IPMA C
6 Dagen of 12 Avonden

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Het IPMA C is een zeer populair certificeringsniveau. Het is bedoeld
voor de stevige, ervaren projectmanager die de uitvoering van
verschillende projecten getrokken heeft in meerdere fasen.

Kenmerken
Studieduur: 6 dagen of 12 avonden
Investering: € 2.895
Aantal locaties: 13

In deze opleiding vindt reflectie plaats op je eigen projectervaring
en wordt je theoretische basis uitgebreid naar het vereiste niveau
volgens de IPMA C richtlijn. De IPMA C certificering staat garant voor
een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau,
waarmee je je kunt onderscheiden in de markt en door kunt groeien
in je professionele carrière.

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

hoge praktische waarde en rendement
Internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau
Gebaseerd op de officiële IPMA ICB4 eindtermen
Perfecte voorbereiding op het IPMA C-examen

Resultaat
	Je verdiept je projectmanagementkennis conform de IPMA C
eisen
	Je reflecteert op eigen projectmanagementervaringen
	Je beheerst de factor geld in projecten: budgettering en
financiering
	Je hebt kennis van leiderschap en teammanagement van
projectteams
	Je bent in staat om een projectverslag te maken
	Je bent optimaal voorbereid op het schriftelijke IPMA C examen
	Je bent voorbereid op het mondelinge assessment van de IPMA
C certificering

Doelgroep
• Om het IPMA Level C theorie-examen te behalen is enige
•
•

projectmanagementervaring een voordeel.
Voor het IPMA Level C assessment heb je drie jaar
projectmanagementervaring als verantwoordelijk
projectmanager opgedaan .
Voor specifieke informatie over toelatingseisen, ga naar
www.ipmacertificeren.nl/nl/certificeringsniveaus/ipma-c/.

Studiewijze
Deze opleiding leidt op voor het IPMA C examen. De nadruk ligt
zowel op een verdieping van je kennis van projectmanagementtheorie als op de specifieke vaardigheden die van belang zijn
voor een projectleider. Naast het opzetten en beheersen van een
project komen leiderschapsvormen, het samenwerken in teams
en groepsdynamische processen aan de orde. De theorie wordt
afgewisseld met groepsopdrachten en rollenspellen. Door de
opdrachten en de examentrainingen wordt je grondig voorbereid
op het examen. De opleiding wordt verzorgd door een ervaren
projectmanager met brede praktijkervaring.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementen van project- en programmamanagement
Opzetten en beheersen van projecten
Risicomanagement
Werken in projectteams
Leiderschap, teamvorming en communicatie
Planning en planningstechnieken
Financiële basisbegrippen
Projectanalyse (Earned Value Analysis)
Budgettering en financiering
Voortgangsbewaking en -rapportage
Leiderschap en teammanagement
Omgaan met conflicten
Praktijksituaties en -voorbeelden
Examentraining

Studievoorbereiding
De studievoorbereiding voor iedere bijeenkomst bedraagt ongeveer
4 tot 6 uur.

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

Duur

Diploma

ICM verzorgt IPMA C als avond- en als dagopleiding.
De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 12 lessen.
De dagopleiding is van 9.30 tot 16.30 uur en omvat 6 lessen.
Tevens is deze opleiding online te volgen via de Virtual Classroom.

De opleiding IPMA C biedt je de mogelijkheid om het diploma te
behalen:

De opleiding wordt gegeven in september 2022, januari 2023 en
maart 2023.

De opleiding leidt je op voor de gelijknamige certificering. Voor
het (niet bij de opleiding inbegrepen) IPMA C examen kun je
je aanmelden bij IPMA Certificering. De externe certificering
bestaat uit een theorie-examen en een assessment. Het theorieexamen bestaat uit korte casussen en open vragen. Na het
behalen van het examen krijg je een deelcertificaat. Daarna
kun je je certificering afronden met het assessment. Het IPMA C
assessment bestaat uit verschillende fasen. Het inleveren van het
Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment,
IPMA verzamelt feedback over het functioneren en afsluitend
vindt er een interview plaats met twee assessoren. Kijk voor verdere
informatie over toelatingseisen, aanmelding en examenkosten op
de website van IPMA Certificering: www.ipmacertificeren.nl/nl/
certificeringsniveaus/ipma-c/.

Avondopleiding
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)
Eindhoven – do – vr – za 1)

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

• IPMA C – diploma

Investering
De investering bedraagt € 2.895 en bestaat uit:

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

• Leskosten: € 2.745 (of in 2 termijnen van € 1.400)
• Materiaal: € 150
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-c
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

“Doordat projectleiders van verschillende bedrijven en branches
bij elkaar, ontstaan er levendige discussies. Dit werkt motiverend
en helpt je bij de aanpak van problemen in een project.”

Voor de zevende keer verkozen tot
Beste Opleider van Nederland

