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IPMA C 

Je bent projectmanager en wilt jouw kennis van het vakgebied verbreden en verdiepen? Je 

bent op zoek naar concrete handvatten om jouw werk makkelijker te maken en meer uit 

jouw projectteam te halen? Je wilt jouw competenties bevestigen met het internationaal 

erkende IPMA C certificaat? En je wilt graag training in groepsverband? Dan is deze training 

iets voor jou. Alle belangrijke projectmanagementcompetenties passeren de revue. Je leert 

de fijne kneepje van het vak van een ervaren trainer. Met praktijkvoorbeelden, opdrachten 

en discussie. En met onze online leeromgeving Key Trainer™ oefen je met de theorievragen.  

 

Doelgroep 

Je bent projectleider/projectmanager met enkele 

jaren ervaring in het managen van projecten. 

Je wilt jouw theoretische kennis van 

projectmanagement vergroten en jouw vaardigheden 

aanscherpen. 

Je wilt jouw kennis en ervaring bevestigen met het 

gelijknamige IPMA C theorie certificaat. 

Duur 

De cursus bestaat uit 5 trainingsdagen en duurt van 

9.30 uur tot 17.00 uur. 

Je ontvangt enkele weken voor aanvang het 

studieboek en de toegangscode voor Key Trainer. Zo 

kun je je optimaal voorbereiden op de eerste 

trainingsdag. 

Resultaat 

Na afloop van de cursus: 

 ken je de theorie van projectmanagement en ben 

je in staat deze toe te passen in projecten; 

 kun je projecten met een beperkte complexiteit 

zelfstandig leiden; 

 ben je in staat de manager van complexe 

projecten te ondersteunen; 

 heb je jouw inzicht in de dynamiek van projecten 

vergroot; 

 ben je na de nodige zelfstudie voldoende 

voorbereid op het gelijknamige examen. 

Voorkennis 

De training is op HBO+ werk- en denkniveau. Enkele 

jaren ervaring met projecten, waarvan 2 jaar als 

manager wordt sterk aanbevolen. Kennis van 

PRINCE2® op Practitioner niveau is een pre. 

Inhoud 

Alle 46 competenties die IPMA beschrijft in de 

competence baseline komen aan bod met o.a. 

 Vaktechnische onderwerpen zoals: 

 Scope en Tijd 

 Kwaliteit, Financiën en Inkoop 

 Mensen & middelen 

 Plannen & Beheersen en Risico’s & Kansen 

 Verandering en transformatie 

 Gedragsmatige onderwerpen zoals: 

 Persoonlijke integriteit & betrouwbaarheid 

 Leiderschap en Teamwerk 

 Conflicten & crisis 

 Contextuele onderwerpen zoals: 

 Strategie 

 Besturing, structuren & processen 

 Compliance, wet- en regelgeving 

Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste 

trainer met jarenlange ervaring in het vakgebied. 

Hij/zij leidt je stap voor stap door de theorie en brengt 

deze tot leven door de koppeling te leggen naar 

aansprekende praktijkvoorbeelden. Jouw eigen 

projectervaringen dienen als input voor discussie, 

zelfreflectie en verbetering. 
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Materialen 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 de uitgebreide cursusmap met o.a.: 

 afdruk van gebruikte dia’s 

 opdrachten en uitwerkingen 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving KeyTrainer: 

 gerichte toetsen + dagelijkse herhaling 

 uitgebreide vragenbank + proefexamens 

 naast browser, ook ondersteuning voor 

Android & Apple devices 

 koffie/thee/frisdrank en lunch (open rooster) 

 

Studiebelasting 

Om de stof goed tot je te nemen dien je enig lees- en 

studiewerk te doen. De geschatte inspanning 

bedraagt ongeveer 10 – 20 uur. 

Houdt ter voorbereiding op het examen rekening met 

een studietijd van ongeveer 50 – 70 uur. 

Examen 

Je hebt de mogelijkheid om na afloop van de cursus 

het officiële IPMA C examen te doen. Dit examen is 

niet bij deze training inbegrepen.  

Het IPMA C examen wordt afgenomen door het 

exameninstituut IPMA Certificeringen Nederland te 

Nieuwegein. Je kunt je zich aanmelden via hun 

website: www.ipmacertificeren.nl. 

Kwaliteit 

Het lesmateriaal is ontwikkeld volgens de laatste 

inzichten, technieken en best practices voor 

groepstraining. De betrokken ontwikkelaars en 

begeleiders beschikken over jarenlange praktijk-

ervaring als projectmanager en trainer. Zij kennen de 

praktijk door en door. En daar profiteer je van. 

IPMA publiceert ieder kwartaal de examenresultaten. 

Open en transparant. Een beter bewijs van kwaliteit 

kun je niet krijgen. 

Wat anderen zeggen 

“De trainer is een bron van inspiratie. Geweldig dat 

één persoon de theorie van zoveel verschillende 

terreinen kent en duidelijk weet over te brengen.” 

“Degelijk materiaal, top trainer, super e-learning 

platform, ondersteuning op afstand. Kun je meer waar 

voor je geld krijgen?” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

zijn een logisch vervolg: 

 IPMA B 

 MSP Practitioner 

 Agile Project Management Practitioner 

 Profile Dynamics® - Persoon-/Teamprofiel 

 Profile Dynamics® - Ontwikkelen van Projectteams 

Informatie 

Voor meer informatie over de inhoud, locaties, prijzen, 

offertes en inschrijvingen kun je terecht bij: 

Key Result 

Markerkant 13-36 

1314 AN  Almere 

T: 036 – 750 1777  

E: info@keyresult.nl 

I: www.keyresult.nl 
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