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Het traineeship start met 
een kick-off van één dag 
waarin je kennis maakt met 
Primaplan en onze mensen. 
We vertellen je onder andere 
over onze kernwaarden, 
onze organisatiestructuur, 
de expertiseteams en 
teamleiders.

Projectbeheersing, wat houdt dat in? Tijdens deze module word je 
meegenomen in de basisprincipes van projectbeheersing. 

Een netwerkplanning 
geeft de relaties van de 
verschillende activiteiten 
in een project aan. Deze 
informatie is nodig om een 
planning te maken, het 
project te besturen en om 
de minimale doorlooptijd 
van een project te bepalen. 
Tijdens deze training leer 
je de verschillende soorten 
activiteiten en relaties van 

Na stap 6 zijn de volgende stappen afhankelijk van 
je persoonlijk ontwikkelprofiel, die je samen met je 
teamleider uitstippelt. Denk aan diverse opties, zoals:
•  Opleiding PRINCE2 Projectmanagement. PRINCE2 is 

een toonaangevende en gestructureerde methode voor 
effectief projectmanagement.

•  Aanvullende tool trainingen, zoals Deltek Acumen of 
Excel Professional.

•  Specialisatie- of verdiepingstrainingen, zoals Earned 
Value Management of Resource and Costs.

•  Soft skills trainingen; om jouw persoonlijke, 
communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren. 

Tijdens deze praktijk-
simulatie wordt een 
projectsituatie nagebootst 
die je bij een opdrachtgever 
kunt tegenkomen. Een 
interactieve assessment 
waarin je collega’s 
verschillende rollen 
aannemen om je klaar te 
stomen voor de praktijk. 

Trainingen in de belangrijkste 
software voor projectbeheersing, 
zoals Oracle Primavera en 
Microsoft Project. 

Wie ben jij, wat zijn jouw 
kwaliteiten en hoe beschrijf 
je dit in een profieltekst? 
Tijdens deze workshop krijg 
je handvatten om een goed 
profiel over jezelf te schrijven 
waarmee de opdrachtgever 
een goed beeld van jou krijgt.

Ervaring opdoen bij diverse 
opdrachtgevers, opleidingen volgen 
én gericht werken aan de skills 
die je nodig hebt om als project 
professional te groeien. Dat is het 
Traineeship van Primaplan.
Tijdens het Primaplan Traineeship 
word je in twee jaar tijd opgeleid tot 
professional in projectbeheersing. 
Het opleidingstraject bestaat uit 
verschillende modules die we in 
deze infographic verder toelichten. 
Welke modules jij zult volgen is 
afhankelijk van je opleiding,  
ervaring maar ook je wensen  
ten aanzien van jouw  
persoonlijk ontwikkelplan.
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Vaak is bij 
opdrachtgevers 
een VCA-certificaat 
verplicht en dus 
faciliteren wij ook 
jouw VCA-cursus.
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