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Scheduling Engineer

Primaned Academy – Your path to 
Project Controls
Je werkt binnen een projectorganisatie en bent betrokken bij het 
opstellen, opvolgen of beoordelen van planningen. Hoe wordt 
hiermee een project beheerst en gestuurd binnen de randvoor-
waarden scope, tijd en geld? Je leert niet alle de planningsap-
plicatie gebruiken om een goede planning te maken, maar leert 
deze ook volledig begrijpen, zodat je nooit voor verrassingen 
komt te staan. Daarnaast leer je met welke KPI’s, rapportages 
en dashboards je effectief naar je project stakeholders kunt rap-
porteren. Je leert inzicht creëren in de daadwerkelijke voortgang 
en forecast van het projectenportfolio, bijvoorbeeld met Earned 
Value technieken. Deze en vele andere onderwerpen worden 
behandeld in ons opleidingstraject voor Scheduling Engineer. 
Het traject is daarnaast uit te breiden met verdiepingen op de 
kennisgebieden Cost, Risk & Change. De opleiding Scheduling 
Engineer zorgt ervoor dat je voorop loopt in het vakgebied van 
projectbeheersing.

Dit programma wordt onder andere gevolgd door: 
Scheduling specialist | Scheduling Engineer | Integrated 
planner | Operational planner |  Planning advisor | Project 
assistant | Project support officer | Shutdown coordinator 
| Turnaround scheduler | Bid / Tender planner | Work 
planner | Planning & Control Engineer | Portfolio planner 
| Project Analyst | Strategic planner

Scheduling Engineer Programma
•   Principes van Project Controls & Opstellen van een 

Effectieve WBS
•   Netwerkplanning & Scheduling Best Practices
•   Planningstool naar keuze*

•   Effectieve communicatie in Project Controls

Duur: 5-7 dagen**  Investering:  € 495,- per dag excl. BTW 
** doorlooptijd afhankelijk van gekozen applicatie

Senior Scheduling Engineer Programma
•   Earned Value Management
•   Integraal Planningsmanagement
•   Expert tool training*

Geadviseerde aanvullingen:
•   Project Cost Planning & Control
•   Projectrisicomanagement
•   Change Control & Claim Analysis

Duur: 4 dagen Investering: € 495,- per dag excl. BTW. 


