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IPMA C training 
Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! 
 
Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering 
 

Inleiding 

Een IPMA C training fungeert als een stukje reflectie op jouw functioneren als projectmanager. Van 
Aetsveld is niet slechts een doorgeefluik voor theorie, maar helpt je ook persoonlijke leerdoelen 
ontwikkelen en verbeteren. De basis voor onze IPMA C opleiding is dan ook een persoonlijk 
intakegesprek met jouw coach. Hierin stellen wij samen vast welk leertraject het beste bij jouw 
omstandigheden past. 

 

Doelgroep 

Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in het managen van (deel)projecten. Je werkt en 
denkt op hbo-niveau en wilt aantonen dat je kennis en ervaring hebt in het managen van 
projecten. 
 

Doel 

Een IPMA-certificering is veel waard. De projectmanager die zich wil certificeren moet dan ook 
kunnen bewijzen dat hij over de gevraagde competenties en ervaringen beschikt.  
 
Na de opleiding bent je (beter) in staat: 
 het IPMA C-theorie-examen met succes te halen; 
 de theoretische kennis toe te passen in jouw projecten; 
 de samenhang tussen projecten, programma’s en portfolio’s te zien; 
 het IPMA C-certificeringsdeel (= assessment), na het theorie-examen, succesvol uit te voeren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden 

 Uitgebreide online leeromgeving. 

 70% slaagt gegarandeerd 

 Slagingsgarantie 

 Gericht op jouw professionalisering 

 Trainers uit de praktijk 

 Vertaling van de theorie naar jouw praktijk 

 Internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau 

 Perfecte voorbereiding op het IPMA C-examen 

 Interactieve training (geen slide-show) 
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Werkwijze 

Voor het IPMA C-certificaat moet je een theorie-examen en een assessment doen. Voordat je 
begint aan de opleiding, heb je een intakegesprek met de trainer. In het intakegesprek bepaal je 
met jouw IPMA-coach welk traject je het best kunt volgen. 
 
Theorie-opleiding 
Afhankelijk van jouw kennis en de tijd die jij kunt besteden, maakt je een keuze. 
1. Klassikaal 5 dagen opleiding 
2. Verkort 2 dagen of 4 avonden opleiding 
3. Zelfstudie Online leeromgeving 
 
In de klassikale opleiding trekken we de praktijk naar de training toe. Je krijgt inleidingen over de 
theorie en we voeren discussies over toepassing van de theorie in jouw eigen werksituatie. We 
behandelen korte praktische cases waarin je de gepresenteerde theorie kunt toepassen. We 
oefenen opdrachten in groepen en individueel.  
Rondom de opleidingsdagen bestudeer en oefen je de stof. Tijdens de opleidingsdagen behandelen 
we de stof die nodig is om te slagen voor het IPMA C-theorie examen. De opleiding is geen droge 
opsomming van theorieën en ook tonen we geen slides. Wij laten je ervaren in opdrachten wat het 
betekent om de theorie wel of niet toe te passen. Vervolgens evalueren wij de opdrachten en 
geven wij je praktische handvatten. Wij verwachten van je dat je voor aanvang van iedere 
opleidingsdag de theorie hebt bestudeerd om het grootst mogelijke effect te bereiken. Daarbij 
maak je gebruik van de online ExamTrainer. Zo werk je effectief naar het examen toe. 
 
In de verkorte opleiding gaan we in sneltreinvaart door de stof. We behandelen de competenties 
aan de hand van de eindtermen en theorieën. Tussen de opleidingsdagen door bestudeer je de 
theorie en maak je opdrachten m.b.v. de online ExamTrainer waarin alle relevante onderwerpen 
worden behandeld. Met de online ExamTrainer ben je in staat om zelf de diepgang van de studie 
te bepalen. Je zal hiermee een kennisniveau bereiken dat verder en dieper gaat dan nodig voor 
het Examen. Dit zorgt ervoor dat je ook op de praktijk goed voorbereid zal zijn.  
 
In de zelfstudie opleiding bereid je je zelfstandig op het examen voor. Je krijgt toegang tot de 
online IPMA C Zelfstudie leeromgeving. Per competentie vind je daar uitleg, definities, een 
samenvatting van de stof, de eindtermen, theorieën en opdrachten. Tot slot oefen je een 
proefexamen.  
 

Programma 

Hoe je de training ook doet, hij bestaat altijd uit een basis van 12 blokken.  
 
Blok 1: Welkom 
Blok 2: Oriëntatie op projecten, programma’s en portfolio’s 
Blok 3: Projecten, programma’s en portfolio’s in de staande organisatie 
Blok 4: Betrokken, gemotiveerd, onderbouwd en creatief keuzes maken 
Blok 5: Belanghebbenden en de realisatie van projectsucces 
Blok 6: Het project voorbereiden 
Blok 7: Het project definiëren 
Blok 8: Het project beheersen 
Blok 9: Persoonlijk leiderschap 
Blok 10: Sociaal vaardig handelen 
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Blok 11: Strategisch bedrijfskundige inbedding van projecten in programma’s en portfolio’s van 
staande organisaties 
Blok 12: Betrekken van de projectomgeving 
 

Kenmerken van deze training 

 Groeps- of individuele training 
 Een actieve training (geen ‘slideshow’) 
 Voor professionals door professionals 
 Volledige opleiding voor IPMA C-theorie certificering 

 

Praktische informatie 

Theorie-opleiding klassikaal  
Duur 
4 dagen opleiding + 1 dag verdieping. De eerste 4 dagen zijn gelijk aan de IPMA D training. 
Dezelfde basistheorie wordt behandeld. De 5e dag gaat specifiek in op de onderwerpen 
(eindtermen) die je moet kennen voor het IPMA C theorie examen. Om de 2 weken is 1 dag 
training. Tussen de dagen door en na de opleiding bestudeer je de stof en oefen je opgaven. 
Na 5 dagen opleiding kun je je verder voorbereiden door: 

- 1 dag klassikaal oefenen van examenopgaven en herhaling theorie 
- Individuele Online IPMA C Zelfstudie leeromgeving met teksten, video’s, slides  
- IPMA Projectmanagement belevenis 

 
Groepsgrootte 
6 tot 12 deelnemers 
 
Eisen 
 Je hebt een hbo-denk- en werkniveau.  
 We raden je aan om eerst de leergang Essentials project- en verandermanagement te volgen. 
 
Data 
Kijk voor actuele data op onze website 
 
Plaats 
Amersfoort 
 
Literatuur 
IPMA Compact Projectmanagement volgens ICB4 
Online ExamTrainer 
 
Prijs 
Opleiding: € 1925,00 exclusief btw 
Materiaal: € 195,00 exclusief btw 
Accommodatie: € 300,00 exclusief btw 
Examen: zie website IPMAcertificeren.nl  
 
Theorie-opleiding verkort 
Duur 
2 dagen of 4 avonden. Tussen de bijeenkomsten zitten steeds 2 weken.  
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Groepsgrootte 
Maximaal 6 deelnemers 
 
Eisen 
 Je hebt een hbo-denk- en werkniveau.  
 We raden je aan om eerst de leergang Essentials project- en verandermanagement te volgen. 
 
Data 
In overleg te bepalen 
 
Plaats 
Amersfoort 
 
Literatuur 
IPMA Compact Projectmanagement volgens ICB4 
Online ExamTrainer 
 
Prijs 
Opleiding: € 840,00 exclusief btw 
Materiaal: € 195,00 exclusief btw 
Accommodatie: € 50,00 exclusief btw 
Examen: zie website IPMAcertificeren.nl  
 
Theorie-opleiding zelfstudie 
Duur 
Je krijgt een autorisatiecode voor de online IPMA C zelfstudie leeromgeving die 6 maanden geldig 
is. 
 
Groepsgrootte 
Individueel 
 
Eisen 
 Je hebt een hbo-denk- en werkniveau.  
 Je hebt een enorme discipline om zelfstandig de theorie eigen te maken. 
 Je hebt eerder een training projectmanagement gedaan, bijvoorbeeld leergang Essentials 

project- en verandermanagement. 
 
Data 
Je kunt elk moment aanvangen. 
 
Literatuur 
IPMA Compact Projectmanagement volgens ICB4 
Online IPMA C Zelfstudie leeromgeving 
 
Prijs 
€ 495,00 exclusief btw 
Examen: zie website IPMAcertificeren.nl  
 

Vervolgmogelijkheden 
Na deze training kun je: 
 De leergang Advanced project- en verandermanagement volgen 
 Je certificeren voor IPMA-C theorie 
 Je certificeren voor IPMA C door de IPMA C assessmentbegeleiding te volgen. 
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