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Inleiding
De ComPM Opleidingsgids werd ontwikkeld binnen het project “ComPM –
Competentieframework voor Europese Projectmanagers”, een project dat gesubsidieerd
werd binnen het Leonardo da Vinci Levenslang Leren Programma van de Europese
Commissie. Het project werd opgestart begin 2012 en liep tot begin 2014.
De intentie van de projectpartners, OIC Polen Foundation (PL), GEA College (SI), ISTUD
Foundation (IT), INOVA+ (PT) en Syntra West (BE) was niet om nog een zoveelste cursus rond
projectmanagement te ontwikkelen, maar om hun ervaring en expertise te gebruiken om
een praktische cursus te creëren rond het implementeren van Europese projecten. De
ComPM cursus focust op de competenties van projectmanagers en hoe deze competenties
kunnen ontwikkeld worden. De cursus is aangepast aan de verschillende fases van een
project.
De ComPM cursus richt zich op projectmanagers en individuen die willen werken als
projectmanager, maar ook op trainers die hun kennis willen uitbreiden.

Trainingsmethode
De basisfilosofie van de opleiding is de omschakeling van theorie naar praktijk, de
verandering van het geschreven word naar de praktijk, met andere woorden naar actie.
Zoals de cijfers in de titel weergeven is de verhouding tussen praktijk en theorie 80 op 20.
Het grootste deel van de opleiding staat in het teken van het ontwikkelen, verbeteren of
uitwisselen van relevante vaardigheden voor zowel Europese projectmanagers als docenten.
De toegepaste leermethode legt de klemtoon op de praktijk (80%). Oefeningen, gevolgd
door feedback en reflectie, moeten je doorheen het leerproces leiden om zo de
doelstellingen van de module te behalen. De praktische oefeningen bestaan zoveel mogelijk
uit echte cases en maken gebruik van verschillende opleidingsmethodieken zoals
brainstormingsessies, groepsoefeningen, discussie, rollenspel… De ervaring leerde echter
ook dat cursisten toch graag beschikken over een theoretisch gedeelte op dewelke ze
kunnen terugvallen voor meer achtergrondinformatie. Daarom creëerden de projectpartners
ook een handboek dat kan gebruikt worden als theoretische achtergrond bij de praktische
opleiding.
De finale opleidingsgids bestaat uit:
 Handboek
 Werkboek
 Docentenhandleiding
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Het Handboek bevat theoretische informatie over elk onderwerp. Het is niet de bedoeling
om doorheen dit handboek te gaan tijdens hoorcolleges. Het dient wel als achtergrond en
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Projectmanagers, de cursisten, kunnen het Handboek en het Werkboek gebruiken. Voor de
docenten werd een docentenhandleiding gecreëerd en zij kunnen eveneens het Handboek
gebruiken als achtergrond.

ruggengraat voor de volledige opleidingsgids. Het Handboek kan zowel door de cursist als
door de docent gebruikt worden als research materiaal of als achtergrond als ze meer
informatie willen over een welbepaald onderwerp.
Het Werkboek is het oefeningenboek voor de cursisten. Het bevat templates voor alle
oefeningen en ruimte voor persoonlijke notities.
De Docentenhandleiding bevat alle oefeningen, een inleiding op deze oefeningen
(doelstellingen, aanpak…) plus mogelijke feedback en tips. De Docentenhandleiding bevat
ook enkele links naar waar eventueel meer informatie kan gevonden worden over bepaalde
onderwerpen in het Handboek en praktische informatie rond timing, materiaal… in de
factsheet per module.
De ComPM partners geloven daarom dat de gecreëerde opleidingsgids een compleet pakket
biedt voor zowel cursist als docent.

De ComPM opleidingsgids is samengesteld op een modulaire manier en bevat de volgende
zes modules:
 Module 1 – Projectkader
 Module 2 – Projectplanning
 Module 3 – Financieel management
 Module 4 – Marketing & Communicatie
 Module 5 – Monitoring & Evaluatie
 Module 6 – Ondersteunende skills
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Dit betekent dat de cursus kan aangepast worden aan de achtergrond en competenties van
de doelgroep. Bepaalde modules kunnen de ene keer meer beklemtoond worden dan
andere of eventueel zelfs weggelaten, zo kan een persoonlijk opleidingspakket gecreëerd
worden op maat van de cursist.
Module 6 werd ontwikkeld als praktijkgedeelte om deelnemers in staat te stellen om hun
competenties in echte situaties te begrijpen en verbeteren. De verschillende sub-modules
verwijzen naar de voorgaande modules 1-5 en het is dan ook sterk aanbevolen om deze
gecombineerd te gebruiken en de praktijkcases te verwerken in de respectievelijke modules.
Deze cases nemen telkens 2 tot 4 uur in beslag.
De duur van de volledige opleiding en van de verschillende modules dient telkens aangepast
te worden aan de competenties van de doelgroep. De trainer dient hier dus een inschatting
te maken op basis van ervaring.
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