Change Management Foundation Examen
Exam
Training code

CM-F-EX

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Uur

0.66

Kosten

€225,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Change Management™ Foundation - Examen
Dit examen vormt een logisch vervolg op de opleiding Change Management Foundation. Wanneer
je slaagt, ontvang je het Change Management Foundation certiﬁcaat. De training Change
Management Foundation moet je vooraf gevolgd hebben. In onze training krijg je informatie over
de inhoud en opzet van het examen.
Je moet jezelf minimaal 5 werkdagen voor de examendatum aanmelden.
Meer over onze examens en examenvormen lees je op onze examenpagina.

Voor wie is Change Management™ Foundation - Examen
Iedereen die de Change Management Foundation training gevolgd heeft via Capgemini Academy
kan dit examen boeken.

Voorvereisten
Deelnemers moeten vooraf de opleiding ‘Change Management Foundation' van Capgemini
Academy hebben gevolgd.

Doelstellingen
Het aﬂeggen van het examen.
Examen Informatie
Duur examen: 40 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 50

Minimaal aantal goed te beantwoorden: 25
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

Anytime Anyplace Exam
Training code

CGACM--FPE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Kosten

€225,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Change Management™ Foundation - Anytime AnyPlace
Examen
Dit examen vormt een logisch vervolg op de opleiding Change Management Foundation. Wanneer
je slaagt, ontvang je het Change Management Foundation certiﬁcaat. De training Change
Management Foundation moet je vooraf gevolgd hebben. In onze training krijg je informatie over
de inhoud en opzet van het examen.
Je moet jezelf minimaal 5 werkdagen voor de examendatum aanmelden.
Meer over onze examens en examenvormen lees je op onze examenpagina.

Voor wie is Change Management™ Foundation - Anytime
AnyPlace Examen
Iedereen die de Change Management Foundation training gevolgd heeft via Capgemini Academy
kan dit examen boeken.

Voorvereisten
Deelnemers moeten vooraf de opleiding ‘Change Management Foundation' van Capgemini
Academy hebben gevolgd.
Let op! Dit is een anytime anyplace examen. Om het examen succesvol te kunnen aﬂeggen
moeten jij, je computer en je werkplek aan verschillende voorwaarden voldoen. Je dient onder
andere enkele dingente kunnen installeren op uw pc, je moet een goede webcam en microfoon
hebben en uw netwerk moet van voldoende kwaliteit zijn. Ook dien je een rustige ruimte te
hebben waar je niet gestoord kan worden.Wanneer je hulp nodig heeft is er een helpdesk van het
examen instituut voor je beschikbaar. Deze helpdesk is 24/7 bereikbaar, maar is Engelstalig.
Wanneer je niet aan deze voorwaarden voldoet bestaat de mogelijkheid dat uw examen niet
gestart kan worden of op een later moment afgekeurd wordt. Zie voor de exacte voorwaarden de

beschrijving op onze website: http://academy.capgemini.nl/thema/examens Kun je niet voldoen
aan deze mogelijke randvoorwaarden, dan is er ook een alternatief beschikbaar. Je kunt het
examen ook bij ons op kantoor in Utrecht aﬂeggen.

Doelstellingen
het aﬂeggen van het examen.
Examen Informatie
Duur examen: 40 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 50
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 25
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl

IN/3A-018.18

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
genoegen.
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