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/ Open opleidingen
Interactief en praktisch
Competentiegericht en technisch
Lesgevers met kennis van zaken
Toegespitst op Project Management
Individuele inschrijving mogelijk

“

Leiderschap
Integriteit

Bedrijven kunnen bij ons terecht
met al hun vragen over het
vakgebied Project Management.

Daadkracht

Strategisch
inzicht

PM

Communicatief

Bedrijfsspecifieke
kennis

Organisatorisch
sterk

Algemene
bedrijfsvoering

Methodische
aanpak

CONTEXT

VAKKENNIS

Onze diensten:
Project Managers
Werving en selectie
Advies
Consultancy
Tools en templates
Opleidingen

/ In company
Volledig op maat uitgewerkt
In het bedrijf of in ons opleidingslokaal
Tijdens de werkuren of ‘s avonds
Voordelig voor grote groepen: forfait-prijs
Vb: Planning, Prince2, IPMA, Risk, ...

“

Project Managers hebben nood aan
specifieke technische, gedrags- en
contextuele competenties.
Onze opleidingen geven hen de nodige
kennis en inzichten om projecten op
tijd, binnen budget en kwalitatief
hoogstaand af te leveren.
Onze lesgevers zijn ervaren Project
Managers. Ze geven interactieve
opleidingen met aandacht voor techniek
en een praktische invalshoek.

NEWPOINT
PROFESSIONALS
DIENSTEN

ATTITUDE

Een duidelijke en verhelderende opleiding met goede oefeningen en praktijkvoorbeelden
gebracht door een gemotiveerde lesgever met duidelijke ervaring.
WOUTER VAN DEN BROECK • PROJECT ENGINEER BIJ CAMPINE NV

T 011 220 544
E opleiding@newpointprofessionals.be

Kerncompetenties Project Management (19u00 - 22u00)

Succesvol starten en plannen van een nieuw project (13u30 - 17u30)

Op 18 avonden doe je een complete en brede kennis op van het vakgebied Project
Management. Na de opleiding kan je projecten op tijd, binnen budget en kwalitatief
hoogstaand afleveren. Je bent voorbereid op het examen voor het IPMA-D certificaat.

Hoe start je een nieuw project op? In deze opleiding leer je een projectplan opstellen. Verder
bespreken we hoe je het projectwerk inzichtelijk kan maken en structureren. Tenslotte maken
we een projectplanning op in MS Project en leren we aan hoe je dit kan beheren.

Hasselt

‘18

19/9/2018 >>> 19/6/2019

Antwerpen

‘19

30/04/2019 >>> 17/03/2020

Hasselt

‘18

05/11 – 12/11 – 19/11

‘19

12/03 – 19/03 – 26/03

‘19

02/05/2019 >>> 19/03/2020

Antwerpen

‘18

08/10 – 15/10 – 22/10

‘19

12/02 – 19/02 – 26/02

€980

€3.450
Project Management Processen (9u00 - 17u00)

Soft skills voor Project Managers (9u00 - 17u00)

In deze vierdaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills”
van Project Management. Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit,
Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Goed ontwikkelde soft skills zijn essentieel voor een succesvolle Project Manager. In deze
driedaagse opleiding leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam en wat de sociale
vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Hasselt

‘18

08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11

‘19

21/02 – 28/02 – 14/03 – 21/03

Hasselt

‘18

06/12 – 13/12 – 20/12

‘19

14/05 – 21/05 – 28/05

Antwerpen

‘18

04/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10

‘19

02/04 – 23/04 – 30/04 – 07/05

Antwerpen

‘18

08/11 – 15/11 – 22/11

‘19

06/06 – 13/06 – 20/06

€2.420

€1.780

MS Project- Basic (13u30 - 17u30)

MS Project - Advanced (13u30 - 17u30)

Je leert een projectplanning op te stellen in MS Project met specifieke projectgegevens, alle
taken, afhankelijkheden en resource(kalender)s. Je kan de planning opvolgen t.o.v. een baseline,
resources aanpassen (resource leveling) en rapporteren over de actuele toestand van je project.

In deze opleiding verwerf je een diepgaande kennis van Microsoft Project. Je leert rapporten
bewerken en aanmaken, projecten koppelen en gebruik maken van een resource-pool. Je
leert data importeren en exporteren en je project opvolgen met Earned Value Management.

Hasselt

‘18

16/10 – 23/10

‘19

09/05 – 16/05

Hasselt

‘18

04/12 – 11/12

‘19

10/06 – 17/06

Antwerpen

‘18

02/10 – 09/10

‘19

23/04 – 30/04

Antwerpen

‘18

20/11 – 27/11

‘19

28/05 – 04/06

€670

€670
Alle vermelde prijzen zijn excl. btw.

INSCHRIJVEN Inschrijven kan online op www.newpointprofessionals.be

/ Inschrijven

/ kmo-portefeuille
Newpoint Professionals is erkend als
gecertificeerd opleidingsinstituut. Bespaar
tot 40% door een project in te dienen ten
laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding.
Meer info: www.kmo-portefeuille.be.

“

Ik vond de opleiding van Newpoint Professionals leerrijk,
met een goede focus op de zaken die je echt iets kunnen bijleren.
De enthousiaste docenten zorgen voor een aantal zeer aangename dagen.

Kantoor Antwerpen

Kantoor Hasselt

Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
03 369 62 67

Corda Campus - Corda 4
Kemische
KempischeSteenweg
Steenweg305/7
305/7
3500 Hasselt
011 22 05 44

NEAL HEIJLIGEN • PROJECT ENGINEER BIJ ECOLAB

INFO@NEWPOINTPROFESSIONALS.BE
WWW.NEWPOINTPROFESSIONALS.BE

“

Inschrijven kan online via
www.newpointprofessionals.be of via
e-mail naar opleiding@newpointprofessionals.be.
Vermeld dan zeker je persoonlijke gegevens,
de bedrijfsinformatie en de opleiding die
je wil volgen.

