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Wat is Vakopleiding projectmanagement IPMA-D
Sta je aan het begin van een glanzende carrière als projectmanager en wil je het vak tot in de puntjes
beheersen? Meer houvast bij het aansturen van een team? Zelfstandig een deelproject leiden? Scherp
afbakenen van de opdracht en de projectaanpak?
Deze opleiding staat voor vakmanschap en het behalen van het wereldwijd geaccepteerde IPMA level D
certiﬁcaat. Je krijgt handvatten voor de opdrachtafstemming, voor het planmatig aanpakken van je project en
om je projectteam op de goede manier te (bege)leiden. De vaardigheden worden je aangeleerd in passende
oefensituaties.
Bovendien komen alle voor het IPMA level D examen relevante onderwerpen uit de NCB3 aan bod. Kortom: het
vak leren en certiﬁceren in één keer.
De Vakopleiding Projectmanagement IPMA level D biedt een scala aan kennis, inzicht en vaardigheden voor het
professioneel en gestructureerd leiding geven aan (deel)projecten. Je leert vragen uit de organisatie te vertalen
naar opdrachten, een doordacht plan op te stellen, je team te motiveren en te sturen en adequaat te
rapporteren over het verloop.
Na aﬂoop ben je in staat:
Planmatig te werken
Vragen, problemen en kansen te vertalen naar een afgebakende opdracht
Een plan op te stellen, voortgang te bewaken en te rapporteren
Sturing en leiding te geven aan je team
Om te gaan met conﬂictsituaties binnen het project
Goede communicatie binnen het team en met de projectomgeving te faciliteren
Je gericht voor te bereiden op het IPMA level D theorie-examen
Het examen is niet inbegrepen bij deze training. Wil je het examen doen, dan kun je dat boeken via de website
van IPMA Nederland.

Voor wie is Vakopleiding projectmanagement IPMA-D
De opleiding is gericht op medewerkers die (deel)projecten van een beperkte omvang gaan leiden.
Professionals met beperkte ervaring, maar met kennis van het werken in projecten en met de ambitie om zich
te ontwikkelen als projectleider.

Van de deelnemers verwachten wij dat zij minimaal een MBO werk- en denkniveau en ervaring met het werken
in projectteams hebben. Bovendien verwachten we dat zij beschikken over de basisvaardigheden voor
communicatie, gespreksvoering en persoonlijk time management.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl

IN/3A-018.18

genoegen.
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