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IPMA B Certificering 
Creëer nu je eigen toekomst voordat een ander het voor je doet! 

Individuele assessmentbegeleiding gericht op IPMA B Certificering 
 

Inleiding 

Volg een IPMA B training en IPMA B certificering om je marktpositie te versterken en je voor te 
bereiden op het assessment. Een IPMA B certificaat helpt je op onafhankelijke wijze aan te tonen dat 
je omvangrijke projecten of programma’s op succesvolle wijze hebt afgerond. Onze trainers en 
coaches komen rechtstreeks uit het werkveld en slaan een brug tussen theorie en praktijk. Je kunt op 
hen rekenen voor eerlijk advies en intensieve begeleiding naar jouw IPMA B assessment. 
Hoewel een IPMA B getuigschrift een zeer prestigieuze certificering is, vindt APM de weg er naartoe 
nog veel belangrijker. De IPMA B certificering omvat intensieve individuele begeleiding waarbij je beter 
inzicht krijgt in jouw functioneren en competenties. De ervaren coach kan als een van de weinigen in 
Nederland met je sparren op jouw kennisniveau en stimuleert je tot persoonlijke groei. 

 

Doelgroep 

Project-, programma- en portfoliomanagers die in de afgelopen 8 jaar meer dan 5 jaar ervaring 
hebben opgedaan in het managen van projecten, programma’s of portfolio’s. Je hebt minstens 3 
jaar complexe projecten of programma’s geleid. Je werkt en denkt op hbo-niveau en wilt aantonen 
dat je kennis en ervaring hebt in het managen van projecten of programma’s. 
 

Doel 

Door de begeleiding ben je (beter) in staat: 
 het IPMA B assessment met succes uit te voeren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Het IPMA B traject bestaat voor het certificeringsinstituut uit de volgende onderdelen: 
Fase 1: 

Bijzonderheden 

 90% slaagt 

 IPMA coaches met aantoonbare ervaring in het succesvol begeleiden van IPMA B en C 
kandidaten 

 IPMA coach uit de praktijk 

 Internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau 

 Perfecte voorbereiding op het IPMA B assessmentinterview 
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 Ervaringsdocument 
 Zelfassessment 
 Managementsamenvatting 
  
Fase 2: 
 Theorie-examen 
 Referentenonderzoek (voorheen 360˚ feedback) 
 Project-/programmarapport 
 Assessment 
 
Het certificeringsinstituut stelt dat je pas verder kunt met fase 2 nadat de documenten uit fase 1 
positief zijn beoordeeld. 
 
Uit praktisch oogpunt heeft APM het traject opgedeeld in: 
 IPMA B Training  
 IPMA B Certificering 
 
In de IPMA B Training bereid je je voor op het IPMA B theorie-examen. 
In de IPMA B Certificering beoordeel je samen met jouw IPMA coach of je je kunt certificeren voor 
IPMA B project-,  programma-, of portfoliomanagement en hij begeleidt je bij het schrijven van de 
verschillende documenten en voorbereiding op het assessment interview.  
 
Schematisch ziet het traject er als volgt uit: 
 

Certificeringsinstituut APM Support 

IPMA B IPMA B Training IPMA B Certificering 

Fase 1: 
 Ervaringsdocument 
 Zelfassessment 
 Management-

samenvatting 
 

 Stap 1: 
Pre-assessment 
Begeleiding bij het 
schrijven van: 
 Ervaringsdocument 
 Zelfassessment 
 Management-

samenvatting 
 

Fase 2: 
 Theorie-examen 
 Referentenonderzoek 

(voorheen 360˚ 
feedback) 

 Projectrapport 
 Assessment 
 

Stap 2: 
 Intake 
 Voorbereiding theorie-

examen: 
o Klassikaal 
o Verkort 
o Zelfstudie 

Stap 3: 
 Begeleiding bij het 

schrijven van het 
projectrapport 

 Beoordeling mee te 
nemen documenten 

 Oefenen assessment 
interview 

 
Begeleiding IPMA B Certificering 
 
Jouw IPMA-coach begeleidt je tijdens het hele traject. Het traject start met een pre-assessment 
van circa 1,5 uur (onderdeel van Stap 1). In het gesprek bepaal je samen met jouw IPMA-coach 
met welk project, of programma je wilt en kunt certificeren. Dit doen wij aan de hand van jouw 
competenties. Als wij denken dat je geen kans van slagen hebt, adviseren wij je niet door te gaan. 
Je betaalt dan alleen de kosten voor het pre-assessment. De IPMA-coach bepaalt aan de hand van 
de richtlijnen die door IPMA-NL zijn opgesteld of je aan de criteria voldoet. 
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Tijdens het pre-assessment bespreken wij elk project en 
programma op jouw projectenlijst. We letten op zaken als 
beschrijving, uren, budgetten, verhoudingen tussen uren en budgetten, de uren die jij en het team 
eraan besteed hebben, het aantal belanghebbenden en dergelijke. Daarnaast kijken we hoe je 
scoort op het zelfassessment en het complexiteitsformulier. Dit resultaat vergelijken wij met de 
eisen van de ICB en de scores van andere projectmanagers.  
 
Daarna start je met het schrijven van de verschillende documenten. Tijdens het schrijven word je 
intensief begeleid door jouw IPMA-coach. Samen stellen jullie een planning en plan van aanpak op. 
Je ontvangt gedetailleerd schriftelijk commentaar. Als jouw IPMA-coach halverwege twijfelt of 
certificering mogelijk is, dan volgt opnieuw een gesprek. Je schrijft je pas in bij het 
certificeringsinstituut als jouw IPMA-coach overtuigd is dat je kunt slagen.  
 
Intussen bereid je je voor op het IPMA B theorie-examen (onderdeel Stap 2). APM biedt een IPMA 
B Training aan. Je kunt studeren in het tempo en de manier waarop je  wilt: klassikaal, verkort, of 
door middel van zelfstudie. Zie hiervoor IPMA B Training. 
 
Nadat het certificeringsinstituut fase 1 heeft goedgekeurd, kun je het theorie-examen afleggen. 
Terwijl je in afwachting bent van de uitslag (4 tot 6 weken) schrijf je jouw project- of 
programmarapport (onderdeel Stap 3). Jouw IPMA-coach begeleidt je op dezelfde intensieve 
manier als in Stap 1.  
 
Ongeveer een week voor het assessment bereid je samen met jouw IPMA-coach het assessment 
voor. We bespreken de assessoren, de resultaten van de 360 gradenfeedback en de documenten 
die je moet meenemen. Je oefent het assessment tot jij en jouw IPMA-coach er van overtuigd zijn 
dat je gaat slagen.  
 

Kenmerken van deze training 

 Individueel 
 Intensieve begeleiding door jouw IPMA-coach 

 

Praktische informatie 

Groepsgrootte 
Individueel 
 
Eisen 
 Je hebt meer dan 5 jaar ervaring in het managen van projecten en/of programma’s en/of 

portfoliomanagement. 
 
Data 
Je kunt elk moment aanvangen. 
 
Prijs  
Pre-assessment: € 500,00 exclusief btw 
Begeleiding: € 2200,00 exclusief btw 
Examen en assessment: zie website IPMAcertificeren.nl  
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Vervolgmogelijkheden 
Na deze training kunt je: 
 de training Leergang Expert project- en verandermanagement volgen; 
 je certificeren voor IPMA B; 
 de Leergang Expert programmamanagement volgen. 
 


