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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Project schrijven (plan) 
 

Een project begint met het bepalen van het resultaat. De aanleiding van een project is vaak een bepaald 

probleem of knelpunt. De veelgebruikte SMART-methode wordt gebruikt om u een tool te geven zowel 

knelpunten, oplossingen als projectresultaten eenduidig en helder in kaart te brengen.  

Deze training is bij uitstek geschikt voor (aankomende) projectleiders/ projectmanagers en medewerkers 

die deeltaken op het gebied van projectmanagement vervullen in profit- en non-profitorganisaties. 
 

Doelstelling en doelgroep 

Het schrijven van een project voorstel voor projectleiders of -managers in profit- en non-profitorganisaties. 
 

Trainingsinhoud (MBO) 

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde: 

- Plan van aanpak maken  

- Introductie en achtergronden  

- Doelstelling of probleemstelling  

- Projectopdracht en -activiteiten 

- Projectgrenzen en randvoorwaarden  

- Producten en kwaliteit 

- Projectorganisatie  

- Planning  

- Kosten en baten  

- Risicoanalyse  

- Projectplan opstellen 
 

De deelnemers worden aanbevolen de training te volgen met een project idee. Gedurende de training kan 

men dan concreet werken aan het schrijven van een project en krijgt men de nodige begeleiding. 

De training is zeer interactief. Theorie wordt afgewisseld met de eigen ervaring over de toepassing in de 

eigen werksituatie. Vooral de terugkoppeling naar de eigen werksituatie is van belang, zodat u de geleerde 

handvatten meteen kunt toepassen. Het betrekken van de doelgroep, ten einde een acceptabel project te 

schrijven komt ook aan de orde tijdens de training.  
 

De deelnemers ontvangen het IMKB Certificaat ‘Project schrijven (plan)’ bij het succesvol afronden van 

de training. 
 

Toelatingseis : MBO werk- en denkniveau 
 

Cursusduur : 8 weken (1x per week) – op de [dag] van 18:00 – 21:00 uur 

Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week 
 

Kosten 

 

 
 

: Inschrijfgeld SRD 50, - 

  Lesgeld SRD 1250, - (inclusief lesmateriaal) 

  In termijnen (1 x SRD 650 + 1 x SRD 600)   

Aanvang : (datum) | Tijd: 18:00 uur 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


