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Capgemini Academy versnelt traject ITIL-certificering 
 

 

Utrecht, 31 mei 2011 

 

Capgemini Academy introduceert een nieuw ITIL-certificeringstraject dat twee keer sneller is 

dan het huidige aanbod. In slechts anderhalve trainingsdag kan een kandidaat een van de vijf 

Lifecycle-modules volgen en opgaan voor het betreffende examen. Cursisten die daarna nog de 

afsluitende expert module doorlopen, leggen zo het volledige ITIL® v3 Service Expert 

certificerings-programma af in slechts tien trainingsdagen. Bijkomend voordeel is dat het hele 

traject in eigen tempo gevolgd kan worden.  

 

De vernieuwde ITIL® v3 trainingen bestaan uit een combinatie van klassikale groepstraining, e-

learning en zelfstudie. Zo blijft het aantal contactdagen beperkt, zonder daarbij in te leveren op 

kwaliteit. Drie weken voor de eerste klassikale trainingsdag krijgt de cursist toegang tot de e-learning 

module, die hij kan volgen op het moment dat het uitkomt. Daarna volgt de klassikale training en twee 

weken later het ITIL-examen. 

 

Volgens Leo Demont, manager Marketing en Sales van Capgemini Academy, sluit dit versnelde 

traject  veel beter aan op de wensen van cursisten en hun managers. ‘Een medewerker twintig dagen 

moeten missen voor een ITIL Service Expert-certificering, zoals nu het geval is, schrikt de meeste 

managers af. Dit legt een te groot beslag op de inzet van de medewerker. Deze manier van certificeren 

is veel sneller en eenvoudiger, omdat de kandidaat zelf zijn tijd kan indelen en thuis met de modules 

aan de slag kan; op de achtergrond bijgestaan door een coach.’ 

 

EINDE BERICHT 

 

Over Capgemini 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de 

klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de 

optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 40  

 



          PERSBERICHT

    

 

 

landen en heeft wereldwijd zo’n112.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 

een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie: www.nl.capgemini.com 

 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini  
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