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!

ITMG Combinatietraining met iPad

De ITMG combinatietraining is bedoeld voor mensen die twee trainingen willen volgen bij de IT
Management Group. De trainingsprijs is voordeliger dan wanneer apart voor de trainingen wordt
ingeschreven. U kunt bij inschrijving kiezen voor de nieuwste iPad, een iPad mini of een korting op de
totale trainingsprijs. De duur van uw combinatietraining is afhankelijk van de trainingen die u wilt
doorlopen. U kunt een keuze maken uit twee trainingen en deze met elkaar combineren, bijvoorbeeld:
ITIL Foundation, ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service
Operation, ITIL Continual Service Improvement, ITIL Operational Support and Analysis, ITIL Release,
Control and Validation, ITIL PLanning, Protection and Optimization, ITIL Service Offerings and
Agreements, ITIL Managing Across the Lifecycle, ASL Foundation (ASL2), BiSL Foundation, ISO 20000,
ISO27002, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, IPMA D, IPMA C, TOGAF Foundation, TOGAF
Practitioner, TMap Next Test Engineer, TMap Next Test Manager, Archimate, COBIT Foundation en
Persoonlijke Effectiviteit.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de ITIL Foundation training in combinatie met een ITIL
vervolgtraining zoals ITIL OSA of ITIL RCV. Ook kunt u kiezen voor een combinatie van de BiSL
Foundation training en een TMap Next Test Engineer trainingen. ITIL Foundation in combinatie met
PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Foundation in combinatie met IPMA D behoort dus ook tot de
mogelijkheden. U bepaalt zelf op welke data u de trainingen wilt doorlopen. Op het inschrijfformulier
geeft u de data en locatie van uw voorkeur aan.
Professioneel en praktijkgericht
Wilt u meer weten over de inhoud van de diverse trainingen? Raadpleeg dan de trainingspagina’s
via www.itmg.nl.
Trainingsduur en kosten
De prijs voor de combinatietraining is afhankelijk van de trainingen die u selecteert. Het aantal
trainingsdagen bepaalt de prijs van de combinatietraining. In de tabel hieronder ziet een overzicht van
de prijzen. De prijzen zijn inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief
examenkosten en BTW. Wij vragen u uw eigen device mee te brengen naar de training.

4 trainingsdagen

€ 1400,- bv. PRINCE2 Foundation en BiSL Foundation

5 trainingsdagen

€ 1850,- bv. ITIL Foundation en BiSL Foundation

6 trainingsdagen

€ 2100,- bv. ITIL Foundation en TMap Next Test Manager

7 trainingsdagen

€ 2600,- bv. ITIL Foundation en ITIL Operational Support & Analysis

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open
inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag,
Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste
locatie worden verzorgd.
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.
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