IPMA niveau C Theorie
Verrijk jouw rol als projectmanager
Wij leiden jou met trots op tot gecertificeerd projectprofessional. Na het volgen van
deze opleiding heb je je met projectprofessionals verdiept in het vakgebied.

Programma
Door het volgen van deze opleiding leer je op een professionele manier naar
projecten te kijken. Je besteedt aandacht aan alle competenties die je nodig hebt
om te excelleren in je vak. Je laat zien dat je over goede theoretische kennis van
projectmanagement beschikt en de capaciteit hebt om de senior projectmanager
van complexe projecten te kunnen ondersteunen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Voor ervaren projectleiders die de uitvoering van verschillende projecten
hebben getrokken, in meerdere fasen van een project; vanaf het opstellen van
het projectplan tot en met de oplevering en afsluiting. Aantoonbare projectervaring voor het IPMA niveau C Theorie examen is niet vereist, voor deelname
aan het IPMA niveau C praktijkassessment gelden wel toelatingseisen.

Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding bestaat uit 5 losse dagen. Tussen deze opleidingsdagen in pas
je het geleerde in de praktijk toe, waardoor de opleiding voor jou écht
impact heeft.

Hoe bereid je je voor?
•
•

Deelnemen aan de online kick off;
Beschrijven van jouw leerdoelen en uitdagende praktijksituaties.

Welke onderwerpen komen o.a. aan bod?
•
•
•

Integraal overzien van het terrein van projectmanagement;
Analyseren van situaties die zich voordoen in projecten en deze
plaatsen in de theorie;
Op een professionele wijze opzetten, inrichten en aansturen van
projecten.

Impact en erkenning
Je rondt de opleiding af met het IPMA niveau C Theorie examen.
Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je het IPMA niveau C deelcertificaat.
Met dit deelcertificaat kom je in aanmerking voor het IPMA niveau C
praktijkassessment.
IPMA niveau C certificering biedt jou het enige projectmanagement
certificaat dat volop aandacht heeft voor de competentieontwikkeling
van jouw persoonlijk leiderschap en bedrijfskundig inzicht.

Schrijf je nu in voor deze opleiding op www.nimo.nl.
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IPMA niveau C Theorie
Stappen in het certificeringstraject
IPMA staat voor International Project Management Association: een wereldwijde organisatie
met nationale verenigingen, voor en door projectmanagers, gericht op verdere
professionalisering van het vak in alle sectoren. IPMA gaat in op de competenties die je als
projectmanager moet kunnen beheersen; 28 competenties in totaal. Afhankelijk van je
ervaring in projecten, programma’s, portfolio’s en agile werken kun je als projectmanager je
op niveau D, C en B of zelfs op niveau A certificeren.
NIMO is keurmerkopleider voor IPMA Nederland. We voldoen daarmee aan
alle kwaliteitseisen die gesteld zijn om een IPMA Certificering te behalen. De
opleiding wordt verzorgd door een IPMA-gecertificeerde trainer.

IPMA niveau C Theorie
Op het IPMA-certificeringsniveau C Theorie moet je als projectmanager de best practices bij
de competenties begrijpen en waar gevraagd kunnen toepassen. Deelname aan het IPMA
niveau C praktijkassessment is de volgende stap richting certificering op IPMA niveau C. Je
doorloopt in het certificeringstraject de volgende stappen:

Stap 1: Inschrijven
voor de opleiding

Stap 2: Deelnemen
aan de opleiding en
voorbereiden op het
IPMA examen

Stap 3: Afleggen van
het theorie examen

Stap 4: Ontvangen
van de uitslag en het
IPMA niveau C Theorie
deelcertificaat

Stap 5: Oriënteren op
de begeleiding naar
het IPMA niveau C
praktijkassessment

Een IPMA certificering op niveau C helpt jou als gecertificeerd projectmanager om je
projectmanagement naar een hoger niveau te tillen.
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