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IPMA-C

Cursusduur: 5 Dagen      Cursuscode: IPMA-C

Beschrijving:

Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel
opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training projectmanagement voor u de juiste training. 

De 'Certified Project Manager' - IPMA Level C

Deze training is een IPMA C examenvoorbereiding. Ze is bedoeld voor projectmanagers met minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in het
managen van niet complexe projecten. De IPMA C training richt zich op de toepassing van zowel de ‘harde' als ‘zachte' kant van
projectmanagement en bereidt u voor op het theoretisch examen bij ipmacertificeren.nl. 

Doelgroep:

Ervaren projectmanagers en projectleiders, met eindverantwoordelijkheid voor het zelfstandig leiden van projecten.

Doelstelling:

Na afloop van de IPMA C training: Hebt u gereflecteerd op uw projectmanagement ervaringen 

Bent u efficiënt voorbereid op de theorietoets voor IPMA-C Hebt u veel examentips ontvangen waardoor u goed inzicht krijgt in
het algehele examenverloop

Hebt u uw kennis verdiept van projectmanagementtheorie 

Vereiste kennis en vaardigheden: Examens en certificering

Deze training is bedoeld voor projectmanagers met ten minste drie Aan het einde van de cursus bent u goed voorbereid voor het IPMA-C
jaar ervaring als projectmanager. examen.

Het examen is niet inbegrepen in de cursusprijs.

U kunt het examen inboeken via www.ipmacertificeren.nl 
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Cursusinhoud:

Tijdens de IPMA C training komen de volgende De werkwijze gaat uit van de ervaringen van Rollenspelen
onderwerpen aan bod: de deelnemers, en bestaat oa. uit: line
line line

Huiswerkopdrachten
line

line
Simulaties 

Theoretische presentaties afgewisseld met line
groepsopdrachten.
line Naast de contacturen moet u rekening

Leiderschap en Management: houden met circa 80 uur huiswerk/zelfstudie.
Literatuurstudies line
line

Intervisies
line

Extra informatie:

Daar het cursusmateriaal gedeeltelijk digitaal wordt aangeboden is het wenselijk als u een laptop meeneemt tijdens de cursus.

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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