
elkom bij de open avond 

Algemeen 
projectmanagement

Start om 18.30 uur16 november 2022



Algemeen 
Project Management

In de beroepspraktijk
op basis van IPMA - C

Post HBO opleiding 



Hoofddocent APM
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Commissielid en docentschapSpecialisaties

• Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement
• Projectmanagement NCB 3
• Wat is AGILE portfoliomanagement?

• De internationale richtlijn voor PM
• Routekaart Portfoliomanagement

• 1960

• Bestuurs- en bedrijfskunde

• Alg. sociale wetenschappen

-Management & communicatie

• Ex-Voorzitter Advies Commissie IPMA-NL

• Commissielid ISO Projectmanagement 
University

• Docent hogescholen, universiteiten & 
academies

• Professionaliseren Programma & 
Projectmanagement

• Begeleiden en coachen van IPMA 
certificeringstrajecten

• Organiseren van Workshops, lezingen, 
seminars

• Dagvoorzitter

Opdrachtgevers

• Nationale Politie

• KPN

• SNS Reaal

• Achmea

• UWV

• Gemeente Amsterdam

• Windesheim

• Parnassia

• Ipse de Bruggen

• ‘s Heeren Loo

• Csi industrie

Coauteur projectmanagementboekenRon J. Vinken IPMA_B Opdrachtgevers



Verwachtingen

Roept u 
maar……



Algemeen Projectmanagement  APM

Algemeen Projectmanagement reikt je een aantal methoden
aan om beter vorm te geven aan projectmatig werken.

Bovendien verbeter je, jouw persoonlijke vaardigheden die 
je in staat stellen een bewustere bijdrage te leveren aan  
projectresultaten en aan de organisatiedoelstellingen.



Meer dan 20 jaar bewezen ervaring

• APM 0223 wordt voor de 50ste keer gegeven

• Ruim 550  studenten

• Deelnemers vaak via ambassadeurs van APM

• Gemiddelde waardering 8-9

• Direct toepasbaar in de beroepspraktijk

• Start 2 maal per jaar (februari  en september)



Start data

Startdatum 11 februari 2023

Einddatum 30 juni 2023

4 zaterdagen 09.30 – 16.30

27 dinsdagavonden         18.30 – 22.00

Terugkomdag na 3 maanden! 

Start ook weer in september 2023 en februari 2024 



Voor wie?

Je bent betrokken bij het vormgeven 
van veranderingen of het behalen van 

(project) resultaten

Je bent in de beroepspraktijk actief op 
HBO denk- en werkniveau



20 leerervaringen

Theorie Techniek Vaardigheden

• projectmanagementtheorieën

• project-start-up 

• organisatievormen 

• gefaseerd werken aan 
projectresultaten 

• cultuurverschillen 

• samenwerken in multidisciplinaire 
teams 

• projectmanagementtechnieken

• situatieanalyse en 
samenhangende projectvormen 

• specificeren van projectresultaten 

• een projectplanning maken 

• projectsturing, -beheersing en 
control 

• maken/vormgeven van 
geïntegreerd 
projectmanagementplan  

• persoonlijke vaardigheden

• waarnemen en gedrag 

• leidinggeven 

• conflicten hanteren en 
onderhandelen 

• persoonlijke 
beïnvloedingsvaardigheden 

• stakeholder- en 
omgevingsmanagement 

• jezelf inzetten - jezelf zijn - zijn 

• dienstbaar in vele rollen



Werkvormen   (colleges vinden fysiek plaats, tenzij ….)

Theorie

Praktijk

Rollen
-spel

Cases
Hoor

-colleges

Werken in 
groepen

Presentatie

Social
event

Leren op
locatie



Wetenswaardigheden

Diploma APM op basis van IPMA-C van Stichting Post-HBO Nederland

• Groepssamenstelling

• Buddy-studiegroep

• Studiebelasting  (236 uur) 
Gemiddeld: 10 - 12 uur p/wk
Eind opdrachten (50-75 uur)

• BP

• MS-Teams/app

• (E)-Boeken

• Studie project

• Reflectieverslagen + 

• persoonlijke Coaching

• Tests

• Take-home tentamen

Op te leveren eindproducten

• Projectmanagementplan

• Eindreflectie-verslag



Kwaliteitskeurmerk

1. Aanpassingen n.a.v. de evaluaties

❑ Geen 

❑ Overall score 8,5

2. Toetsingscommissie vanuit het beroepenveld

3. Accreditatie door de stichting post HBO

4. Accreditatie als IPMA-keurmerkopleider



Vervolg (opleidingen)

Internationaal IPMA- D of C certificaat   

Vervolg →

• Hoger management of bedrijfskunde

• Effectief Leiderschap

• Persoonlijk Leiderschap

• Veranderen met Kwaliteits-Proces-en Lean-management

• …..

• …..



Wat levert APM je op?

❑ Zelfontwikkeling

❑ Voor de organisatie 
➢ toenamen van kwaliteit op de projecten

➢ kosten besparing op projecten

https://www.cpion.nl/Page/Home


Things to know

➢ Via de APM site

❑brochure 

❑proefles woensdag 14 december 19.00 uur

❑persoonlijk adviesgesprek 

❑aanmelden 

Concept rooster op aanvraag via APM@windesheim.nl

Na aanmelden een intake gesprek*
Uiterlijk twee weken van te voren ontvang je de 
startinformatie en het rooster.

https://www.windesheim.nl/zoekresultaten?q=APM&fid=0
https://www.windesheim.nl/agenda/2022/december/proefles-algemeen-projectmanagement


Opleidingsbudget

STAP budget per 1 maart 2022
Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget. Een vergoeding van 
maximaal € 1.000,- die je één keer per kalenderjaar kunt aanvragen via het 
UWV met een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit ontvang je van ons na je 
aanmelding. Start de opleiding al binnen 4 weken of betaalt je werkgever? Dan 
ontvang je het bewijs niet. Het STAP-budget is beperkt beschikbaar en verdeeld 
over 5 aanvraagperiodes per kalenderjaar. www.stap-budget.nl

Scholingsvoucher Groei Vooruit
Woon je in de regio Zwolle? Dan kun je wellicht gebruik maken 
van ‘Groei Vooruit’.
Dit ontwikkelfonds biedt financiering tot een scholingsvoucher 
van maximaal € 5.000 om een omscholing of herscholing te 
bekostigen. 
Op de site https://groeivooruit.nl/ vind je alle voorwaarden. 



apm@windesheim.nl

Simone Kok (procescoördinator)

088 469 9629 - X1.38 

Ron J. Vinken (Hoofddocent APM)

06- 22 44 33 77

R.Vinken@Windesheim.nl

Contactgegevens APM



Vragen?


