
Projectmanagement
training

op maat voor u

Bent u op zoek naar  training op maat die 
tegemoetkomt aan uw organisatiespecifi eke-  of 
individuele trainingsbehoefte?

Wij ontwikkelen  en leveren in-company trainingen op 
maat.
Hebt u plannen voor certifi cering in 
projectmanagement?

Wij hebben verschillende oplossingen voor de 
voorbereiding op de certifi ceringsexamens.

Wilt u  uw interne projectmanagementaanpak 
harmoniseren en een uniforme 
projectmanagementcultuur implementeren in uw 
organisatie?

Wij ondersteunen u  bij het ontwikkelen van uw 
eigen projectmanagementstandaard en -processen en 
begeleiden u bij de implementatie met tools, training en 
coaching.

Onze aanpak is gericht op het aanbieden van een variëteit aan modulaire 
leermiddelen die - bij elkaar gevoegd - tegemoet komen aan de specifi eke 
trainingsbehoefte van onze klanten.
We hebben een variëteit aan trainingoplossingen die zowel individuele 
leermiddelen met interactieve klassikale activiteiten integreert. Onze 
combinatie van individuele e-Learning en traditionele klassikale activiteiten, 
inclusief bijvoorbeeld het gebruik van de projectmanagementsimulatie 
Simultrain, is een standaardformat.
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Training 

Certifi cering

Advisering

STS WereldwijdTrainingoplossingen op maat

                 Onze leeraanpak

           Contact

STS is onderdeel van de Demos Group, een leverancier van trainingen van 
wereldklasse



Projectsimulatie

E-Learning

Collaborative e-Learning

Certificeringstools

Assessmenttools

Leren op basis van serious business gaming is één van 
de meest effectieve manieren om te leren. De computer 
based projectmanagementsimulator Simultrain 
plaatst de leerlingen in een realistische omgeving 
waar ze een middelgroot project moeten uitvoeren 
en geconfronteerd worden met de uitdagingen die 
projectmanagers dagelijks tegenkomen.

Wilt u de projectmanagers van uw organisatie of uzelf certificeren in project 
management?

STS stelt individule online voorbereiding voor, op basis van van in-company 
programma’s of open programma’s die geleid worden door ervaren trainers.

We zijn gespecialiseerd in de voorbereiding van IPMA en PMI certificering.
Onze interactieve Prep-Packs bestaan uit:

-   een uitgebreide e-Learning cursus om kennis te vergaren
- een examensimulator met meer dan 500 vragen voor IPMA Level C/D  
certificering (> 1,000 voor PMI-PMP).

Onze certificeringsprogramma’s omvatten verschillende modules en 
ondersteunen de deelnemers met workshops, coaching en ervaren trainers.
 

-  PMP/CAMP voorbereiding: 2x2 cursusdagen + examensimulator
-  IPMA Level C/D voorbereiding: e-Learning + coaching + examensimulator
-  PMI-ACP voorbereiding: 3-daagse cursus + ondersteuning
-  PMI Scheduling Professional:  e-Learning + coaching + examensimulator

Leren in je eigen tempo! Een uitgebalanceerde mix 
van theorie, oefeningen, voorbeelden, video’s and 
checklijsten creëren een gevariëeerde leerervaring.

Deze oplossing combineert de voordelen van 
individueel en virtueel leren met de interactieve kennis- 
en ervaringsuitwisseling van klassikale training.

Er is maar één geheim voor succesvolle afronding van 
certificeringsexamens; oefenen, oefenen en nog eens 
oefenen. Ga niet op uw geluk af, u kunt examens net 
zo vaak simuleren als u wilt.

Onze assessmenttools laten deelnemers hun eigen 
sterktes en ontwikkelingsbehoefte evalueren - ofwel 
als onderdeel voor een trainingsprogramma of in het 
licht van een nieuwe opdracht.

STS Sauter Training & Simulation SA is een Zwitserse bedrijf dat zich richt op het 
wereldwijd leveren van trainingen op het gebied van projectmanagement en het 
ontwikkelen van innovatieve projectmanagementtrainingoplossingen.

Sinds de ontwikkeling van de projectsimulator SimulTrain® is STS één van de 
leidende trainingorganisaties op het gebied van projectmanagement.

1.Projectmanagement is een kerncompetentie in vrijwel elke business 
omgeving.
2.Projecten zijn mensenwerk, niet het werk van systemen 
3.Leren is veranderen. Training verandert de manier waarop we dingen doen - 
voor individuen of in organisaties; ondertussen verandert de manier van leren.
4.Verschillende mensen hebben verschillende leerbehoeften, leerstijlen en 
gedrag dat individuel aandacht behoeft.
5.Effectieve training vereist individuele nieuwsgierigheid, interactie, 
samenwerking en kennisuitwisseling, maar ook plezier.

Wie zijn wij en wat kunnen we voor u doen? 

           Onze visie

State-of-the-art leermiddelen Stap-voor-stap naar certificering

           Online voorbereidingstools

          Open- en In-Company programma’s


