
 

 
  
   

IPMA D certificering 
 
Projecten leiden is een vak! 
Met het complexer worden van projecten, wordt het goed managen van deze projecten ook steeds 
belangrijker. Het professionaliseren van het vak projectmanagement vraagt dan ook steeds meer 
aandacht. IPMA (Internationaal Project Management Association) houdt zich, zowel nationaal als 
internationaal, hiermee bezig.  
 
De IPMA-certificering richt zich niet op één bepaalde projectmanagement methodiek, maar op het 
vak van het managen van projecten en de groei van de projectleider daarin. Omdat IPMA 
certificering gebeurt op basis van 'bewezen competenties', moet je dus beschikken over aantoonbare 
ervaring in projectmanagement en de bijbehorende competenties op een bepaald niveau uit kunnen 
voeren.  
 
Met dit traject begeleiden we je naar het examen van het eerste IPMA certificaat: IPMA D 

Voor wie? 

Voor Projectleiders die voorafgaand aan deze certificering eerst de interne trainingen 
projectbeheersing A, B en C en de training situationeel leidinggeven hebben gevolgd. 

Doel 

Met dit traject willen we dat de deelnemers het IPMA D certificaat halen. Hiervoor wordt van de 
deelnemers ook zelfstudie verwacht. De deelnemers maken het examen op een vaste examendatum 
met de hele groep op een van onze vestigingen. Indien men zakt voor het examen, bestaat er nog 
een mogelijkheid voor één herkansing. 
 
Inhoud  
De opzet van dit certificeringstraject bestaat uit 4 workshops, waarbij het boek "Projectmanagement 
op basis van NCB" wordt gevolgd.  
 

 Workshop 1: de technische competenties 

 Workshop 2: de gedragscompetenties 

 Workshop 3: de contextuele competenties 

 Workshop 4: is facultatief 
 
Voorwaarde 
We gaan uit van zelfstudie door de deelnemers. Dat betekent dat de deelnemers per workshop een 
aantal hoofdstukken moeten voorbereiden. Indien dit niet wordt gedaan, kan de deelnemer niet 
meer meedoen aan het traject. 
 
Duur 
Dit traject bestaat uit vier workshops, met een interval van 4 - 6 weken. Elke workshop duurt 3 uur 
(van 16.00 - 19.00 uur) en vindt plaats op een van onze vestigingen. Het traject wordt afgesloten met 
een examen. Dit examen wordt op een van onze vestigingen verzorgd door het examenbureau Cito. 
 
Mocht je interesse hebben in het behalen van andere IPMA certificaten dan kun je contact opnemen 
met de Antea Group Academy. 


