IPMA D
3 Dagen of 6 Avonden

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Huidige projecten zijn continu in verandering en vragen
om projectmanagers die hun aanpak daarop aanpassen.
Projectmanagers zijn succesvol als zij met de juiste competenties
op het project werken. De IPMA-certificering is de standaard
om projectmanagers de gevraagde competenties te laten
ontwikkelen en projecten tot een succes te maken. IPMA D is
het traject voor de beginnende projectmanager of de meer
ervaren projectmedewerker die behoefte heeft aan theoretische
onderbouwing. IPMA D biedt uitstekende mogelijkheden om door te
groeien in projectmanagement en in je professionele carrière.

Kenmerken
Studieduur: 3 dagen
Investering: € 1.795
Aantal locaties: 13

Unieke voordelen
• Leren op basis van combinaties van vaardigheden en kennis, met
•
•
•

hoge praktische waarde en rendement
Versterk jezelf met een iInternationaal aantoonbaar kwaliteitsen ervaringsniveau
Gebaseerd op de officiële IPMA ICB4 eindtermen
Perfecte voorbereiding op het IPMA D examen

Resultaat
Je
	 hebt kennis van de definities van een project,
projectmanagement en programmamanagement
Je
	 kent de projectfasen en organisatie binnen projecten
Je
	 beheerst methoden en technieken voor projectplanning en
-besturing en kwaliteitsbewaking
Je
	 hebt kennis van budgettering en financiën binnen een project
	Je beheerst de basisprincipes van projectmanagement en
projectteams
Je
	 bent optimaal voorbereid op het IPMA D examen

Doelgroep
Beginnende projectmanagers of de wat meer ervaren
projectmedewerkers met HBO denk- en werkniveau die
gecertificeerd willen worden. Er zijn geen toelatingseisen, maar
enige projectmanagementervaring is wel wenselijk.
Voor specifieke informatie over toelatingseisen:
www.ipmacertificeren.nl/nl/certificeringsniveaus/ipma-d/.

Programma
• Elementen van projectmanagement: doelen stellen, faseren,
beheersen en beslissen

• Relatie tussen bedrijfsdoelen en projectresultaten en gevolgen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voor de opzet van een project
Projectmodellen en -structuren
Werken in projectteams
Leiderschap, teamvorming en communicatie
Tijd en geld in projecten
Planningstechnieken zoals CPM, PERT en Gantt Work Breakdown
Structure
Projectanalyse (Earned Value Analysis)
Voortgangsbewaking en -beheersing
Budgettering en financiering
Praktijksituaties en -voorbeelden
Examentraining

Duur
ICM verzorgt IPMA D als avond- en als dagopleiding verspreid over
een periode van 4 maanden. De avondopleiding is van 19.00 tot
22.00 uur en bedraagt in totaal 6 lessen. De dagopleiding is van 9.30
tot 16.30 uur en bedraagt in totaal 3 lessen.
Tevens is deze opleiding online te volgen via de Virtual Classroom.
De opleiding start in mei 2021, oktober 2021, december 2021, maart
2022 en mei 2022.

Avondopleiding
Studiewijze
Deze opleiding leidt op voor het gelijknamige examen van IPMA
D en gaat in op de basisprincipes van projectmanagement en de
bijbehorende competenties. De theorie houdt niet de volgorde
van het boek aan, maar is een mix van vakmatige, context- en
gedragscompetenties zoals je die op de werkvloer ook ervaart.
Doordat je de theorie voorafgaand kunt bestuderen (middels een
videoserie en het boek) is er in de bijeenkomsten extra gelegenheid
voor praktijkgericht leren. De afwisseling van groepsopdrachten en
individuele opdrachten die gericht is op jouw praktijk, maakt deze
IPMA D opleiding een unieke link naar de praktijk.
Door de examentraining wordt je grondig voorbereid op het examen.
De opleiding wordt verzorgd door een ervaren projectmanager met
brede praktijkervaring met de IPMA-eisen.

Amsterdam – di
Arnhem – di
Breda – di
Den Bosch – di

Den Haag – di
Eindhoven – di
Enschede – di
Groningen – di

Maastricht – di
Rotterdam – di
Utrecht – di
Zwolle – di

Dagopleiding
Amsterdam – do – vr – za 1)
Arnhem – do – vr – za 1)
Breda – do – vr – za 1)
Den Bosch – do – vr – za 1)
Den Haag – do – vr – za 1)
Eindhoven – do – vr – za 1)
1) Je kunt zelf een dag kiezen.

Enschede – do – vr – za 1)
Groningen – do – vr – za 1)
Maastricht – do – vr – za 1)
Rotterdam – do – vr – za 1)
Utrecht – do – vr – za 1)
Zwolle – do – vr – za 1)

Studiemateriaal
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt tijdens de
opleiding, dat perfect aansluit bij de exameneisen.

Investering
De investering bedraagt € 1.795 en bestaat uit:

• Leskosten: € 1.620 (of in 2 termijnen van € 835)
• Lesmateriaal: € 175

Studievoorbereiding
De studievoorbereiding voor iedere bijeenkomst bedraagt ongeveer
5 tot 7 uur.

Diploma
Versterk je cv met een IPMA D certificering.
De opleiding IPMA D biedt je de mogelijkheid om het diploma te
behalen:

• IPMA D – diploma
De opleiding leidt je op voor het gelijknamige examen. Voor het (niet
bij de opleiding inbegrepen) IPMA D examen kun je je aanmelden bij
IPMA Certificering. Kijk voor verdere informatie over toelatingseisen,
aanmelding en examenkosten op de website van IPMA Certificering:
www.ipmacertificeren.nl/nl/certificeringsniveaus/ipma-d/.

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/ipma-d
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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