
 

Versie 14 1 ©2019 APM Support 

IPMA D 
Begin met het resultaat voor ogen! 

Praktijkgerichte training met IPMA certificering 
 

Inleiding 

De IPMA D training helpt projectmedewerkers beter te functioneren en te reflecteren op hun 
competenties. Om een IPMA D certificering te behalen, moet je een het traject afronden en een 
theorie-examen doen. Onze ervaren coaches houden gedurende de gehele cursus een vinger aan de 
pols. Ze stemmen de leerdoelen op jouw persoonlijke omstandigheden af en bereiden je voor op het 
theorie-examen. 
 

Doelgroep 

Projectmedewerkers en aankomend projectleiders die nog geen of weinig ervaring hebben in het 
managen van projecten, maar al wel in projecten werken en (meer) aantoonbare theoretische 
kennis willen verkrijgen. 
 

Doel 

Na de opleiding ben je (beter) in staat om: 
 succesvol het IPMA D-theorie-examen af te leggen; 
 de theoretische kennis uit het IPMA-traject toe te passen in jouw projecten; 
 samenhang te zien tussen projecten, programma’s en portfolio’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Voordat je begint aan de opleiding, heb je een intakegesprek met de trainer. Tijdens de training 
staat de praktijk centraal: je doet niet alleen theoretische kennis op, maar neemt ook deel aan 
discussies over de toepassing van die kennis in jouw eigen werksituatie. Daarnaast leer je de 

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 D-examen 

 Interactieve training (geen slide-show) 
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theorie toe te passen in korte, praktische cases. Tussen de 
opleidingsdagen bestudeer en oefen je de stof.  
 
Deze opleiding is gebaseerd op de IPMA-competence baseline. Tijdens de opleidingsdagen 
behandelt je trainer alle stof die jij nodig hebt om te slagen voor het IPMA D-theorie-examen. Maar 
de opleiding is geen droge opsomming van theorieën of presentatie van slides. Ons uitgangspunt is 
dat we je in opdrachten laten ervaren wat het betekent om de theorie wel of niet toe te passen. 
Vervolgens evalueren we de opdrachten en krijgt je praktische handvatten voor jouw eigen 
werkpraktijk.  
 
Tijdens de opleiding en om je voor te bereiden op het IPMA D-examen maak je gebruik van onze 
interactieve online ExamTrainer met vragen en proefexamens. Je bestudeert de stof in jouw 
tempo, op jouw manier, op het moment dat het jou uitkomt. Zoveel als je wilt en nodig hebt tot 
zes maanden na de laatste opleidingsdag. Afhankelijk van jouw kennis en capaciteit moet je 
rekening houden met een studiebelasting van 100 tot 140 uur. Om het grootst mogelijke effect te 
bereiken, verwachten we van je dat je vóór iedere opleidingsdag de theorie bestudeert. 
 

Programma 

Dag 1 
 Project-, programma- en portfoliomanagement 
 Projectsucces en projectmanagementsucces 
 Aanleiding, doel, resultaat en opdrachtafbakening 
 Projecten: risico’s en kansen 
 
Dag 2 
 Onderhandelen 
 Organisatie en inrichting van het project 
 Faseren en structureren 
 Communicatie en teamwerk 
 
Dag 3 
 Schattings- en planningstechnieken 
 Slip-chart methode 
 Projectbeheersing en rapportage 
 Leidinggeven aan projectteams 
 
Dag 4 
 De ‘financiële taal’ en kernbegrippen 
 Betrokkenheid en motivatie 
 Conflicthantering 
 De afsluiting van het project 

 

Kenmerken van deze training 

 Groepstraining 
 Een actieve training (geen ‘slideshow’) 
 Voor professionals door professionals 
 Volledige opleiding voor IPMA D-certificering 
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Praktische informatie 

Duur 
4 dagen opleiding + optioneel verdieping. Om de 2 weken is 1 dag training. Tussen de dagen door 
en na de opleiding kun je oefenen in de online ExamTrainer. Je hebt toegang tot de leeromgeving 
tot 6 maanden na de laatste opleidingsdag. Het opleidingstraject eindigt nadat jij het examen IPMA 
Level D hebt afgelegd. Na 4 dagen opleiding kun je je verder voorbereiden door: 

- 1 dag klassikaal oefenen van examenopgaven en herhaling theorie 
- Individuele Online IPMA D 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 
 
Vervolgmogelijkheden 
Na deze training kun je: 
 de training Advanced project- en verandermangement in de praktijk volgen; 
 de opleiding IPMA C verkort volgen (bij voldoende projectmanagementervaring); 
 certificeren voor IPMA D. 
 
Prijs 
Opleiding: EUR 1560,00 exclusief btw 
Materiaal: EUR 195,00 exclusief btw 
Accommodatie: EUR 240,00 exclusief btw 
Examen: zie website IPMAcertificeren.nl  
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