Oppidum Trainingen

IPMA-C begeleiding
Opzet van de begeleiding
De begeleiding start met een pre-assessment en het
gezamenlijk inschatten van uw niveau en de meest
geschikte projecten waarmee u dit niveau kunt aantonen.
Daarna wordt samen een werkplan gemaakt waarin de
volgende activiteiten een plaats krijgen:
Projectmanagers kunnen hun competenties en ervaring
laten valideren met een IPMA-C assessment. Oppidum
biedt training en coaching. De trainers zijn zelf IPMA
gecertificeerd en hebben aan de wieg gestaan van IPMAcertificering in Nederland.
IPMA level C certificering bestaat uit een theorie-examen
en een praktijk assessment. Met de training IPMA
Competenties kunt u zich voorbereiden op het theorieexamen. Nadat u dit succesvol heeft afgesloten kunt u
deelnemen aan het praktijk assessment.

Een voorbespreking over het proces bij IPMA
Certificeren en de benodigde documenten, met tips en
trucs om deze efficiënt in te vullen.
Het invullen van het ervaringsdocument, het
zelfassessment en de managementsamenvatting door
de kandidaat.
Een review van en een nabespreking met de
begeleider. Hierna kunnen de documenten eventueel
aangepast en ingeleverd worden.
Een proef assessment ter voorbereiding op het
assessment-interview, gevolgd door een
terugkoppeling en verdere inhoudelijke adviezen.

Aan de hand van een aantal documenten en een interview
toont u uw competenties aan. Deze IPMA C begeleiding bij
het praktijk assessment helpt u daarbij.

Ingangseisen

Het doel van de begeleiding voor IPMA level C certificering
is dit traject om dit traject zo succesvol en efficiënt mogelijk
te doorlopen. Het programma is individueel maar goed te
combineren met de training IPMA Competenties.

Een geldig IPMA C-theoriecertificaat. Verder moet u in de
laatste 6 jaar minimaal 36 niet-overlappende maanden
ervaring als projectmanager of deelprojectmanager van
projecten op IPMA C-niveau opgedaan hebben.

Investering

Voor de begeleiding € 885. Het praktijk-examen wordt door
de kandidaat geregeld bij IPMA Certificeren.

Belasting voor de deelnemer
Het traject om een IPMA certificaat te halen is tamelijk
arbeidsintensief en duurt zeker enkele weken tot maanden.
De meeste deelnemers geven aan dat de tijdsinvestering
ongeveer 30 tot 40 uur is.

Geschikt voor
Professionals die het het officiële IPMA-C certificaat
‘Certified Project Manager’ willen behalen.
Professionals die feedback willen krijgen op hun
persoonlijk functioneren.
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Oppidum Informatie
Oppidum is een compact bureau dat zich bezighoudt met
advisering, programma-, project- en interim-management
van teams, bedrijven en overheidsinstanties. Oppidum
bestaat inmiddels meer dan 20 jaar.
Oppidum combineert theorie en praktijk. Wat we in onze
trainingen zeggen, doen we in de praktijk bij ons advies- of
interim-werk. Wat we in de praktijk leren, brengen we
terug in de trainingen.
De trainingen zijn allemaal gebaseerd op Best Practices,
voornamelijk van Axelos, APMG, Agile Business Consortium,
Lean IT Association & IPMA.
Oppidum is voor de trainingen een geaccrediteerde
opleider. Dat betekent dat het lesmateriaal up-to-date is,
dat de trainers vakkundig zijn en praktische werkervaring
hebben en dat er rond de trainingen een prima
dienstverlening is. Hiertoe worden regelmatig audits
uitgevoerd door PeopleCert en APMG.
De trainingen geven een goede voorbereiding op het
examen en zorgen daarbij voor een hoog
slagingspercentage. Er is een e-learning omgeving die de
tussentijdse resultaten analyseert en oefeningen hierop
aanpast.
De meeste trainingen geven wij volgens onze open
trainingsagenda. We kunnen alle trainingen ook als incompany training geven.
Alle Oppidum medewerkers zijn minstens in meerdere Best
Practices gecertificeerd en/of geaccrediteerd. De meesten
hebben ook een IPMA certificering.

‘we trainen wat we doen en
we doen wat we trainen’
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Neem voor verdere informatie contact met ons op.

Contactgegevens
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tel: +31 (23) 576 9759
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