
De kracht van 
Project Controls ligt 
in de geïntegreerde 

aanpak in het 
beheersen van al zijn 

kennisgebieden

Je werkt binnen een projectorganisatie en komt in aanraking met projectbeheersing, 
bijvoorbeeld in je rol als planner, controller of manager. Hoe wordt een project beheerst en 
gestuurd binnen de randvoorwaarden scope, tijd en geld? Wat voor impact hebben eventuele 
risico’s op je planning en projectdoelstellingen? Hoe moet er worden gehandeld als er verander-
ingen optreden? Wat zijn sterke rapportages voor het managementteam, bijvoorbeeld met earned 
value technieken? Deze en vele andere onderwerpen worden behandeld in de opleiding Project 
Controls.

Opleiding Project Controls

E d u c a t i o n  i n  P r o j e c t  C o n t r o l s 

De opleiding Project Controls start meerdere keren per jaar en leidt je in 
3 stappen op tot een Project Controls Engineer. De opleiding is zodanig 
samengesteld dat de trainingen goed op elkaar aansluiten en de deelnemer de 
benodigde kennis wordt bijgebracht om het vakgebied goed te beheersen. Veel 
van de losse trainingen zijn, met de juiste voorkennis, ook los te volgen.

Variabel

klassikaal

De Primaned Academy heeft onder andere medewerkers opgeleid van Siemens, APM Terminals, Fokker, Royal IHC, 
Prorail, BAM, Thales, Rijkswaterstaat, Shell, Damen Shipyards, Bombardier, Mobilis, Vanderlande en tientallen andere  
projectorganisaties



Doelgroep
De opleiding is ontwikkeld voor personen die binnen een projectorganisatie werken als 
planner, controller, manager of een andere functie gerelateerd aan projectbeheersing uitoefenen.

Vooropleiding
Er zijn voor deze opleiding geen vooropleidingseisen. 
Houd er wel rekening mee dat wij de opleiding verzorgen op hbo-niveau.

Locatie
De modules worden gegeven op onze eigen opleidingslocatie in Capelle a/d IJssel.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met de Scheduling Game (ontwikkeld i.s.m. ISEG School of 
Management). Hier ontvangen de deelnemers het Project Controls certificaat.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.primanedacademy.com 
of bel ons op 010 44 25 177.
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De Primaned Academy
De Primaned Academy combineert 
jarenlange praktijkervaring van onze 
consultants met de juiste theorie en 
didactiek om opleidingen te ontwikkelen 
voor professionals in projectorganisaties. 

Naast de opleiding Project Controls bieden 
wij diverse softwaretrainingen aan en 
verzorgen wij ook maatwerk aan bedrijven.

Heeft u vragen of specifieke leerwensen? 
Neem vrijblijvend contact op voor een 
advies op maat.     
   dr. Stefan Hollak 
   Manager Academy

Primaned Academy | T: +31 10 44 25 177 | academy@primaned.com |www.primanedacademy.com

Foundation 
Principes van Project Controls

Opstellen van een effectieve WBS
Netwerkplanning

Tooling
Oracle Primavera P6 Professional

en/of Microsoft Project

Stap 1: Leer de basisbeginselen van Project Controls 
Belangrijk is dat er eerst een goede basis in de kennis van projectbeheersing wordt 
gelegd: de Foundation. 

Stap 2: Kies je planningstool
Voor het plannen van een project kan er gebruik gemaakt worden van verschillende 
planningstools, waaronder Oracle Primavera P6 Professional en Microsoft Project:  
de Tooling. 

Informatie 
Integraal Planningsmanagement

Effectieve communicatie

Claim 
Change Control & Claim Analysis

Risk 
Projectrisicomanagement

Probabilistisch plannen

Cost 
Project Cost Planning & Control

Earned Value Management

Stap 3: Specialiseer en leer door 
Primaned Academy biedt een flexibel in te delen  
opleiding aan met verschillende specialisaties. 
Volg alle specialisaties om je opleiding tot Project        
Controls Engineer af te ronden.  

Zie www.primanedacademy.com voor meer informatie en startdata.


