van projecten binnen het technisch domein nemen 

toe. Projectbeheersing is belangrijk en onnodige 

budgetoverschrijdingen worden minder geaccepteerd. Als 

projectleider speel je hierbij een belangrijke rol. Zorgen 

voor stabiele projecten met een gezond rendement is jouw 

verantwoordelijkheid.

 

Handig om te weten: 

•	 Startdatum:	 28	september	2021	

•	 Lesdata:		 tweewekelijks	op	dinsdagavond	van	15.00	-	20.00	uur		

•	 Studiebelasting:		20	cursusdagen	+	het	inleveren	van	een	projectplan

•	 Kosten:	 €	5750,-	(vrij	van	btw)
•	 Locatie:	 Litecad	Campus	Hoogeveen

•	 Diploma:	 Post-bachelor	
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Doelstelling
Einddoel van de opleiding is het verbeteren van de bijdra-

ge aan het projectresultaat van de deelnemers. Enerzijds 

door het aanleren van projectmanagement technieken 

en terminologie, anderzijds door extra aandacht op de 

persoonlijke effectiviteit in de dagelijkse werkpraktijk. 

Structuur van het lesprogramma
•	 Individueel	assessment

•	Kick-off:	algemene	inleiding	en	uitleg	van	het	groepsproces

•	 Theorie	over	projectmanagement:	IPMA-systematiek	en	

technische, gedragsmatige en de contextuele competenties

•	Persoonlijke	effectiviteit,	communicatie	en	leiderschap:	

mondelinge en schriftelijke communicatie, simulaties 

en praktijkcases, situationeel leidinggeven en adaptief 

leiderschap, teambuilding

•	Projectmanagement	in	de	technische	omgeving:	 

marktontwikkeling en strategie, stakeholder- en veran-

dermanagement, conflicthantering en onderhandelen, ri-

sicomanagement, juridische aspecten en contractvormen

•	Excursies:	leren	van	elkaar.	Je	gaat	bij	elkaar	op	bedrijfs-

bezoek. 

•	Toetsing:	gedurende	de	opleiding	krijg	je	de	opdracht	

om de behandelde stof te vertalen naar jouw praktijk. 

Dit doe je door tijdens de opleiding een projectplan te 

beoordelen of zelf te maken. Daardoor sluit de opleiding 

optimaal aan op jouw werksituatie.  
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Diploma
Na het afronden van de post-bacheloropleiding  

Projectmanagement voor Engineers ontvang je een  

post-hbo-diploma van de HU. 

Kosten
De post-bacheloropleiding Projectmanagement voor  

Engineers kost €	5750,-	vrij	van	btw.	Hier	zijn	de	les- 
materialen en maaltijden tijdens lesdagen bij inbegrepen.

Waarom Projectmanagement  
voor Engineers via Litecad? 

•	Kom	verder	in	je	carrière:	eigentijds	onderwijs	dat	goed	

aansluit op de praktijk en verbreding van jouw netwerk.

•	Praktijkgericht	onderwijs:	Jouw	ervaringen	zijn	input	

voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen 

toe in je werk.

•	Locatie:	De	lessen	worden	verzorgd	vanuit	de	Litecad	

Campus	in	Hoogeveen,	dit	scheelt	reistijd	

•	De	post-bacheloropleiding	Projectmanagement	voor	

Engineers is gecertificeerd door Stichting	Post	Hoger	

Beroepsonderwijs Nederland.
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