Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het
gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

IPMA C

De IPMA C certificering voor projectmanagement staat borg voor een internationaal aantoonbaar
kwaliteits- en ervaringsniveau op het gebied van projectmanagement, waarmee u zich kunt
onderscheiden in de markt en waarmee u kunt doorgroeien in uw professionele carrière. Naast IPMA
C kunt u zich ook certificeren in IPMA D, IPMA B en IPMA A. IPMA D is het laagste certificeringniveau.
IPMA A is het hoogste niveau. De meest voorkomende certificeringen zijn IPMA D en IPMA C.
Uw profiel
Heeft u ervaring met projecten en heeft u ook ervaring in meerdere fasen van projecten, vanaf het
opstellen van het projectplan tot en met de afsluiting? Dan kunt u uw competenties op het gebied van
projectmanagement aantonen aan de markt door het behalen van de IPMA C certificering.
Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training vindt reflectie plaats op uw eigen projectervaring en
wordt uw theoretische basis uitgebreid naar het vereiste niveau volgens de IPMA C richtlijn.
Certificering vindt plaats wanneer u kunt aantonen dat u projectmanagement op een professioneel
niveau beheerst en vakkundig toepast in de praktijk. Dit betekent dat voor certificering gekeken wordt
naar uw kennis van de theorie en naar de praktische toepassing van uw projectmanagementkennis.
Uw ervaring en competenties zullen worden getoetst op basis van de competentie-elementen zoals
aangegeven in de NCB3 (Nederlandse Competence Baseline versie 3).
Na afloop van deze training kunt u het theorie-examen doen voor IPMA C en bent u voorbereid op het
tweede deel van de IPMA C certificering. Voor volledige certificering op dit niveau dient u bij aanvang
minimaal drie jaar projectmanagementervaring te hebben als verantwoordelijk projectleider. Wanneer
u het theorie-examen met goed gevolg heeft afgelegd, heeft uw certificering een geldigheid van drie
jaar. In deze periode kunt u, wanneer u in die periode voldoende ervaring als projectmanager hebt
opgedaan, gaan deelnemen aan het tweede deel van het certificeringproces.
Trainingsduur en kosten, examen en certificering
De training duurt 6 dagen. De kosten voor de training bedragen € 2400,-. Deze prijs is inclusief
lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW. De IPMA-C certificering bestaat
uit een 360-graden meting, een schriftelijk examen, het inleveren van een projectrapport en een
interview door twee assessoren. Het schriftelijk examen wordt 6x per jaar afgenomen en bestaat uit
40 multiple-choice vragen en een case met open vragen.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving
worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam.
Inschrijving en vragen
U kunt zich online aanmelden voor deze training via www.itmg.nl. Heeft u vragen, neemt u dan
contact met ons op via info@itmg.nl of belt u 070-7504127.

