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opleiding pmo - project
management ondersteuner
Projecten zijn dynamische organisatievormen, waarin mensen samenwerken aan een uitdagend resultaat. De middelen en de beschikbare tijd
zijn beperkt. In projecten werken mensen samen, specialisten en managers,
collega’s binnen en buiten de projectorganisatie.

je leert
de basisbegrippen en werkwijzen binnen projecten
over de bijzondere aanpak en ondersteuning die projecten succesvol
kunnen maken
over het opzetten van informatiesystemen, (project)administraties en
kwaliteitsbewaking bij projecten
de samenhang te begrijpen tussen de diverse aspecten van
projectbeheersing
je eigen projectrisicobeheersingssysteem op te zetten

Omdat projectenwerk zo afwijkend en uitdagend is vraagt het om teamleden die gedegen en betrouwbare ondersteuning bieden aan de projectmanager en aan elkaar. Op tijd leveren, servicegericht en flexibel zijn,
meedenken en resultaatgericht support geven, dat zijn de uitdagingen
waar projectondersteuners voor staan. Goede projectondersteuners dragen
bij aan het behalen van projectsuccessen. Hiervoor zijn samenwerken,
pro-activiteit en doorzettingsvermogen kernwoorden.

resultaat

rol van de projectondersteuner

programmaopbouw

De rol van de projectondersteuner in het team is onmisbaar en uitdagend,
maar niet eenvoudig. Een projectondersteuner heeft behoefte aan een
goede basis voor het succesvol opzetten, structureren en beheersen van
de projecten.

Vaak heb je als projectondersteuner niet te maken met alle aspecten van
projectbeheersing, maar om nog effectiever te functioneren is het belangrijk
om toch kennis te nemen van de vele interessante facetten van de bedrijfsvoering van projecten en projectorganisaties.

Begrip van theoretische zaken als projectfinanciën, planning en informatiebeheersing is een must evenals het kunnen beschikken over de juiste
vaardigheden om het project en het team goed te ondersteunen.

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan al deze elementen. Ook de
vereiste vaardigheden voor de ondersteuner zijn onderdeel van het lesprogramma.

De opleiding Project Management Ondersteuner (PMO) geeft meer inzicht
in - en begrip voor de belangrijkste onderdelen van het werk van de projectondersteuner. Door een prettige combinatie van theorie en praktijkoefeningen wordt je kennis verdiept.

De opleiding Project Management Ondersteuner biedt de deelnemers een
goede voorbereiding op de post-HBO Opleiding Project Control.

doelgroep
De opleiding is een goede basis voor iedereen die zich bezighoudt met
ondersteunende werkzaamheden bij projectorganisaties of binnen projectteams.
Denk hierbij aan:
project management ondersteuners
projectadministrateurs
projectteamleden
junior projectcontrollers
projectassistenten
projectsecretaresses
projectcoördinatoren
projectmedewerkers
administratief medewerkers
De opleiding is tevens geschikt voor mensen die voor het eerst met
projecten in aanraking komen en de post-HBO Opleiding Project Control
willen volgen.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op een succesvolle
manier alle aspecten van projectondersteuning toe te passen op jouw
projecten (groot of klein) binnen je eigen (project)organisatie.

docenten
De lessen worden gegeven door gerenommeerde experts in projectbeheersing. Zij zijn ieder specialist op hun eigen vakgebied.

werkvormen
hoorcolleges
casuïstiek (actuele projecten die vaak door de deelnemers zelf uit hun
werksituatie worden ingebracht)
oefeningen
rollenspellen

inhoud van de opleiding
In 4 dagdelen wordt het volgende opleidingsprogramma aangeboden:
1)
2)
3)
4)

Sturen en beheersen van projecten
De proactieve projectondersteuner
Businesscase en projectadministratie
Planningen begrijpen en projectrisicomanagement

les 1
Sturen en beheersen van projecten
Projecten zijn specialistische organisatievormen met hun eigen dynamiek.
Goede sturing en beheersing van projecten vraagt allereerst om het kunnen begrijpen en doorgronden van het gedrag van projecten. De plek van
het project in de eigen organisatie en in haar externe omgeving kennen.

les 2
De proactieve projectondersteuner
Projecten vragen om samenwerking tussen verschillende medewerkers en
belanghebbenden. Niet alleen tussen de teamleden, maar ook tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen specialisten in de projectorganisatie en de reguliere (lijn) organisatie.
Hoe werk jij samen? Hoe ben je proactief en dienstverlenend zonder over je
eigen grenzen te gaan? Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten met de bijbehorende valkuilen en hoe zorg je dat je daar niet in terechtkomt? Deze les
draait om jou als projectondersteuner. Iedereen is uniek. Door jezelf beter
te leren kennen en te accepteren krijg je meer kracht en zelfvertrouwen en
komen jouw talenten beter tot hun recht.

les 3
Businesscase en projectadministratie

businesscase
De businesscase is vooral een investeringsberekening waarin beoordeeld
wordt of het project cijfermatig aan de eisen voldoet. Deze belangrijke
rekensom wordt voorafgaand aan ieder project gemaakt en gedurende het
project gevolgd. Om deze reden houden we een projectadministratie bij en
maken we voortgangsrapportages en prognoses. Een businesscase weegt
niet alleen de cijfers, maar bevat ook de achtergrond van het project, de
verwachte voordelen voor de organisatie en de mogelijke risico’s. De rechtvaardiging van een project wordt afgeleid uit al deze informatie.

projectadministratie
Goed financieel beheren van projecten wordt steeds belangrijker. Het voeren
van een gedegen projectadministratie geeft inzicht in de geplande en de
werkelijke inzet van middelen per project. Een goede administratie is
essentieel om snel en adequaat in te spelen op de voortgang van de projecten. De projectondersteuner dient de administratieve processen te kennen
die voor werkbare support van belang zijn.
Een project kan vaak niet terugvallen op de reguliere informatiesystemen. Er
kunnen extra of afwijkende rapportages gevraagd worden en / of er moeten
bijzondere belanghebbenden worden geïnformeerd. Ook werken er vaak
diverse partijen samen aan één project. De informatievoorziening moet juist,
tijdig en volledig zijn.
De projectondersteuner die dit efficiënt organiseert en de juiste informatie
snel en betrouwbaar kan leveren is een succesfactor in het project. Kwaliteit
is lastig te meten, wel moet er een betrouwbaar kwaliteitssysteem aan
ten grondslag liggen. Documenten, tekeningen en procesbeschrijvingen
zijn vaak belangrijk. In deze les leer je praktische methoden om de vinger
aan de pols van het project te houden.

les 4
Planningen begrijpen en projectrisicomanagement

planningen begrijpen
Het is van groot belang dat projecten op tijd af zijn en dat tijdig het projectresultaat wordt opgeleverd. Hiervoor worden vaak ingewikkelde planningen bijgehouden. Het begrijpen van de basisprincipes van een planning
en het kunnen lezen van een planning is niet moeilijk, maar je moet het
wel even leren.

examen
Je sluit de opleiding Project Management Ondersteuner af met een online
examen. Dit examen word je aangeboden in een afgesloten E-learning
omgeving.
Om deel te kunnen nemen aan het examen mag je maximaal één les
missen. Wanneer je het examen met goed gevolg afrondt, ontvang je een
officieel diploma. Je hebt hiermee een door het bedrijfsleven hoog gewaardeerd diploma in huis. Deelnemers die het examen niet halen of maken,
ontvangen een certificaat.

risico’s beheersen
Risico’s en onzekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren
van projecten. Dat komt omdat de doelstellingen (en in de meeste gevallen
ook de op te leveren resultaten) van een project wel bekend zijn, maar
de weg ernaartoe een aantal onbekende factoren kent. In dit deel van de
les besteden we aandacht aan het opzetten van een werkbaar systeem
waarmee je snel een projectrisicoadministratie kunt voeren die werkt.

investering
€ 1.245, - (excl. BTW)
Deze investering is inclusief lesmateriaal, koffie, thee, fris en versnaperingen.

duur
4 bijeenkomsten van 3,5 uur.
Bij het plannen van de lesdata is er rekening gehouden met de schoolvakanties. Deze opleiding verzorgen wij ook als incompany variant met de
mogelijkheid de opleiding aan te passen aan de wensen van de projectorganisatie.

data en locatie
Kijk voor de actuele lesdata en locaties op onze website www.pcokennis.nl

advies & inschrijving
Voor alle vragen kun je bellen en / of mailen met:
PCO Kennis		
Fonteinkruid 6b		
3931 WX Woudenberg

T (033) 750 15 01
info@pcokennis.nl
www.pcokennis.nl

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website.

voorwaarden
Op al onze opleidingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn te vinden op onze website.
Voor vragen of aanvullende informatie zijn we bereikbaar op:
033 - 750 15 01 of info@pcokennis.nl

over persoonlijke
ontwikkeling

incompany opleidingen

In projecten zijn goede samenwerking en communicatie tussen alle
betrokken mensen de meest cruciale factoren voor het slagen of mislukken.
Het doorgronden van deze succesfactoren maakt jou en jouw project
succesvoller.
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Identiteit

Als Projectcontroller werk je tussen het project en de organisatie in een
dynamisch onzekere context. Iedere dag word je geconfronteerd met
(professionele) dilemma’s, tegengestelde belangen, assertiviteit en weerstand. Er wordt een groot beroep gedaan op jouw communicatieve
vaardigheden en op de mate waarin je kunt afstemmen op anderen en
wisselende situaties. Dit vraagt veel van jouw persoonlijke vaardigheden.
Steeds zul je keuzes moeten maken en accenten moeten aanbrengen in
houding en gedrag. Het is belangrijk dat je kunt reflecteren en met jezelf
‘aan de slag gaat’. Als je als financial een stap wilt maken in jouw verdere
ontwikkeling dan zul je naast vakkennis ook een grote bereidheid moeten
hebben om aan jezelf te werken. Sterker nog; het is essentieel dat je deze
kant van jezelf exploreert en ontwikkelt. Een goede projectcontroller is een
financial met diverse interesses en DE WIL om zichzelf te ontwikkelen in de
relatie tot andere mensen.
Om je gelukkig te voelen in je werk en het maximale uit je talenten te halen
is het belangrijk dat je tijd en aandacht besteedt aan de diepere, vaak
onbewuste lagen in jezelf. Als je jezelf beter leert kennen en waarderen kom je steviger in je schoenen te staan en val je minder vaak terug
in valkuilen en ongewenste patronen. Je leert samen te werken met alle
soorten mensen en waar nodig grenzen te stellen en te respecteren. Je
ontwikkelt meer begrip voor zowel jezelf als anderen, waardoor interactie
soepeler zal verlopen en minder energie zal kosten.
Alle 1 en 2-daagse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
vind je op onze website.

Het opleidingsprogramma van PCO kan, bij voldoende deelnemers, ook
incompany verzorgd worden. Dit levert een aantrekkelijke korting op en
veel praktische voordelen:
specifieke leerdoelen kunnen in overleg worden vastgesteld
eigen locatie, vertrouwd en geen reistijden
participatie en (gast)colleges door eigen medewerkers mogelijk
lestijden in overleg vast te stellen
dieper ingaan op zelf ingebrachte casuïstiek en methoden
mogelijkheid om het lesprogramma te integreren in andere
(veranderings- of ontwikkel) programma’s
In de loop van de jaren heeft PCO Kennis een schatkamer aan theoretisch materiaal en praktijkervaringen verzameld, waaruit wij voor iedere
opleidingsvraag een maatwerk-programma kunnen samenstellen.
In overleg definiëren we de opleidingsbehoefte en leerdoelen. PCO Kennis
doet een maatwerkvoorstel, waarmee je gericht een impuls kunt geven
aan de ontwikkeling van de projectbeheersing binnen jouw organisatie.
Het opleidingsprogramma kunnen wij desgewenst aanvullen met ‘terugkomdagen’, praktijksessies, en speciale trainingsprogramma’s die gericht
zijn op persoonlijke ontwikkeling als aanvulling op het bestaande
programma.

erkenningen

post-hbo geaccrediteerd

PCO Kennis hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen en
dienstverlening. We streven naar opleidingen die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen in de markt. Een goed contact met deelnemers,
docenten en projectorganisaties is hiervoor belangrijk. Zij leveren waardevolle input voor dit ontwikkelingsproces.

De Opleiding Project Control (OPC) is officieel erkend als PHBO
Registeropleiding en wordt jaarlijks ge-audit en beoordeeld op inhoud,
kwaliteit en praktijkrelevantie door een onafhankelijke commissie.

Om objectief meetbare kwaliteit te leveren, beoordelen onafhankelijke
externe partijen zowel de organisatie als de inhoud van onze opleidingen.

Deze staat onder toezicht van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs
Nederland (CPION). Deelnemers die met goed gevolg hebben
deelgenomen aan deze opleiding ontvangen een officieel erkend PHBOdiploma en worden opgenomen in het Abituriëntenregister van de Stichting
Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

SVPC
Het doel van de Stichting Vakopleiding Project Control
(SVPC) is om opleidingsprogramma’s op het vakgebied
‘project control’ te toetsen aan de behoefte van
de markt en de kwaliteit, procedures, examinering,
materiaal etc. van opleidingen periodiek en kritisch te
beoordelen.
De SVPC kent een bestuur waarin het vakgebied breed vertegenwoordigd
is. Het bestuur wordt gevormd door senior experts van organisaties waar
project control een cruciale bedrijfsfunctie is. Eén lid van het bestuur
vertegenwoordigt de academische wereld en ziet toe op de onderwijskundige aspecten van het opleidingsaanbod.

over project control online
PCO is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist op het gebied van projectbeheersing. PCO Kennis ontwikkelt, onderzoekt, stimuleert en deelt kennis.
Wij beschouwen projectbeheersing vanuit een meervoudig perspectief. PCO
Kennis blijft zich steeds ontwikkelen en aanpassen. Nieuwe praktijkkennis
leggen we vast en verwerken we in onze programma’s.
Wij voegen het beste uit verschillende (internationale) methoden samen en
hangen niet één methode aan. We bewegen altijd mee met de ontwikkelingen in het vak. Onze opleidingen hebben een doordachte balans tussen
(persoonlijke) vaardigheden en theoretische kennis. Je krijgt praktische en
concrete handreikingen om jouw project op tijd en binnen budget af te
ronden met het beoogde resultaat.
uniek opleidingsaanbod
eigen lesmateriaal; ontwikkeld door vakexperts
aansprekende (actuele) cases
praktijk, inzicht en ervaring staan centraal
ervaren praktijkdocenten
gemiddelde waardering van 8+ (van meer dan 3.000 cursisten)
zowel incompany, maatwerk als open inschrijving mogelijk

pco kennis is een platform
Site visits
PCO organiseert regelmatig een site visit naar een organisatie waar de
projectbeheersing inspirerend, leerzaam of uniek is. Een kijkje achter de
schermen van een bijzondere organisatie of project en toelichting door een
collega projectcontroller. Na afloop is er natuurlijk tijd en gelegenheid voor
netwerken bij een hapje en een drankje.
Project control avond
De jaarlijkse project control avond is inmiddels een begrip. Rondom een
aansprekend thema komen vakspecialisten bij elkaar. Zij worden getrakteerd op inspirerende lezingen en cases van organisaties waar we wat van
kunnen leren in ons vakgebied. Altijd boeiend, gezellig en natuurlijk gratis,
aangeboden door PCO. Een avond waar we elkaar spreken, van elkaar leren
en ook de gediplomeerde RPC-ers van dat jaar feliciteren. Je bent van harte
welkom!
PCO ontwikkelt, onderzoekt, stimuleert en deelt kennis. Projectcontrollers
die dit met elkaar willen delen vinden in PCO Kennis een professionele
en bezielde partner. Als een soort gilde waar vakmensen elkaar treffen en
inspireren. Wij zijn een platform voor Projectcontrollers en organiseren
evenementen, sitevisits en opleidingen. Hier kan je elkaar treffen om te
netwerken en informatie uit te wisselen.

pco kennis organiseert
opleidingen & trainingen
masterclasses
projectcontrol-games
site visits naar interessante projecten
lezingen
round-tables
jaarlijkse project control avond

blog
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van
Projectbeheersing? Of ben je op zoek naar een inhoudelijk artikel over een
specifiek onderwerp? Kijk dan op www.pcokennis.nl/blog

nazorg
PCO Kennis biedt je gedurende de opleiding en desgewenst hierna ondersteuning. Naast het opleidingsprogramma kunnen adviseurs van PCO de
deelnemers bijstaan het geleerde in praktijk te brengen en de kennis toe te
passen. Dit kan door middel van:
spreekuur per telefoon
mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen aan de docent(en)
aanvullende ‘terugkomsessies’
extra verdiepingsmodules
training ‘on the job’ / coaching

pco kennis verzorgt passende
opleidingen op 3 niveau’s

referenties
PCO Kennis verzorgde met plezier en resultaat opleidingstrajecten voor:

meester

vakman

leerling

gemeenten
provincies
ministeries
energiebedrijven, waterschappen
woningcorporaties
aannemers
IT-organisaties
infrastructuur bedrijven
projectorganisaties
adviesbureaus
detacheerders
De uitgebreide lijst van referenties vind je op onze website.

businesscases

opleidingsprogramma’s
CEDEO-erkend
korte trainingen

project management
projectondersteuning

PCO Kennis b.v.
Fonteinkruid 6b
3931 WX Woudenberg
www.pcokennis.nl
info@pcokennis.nl
033 750 15 01
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