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1.

APMP CERTIFICERING

Dit document is een Nederlandse versie van informatie over APMP certificering en
Foundation Level certificering in het bijzonder. De originele en meest recente
informatie is te vinden op de website van APMP International (www.APMP.org)
onder “Certification”.

1.1

Aantonen van proposal management competenties

APMP biedt als enige in de wereld een erkend certificeringsprogramma voor
professionals die werken in een proposal omgeving. De APMP certificering is de
wereldstandaard voor het ontwikkelen en aantonen van proposal management
competenties. Behaalde certificering:





Toont je betrokkenheid bij je professie en je carrière



Versterkt proposal management als een belangrijke rol in je organisatie en niet
een ad-hoc bezigheid die iedereen kan uitvoeren.

Geeft focus op best practices voor jou en je team
Geeft je het respect en de geloofwaardigheid van je collega’s, klanten en je
leidinggevenden

APMP heeft daarvoor competenties gedefinieerd die essentieel zijn voor proposal
management professionals. Het APMP certificeringsprogramma is ontworpen om
opleiding en ervaring te meten tegen deze competenties.

1.2

Erkenning en herkenning als professional

APMP certificering geeft je erkenning en herkenning. Erkenning vanwege de
behaalde certificering maar ook herkenning vanwege het gebruik van de
bijbehorende aanduiding achter je naam:





CF APMP – Certified Foundation APMP member
CP APMP – Certified Practitioner APMP member
CPP APMP – Certified Proposal Professional APMP member.

1.3

Ontwikkel in je vakgebied

Certificering brengt wel een verplichting met zich mee: je belooft je verder te
ontwikkelen in je vakgebied! Dit doe je door training te volgen, boeken te lezen,
webinars te volgen, vrijwilligerswerk bij APMP te doen, inhoudelijk een bijdrage te
leveren door het geven van presentaties, schrijven van artikelen/blogs. Kortom: je
bent actief bezig om te groeien in je vakgebied. Dit zal ook uitstralen naar je
werkomgeving!
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1.4

Drie niveau’s
De certificering op Foundation niveau toont aan dat je de
algemeen erkende best-practices kent van je vakgebied.
Heb je minimaal 1 jaar ervaring in proposal
management? Laat je dan certificeren op Foundation
niveau!
Het APMP Practitioner examen beoordeelt je kennis en
vaardigheden in bid en proposal management. Het is een
uitdagend examen dat je kennis en begrip test van de
best practices van APMP.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in proposal
management en ruime ervaring opgedaan in de praktijk.
Tevens ben je in het bezit van een Foundation
certificering.
Het behalen van deze certificering gebeurt via een
interview met de APMP examencommissie naar
aanleiding van een te geven presentatie over je werk in
proposal management. Het gaat hierbij vooral om jouw
specifieke bijdrage in je organisatie/professie.
Je hebt aantoonbare communicatieve en leiderschap
vaardigheden en minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in
het vakgebied. Je geeft ook een referentie op die
geïnterviewd wordt.
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2.

DE FOUNDATION CERTIFICERING

2.1

De eisen voor certificering

Kandidaten moeten minimaal 1 jaar ervaring hebben in het vakgebied. Deze ervaring
hoeft niet continu te zijn. De tijd die besteed werd aan werken in of het
ondersteunen van verkoop en marketing telt ook. Dit kan geverifieerd worden bij een
op te geven referentie.
Kandidaten hoeven geen lid te zijn van APMP om het examen af te leggen, maar de
extra kosten voor niet-aangesloten kandidaten zijn hoger dan de kosten van
lidmaatschap. Kijk voor de actuele prijs op de website van APMP.org
Om de certificering te behalen moet je moet slagen voor het foundation examen. Dit
is een open-boek, multiple-choice examen van 1 uur. Het examen omvat 75 vragen,
waarvan er 42 correct beantwoord moeten worden. Hierin wordt je kennis getest van
proposal en bid management op 35 onderwerpen in 5 “Key Competentie Area’s”:







Verkoop
Planning
Ontwikkeling
Management
Information research & Management.

Het examen wordt afgenomen in de Engelse taal.

2.2

Examen opties

Je kunt het Foundation level examen op twee manieren doen:
Optie 1: On-line
Je kunt zelf studeren en vervolgens het examen on-line afleggen via de website van
de APM Group. De APM Group is de organisatie die het certificeringsexamen en
beoordelingsprocessen voor APMP beheert. Een on-line examen is geschikt voor
deelnemers met Engels als moedertaal en behoorlijke ervaring in bid en proposal
management.
Optie 2: Klassikaal
APMP's Approved Training Organizations (ATO's) bieden klassikale trainingen en
examensessies op Foundation-niveau aan. Ook wordt er on-line training aangeboden.
Contactinformatie voor ATO's die training en examens aanbieden, vind je in
Appendix A: APMP Approved Training Organisations.
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2.3

Studeren voor het examen

Je kunt je voorbereiden op het examen door middel van:
Boekstudie: koop de Foundation Study Guide van APMP, de belangrijkste
certificeringsstudiegids voor Foundation Level Certification. De gids geeft de
antwoorden op alle vragen die op het Foundation-examen zijn getest. De APMP
Foundation Study Guide is verkrijgbaar via de APMP Store.
Body Of Knowledge: Bestudeer APMP’s Body Of Knowledge (BOK, toegankelijk voor
APMP leden). De Foundation Study Guide is hierin opgenomen.
Online leren: neem deel aan een van de e-learning modules op eigen tempo (24/7
beschikbaar) of periodieke webinars die worden aangeboden door APMP ATO's. Zie
Appendix A: APMP Approved Training Organisations.
Bestudeer de Verklarende Woordenlijst van APMP, die een verklarende woordenlijst
biedt van termen die worden gebruikt bij het examen op Foundation-niveau. Deze is
ook verkrijgbaar via de APMP Store.

2.4

Examen voorbereiding

Het is aan te bevelen om 1 dag te besteden voor individuele voorbereiding en dan
een klassikale workshop te volgen bij een ATO. Zo’n workshop omvat examen
voorbereiding, een test-examen en het feitelijke examen. De uitslag is direct bekend.

2.5

Wat gebeurt er als je het examen niet haalt

Je mag na 6 maanden het examen weer doen na het voldoen van de examenkosten.
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3.

GELDIGHEID VAN DE CERTIFICERING

Professionele ontwikkeling houdt niet op bij het behalen van een certificering. Van
alle APMP-gecertificeerde professionals wordt verwacht dat ze Continuing Education
Units (CEUs) behalen en administreren. Je hebt twee jaar de tijd om je vereiste CEUs
te behalen, waarna je certificering weer wordt verlengd met twee jaar.
Het aantal CEUs dat je moet behalen, is afhankelijk van je certificeringsniveau. Elke 2
jaar moeten degenen met Foundation-certificering 20 CEUs behalen. Degenen met
Practitioner en Professional Certification moeten 40 CEUs behalen.

3.1

CEU’s behalen

Je kunt CEUs behalen d.m.v.






Training
Vrijwilligerswerk bij APMP
Inhoudelijke bijdrage
Andere activiteiten.

Training
Het volgen van training en cursussen is een goede manier om op de hoogte te blijven
van trends in het vakgebied en best practice te leren van ervaren professionals.

APMP Conferenties (BPC, BPC Europe, etc.)
APMP NL Chapter activiteiten

1 CEU per uur educatie

Training (bijv. training door ATOs)
APMP Webinars

1 CEU per webinar

Zelfstudie:
Minimale studie van drie uur. Voorbeeld: onderzoek
in APMP BOK om een sjabloon te ontwikkelen

3 CEUs per 3 uur studie

Vrijwilligerswerk
APMP vrijwilligerswerk kan talloze kansen bieden voor professionele (en
persoonlijke) groei. CEU's zijn pro rata in het geval van part-time werk.

APMP International Board of Directors

20 CEUs / jaar

APMP NL Chapter bestuurslid

15 CEUs / jaar

APMP NL comité

15 CEUs / jaar
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Inhoudelijke bijdragen
Het voorbereiden en presenteren van educatieve inhoud voor APMP en aanverwante
doelgroepen geeft nieuwe inzichten en informatie. Inhoud moet natuurlijk specifiek
gerelateerd zijn aan de bid en proposal industrie.

Educatieve presentatie/webinars

10 CEUs

Boek publiceren (papier en/of online)

10 CEUs

Artikel/column/blog schrijven (print of online)

5 CEUs

Podcast publiceren

5 CEUs

Andere activiteiten
De certificeringsinstantie van APMP staat open voor het overwegen van andere
inspanningen en ervaringen als kwalificerend voor het verdienen van CEUs. Een panel
van beoordelaars beoordeelt deze claims en beoordeelt geval per geval het juiste
aantal CEUs.

3.2

CEUs administreren

Je bent zelf verantwoordelijk voor het administreren van je CEUs. Gebruik op de
APMP-website het onderdeel “Professional Development” van je profiel om je CEUs
te administreren. CEUs worden periodiek gecontroleerd via de site.
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Appendix A.

APMP Approved Training Organisations

ATO name
Shipley

www.shipleywins.co.uk
Er worden ook in Nederland Foundation Level
workshops gehouden (in het Nederlands)

Strategic Proposals NL

www.strategicproposals.nl
Foundation Level workshops (in het Nederlands)

CSK Management

www.cskmanagement.com
Heeft on-line “Foundation Level Prep Course” (elearning in Engels)

Zie de APMP International website voor meer buitenlandse ATOs.
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