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 D

Het afgelopen decennium heeft PRINCE2® als projectmanagementmethodiek een enorme opmars
gemaakt. De laatste jaren groeit het besef dat naast het hanteren van een goede projectmanagement
methode de persoonlijke vaardigheden van de projectleider erg belangrijk zijn voor een succesvol
project. In tegenstelling tot PRINCE2® waarbij de methode centraal staat, staan bij IPMA uw
vaardigheden als projectleider centraal. Door middel van een certificeringtraject worden uw
projectmanagement competenties beoordeeld. Het behalen van de IPMA D certificering geeft
opdrachtgevers de garantie dat u aantoonbaar over de gewenste competenties beschikt. IPMA D is
het eerste niveau van de vier certificeringniveaus die IPMA hanteert. Als u gecertificeerd bent voor
IPMA D dan beschikt u over voldoende vakkennis op projectmanagementgebied om een
projectmanager op uiteenlopende deelgebieden te assisteren of, bij tijdelijke afwezigheid, te
vervangen.
Uw profiel
Bent u werkzaam als startend of junior projectleider en wilt u gecertificeerd worden in
projectmanagement? Dan bereidt deze training u voor op de IPMA D certificering.
Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:







Basiskennis van projectmanagement: doelen
stellen, faseren, beheersen en beslissen
Tijd, geld en kwaliteit
Projectorganisatie versus lijnorganisatie
Projectmodellen, structuren en methoden
Leiderschap, teamvorming en communicatie
Interactie met opdrachtgever en teamleden








Planningstechnieken zoals CPM, PERT en
Gantt
Work Breakdown Structure
Werken in projectteams
Budgettering en financiering
Praktijksituaties en voorbeelden
Examentraining

Trainingsduur en kosten, examen en certificering
De training duurt 4 dagen. De kosten voor de training bedragen € 1600,-. Deze prijs is inclusief
lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW. Het examen kan na afloop van
de training worden afgelegd via IPMA D Certificering Nederland. De actuele kosten voor het examen
IPMA D kunt u terugvinden op de website van IPMA D Certificering Nederland.
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, Eindhoven,
Amsterdam 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.

