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Linux ProfessionaL institute
Linux Professional Institute, afgekort 
tot “LPI”, is een stichting die voorziet in 
onafhankelijke certificeringen voor Linux 
system administrators en programmeurs.

LPI certificeringen zijn er op drie niveau’s
Level 1, is voor junior administrators •	
en geeft aan dat de houder beschikt 
over basiskennis van linux installaties 
en met de CLI kan werken;
Level 2, de intermediate •	
administrator kan troubleshooten en 
installaties met netwerk services als 
E-mail en web beheren;
Level 3, voor enterprise-level •	
administrators bestaat uit een core 
examen en een specialisatie.

De examens kunnen wereldwijd worden 
afgelegd en worden meestal gefaciliteerd 
bij een Pearson VUE of een Prometric test 
centre.
Het Linux Professional Institute is 
opgericht in 1999 door Chuck Mead 
en Dan York en is gevestigd in Toronto, 
Ontario Canada.

DoeL & voor wie geschikt? 
Het doel van de cursus is u voor te 
bereiden op de certificering: LPIC-1 (Linux 
Professional Institute Certificering level 1) 

Deze cursus is bedoeld voor hen die zich 
op Linux gebied willen laten certificeren 
door een wereldwijd erkend en open 
certificeringsinstituut.

instaPniveau
Kennis op het niveau van Linux 
Netwerkbeheer wordt van u verwacht. 

Lesstof
Proefexamen (101) voor een eerste • 
indruk.
Het Linux Professional Institute.• 
Overzicht LPI certificeringen.• 
Het LPIC-1 programma.• 
De aanvraag en het verloop van het • 
examen.
Nuttige bronnen met informatie• 
Gezamenlijke bespreking van • 
examenvragen.
Afsluitend nogmaals een • 
proefexamen (102) met 
bespreking.

cursusmateriaaL
De cursus wordt gegeven aan de hand 
van een cursusmap met proefexamens en 
andere relevante informatie. Daarnaast 
krijgt u het boek:”Linux Professional 
Institute Certification Study Guide” mee 
van Uitgeverij Sybex USA, 582 blz. ter 
waarde van € 40,90. 

Locatie & LestijDen
De training van een dag vindt plaats in 
Veenendaal van 9:30 - ca. 16.30 uur. 
Tussen 12.30 - 13.00 uur is er een lunch. 
Koffie, thee en frisdrank zijn gedurende 
de dag beschikbaar.

investering
De Linux LPI examentrainingsdag kost 
€395,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief  
naslagwerk waarmee u ook na de training  
verder kunt oefenen in het afleggen 
van het examen. Ook de lunch en 
consumpties zijn inclusief. Deze training 
wordt 4 tot 5 maal per jaar op onze 
locatie in Veenendaal georganiseerd voor 
max. 6 deelnemers. 
Deze Linux examentraining kunnen we 
ook als bedrijfstraining voor u verzorgen.  
De kosten bedragen dan € 1450,00 
inclusief lesmaterialen, lunches en 
certificaten voor 6 deelnemers. Ook de 
reiskosten zijn inclusief.
U heeft overigens de vrije keuze om de 
bedrijfstraining bij ons in Veenendaal te 
volgen of bij u op locatie. In dat laatste 
geval zorgt u voor een geschikte ruimte 
om de training in te geven en de lunches.
 
U kunt online data en beschikbaarheid 
nakijken op www.imatica.nl onder het 
“Linux” menu.
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het Linux 10-Daagse traject

Linux 
Introductie

(1 dag)

Linux 
Systeembeheer

(3 dagen)

Linux 
Mailserver

(1 dag)

Linux 
Netwerkbeheer

(3 dagen)

Linux 
Apache
(1 dag)

Linux 
LPI examentraining

(1 dag)

Linux 
Samba

(2 dagen, optioneel)

Linux 
Beveiliging

(2 dagen, optioneel)


