PRINCE2® Practitioner training – 3 dagen
Deze training is vooral geschikt voor mensen die een of meer projecten managen of in de nabije
toekomst gaan managen en (daarom) het examen PRINCE2® Practitioner willen afleggen. Hoewel
er geen toegangseis voor deze training is, bevelen wij wel aan dat deelnemers – tenminste –
hebben deelgenomen aan een PRINCE2® Foundation cursus.
Deze training wordt als een 3 daagse training aangeboden, waarbij de laatste middag bestemd is
voor het examen. De training bestaat voornamelijk uit het oefenen met cases en met vragen
zoals men die ook op het examen kan verwachten. Daarnaast wordt een kort overzicht van de
theorie gegeven. In de training gaat u aan de hand van een case-study de methode PRINCE2®
toepassen. Gedurende de training krijgt u de volgende praktijkopdrachten:
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van een Project Brief (projectvoorstel);
Het opzetten van een project organisatie;
Het opstellen van een Project Quality Plan (kwaliteitsplan);
Het opstellen van een Product Based Planning (productgerichte planning);
Het opstellen van een Exception Report (afwijkingsrapport);
Het uitvoeren van een Quality Review (kwaliteitsbeoordeling);
Het beheersen van risico’s.

De opdrachten worden besproken. Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van standaard
uitwerkingen, de (uitgebreide) ervaring van de trainer en de ervaringen van uzelf en uw
medecursisten. Tevens worden de processen en subprocessen van PRINCE2® behandeld met de
bijbehorende input en output (de managementproducten), de bijbehorende componenten en
technieken.
Cursusduur
3 dagen inclusief examentraining en examen.
Doelstellingen
Tijdens de training PRINCE2® Practitioner leert u om de methode van PRINCE2® toe te passen.
Meer specifiek bent u na de training in staat om:
•
•
•

De methode PRINCE2® af te stemmen op specifieke projectomstandigheden;
De principes die aan de methode PRINCE2® ten grondslag liggen toe te passen;
Aan te geven wat de samenhang is tussen de onderdelen van de methode PRINCE2®: de
processen, componenten, technieken en managementproducten;

•

Managementproducten op te stellen op basis van specifieke projectomstandigheden

Examen
Het open boek examen bestaat uit 80 multiple-choice vragen.
De deelnemer moet in 150 minuten 44 of meer correcte antwoorden geven om te slagen - 55%.
Toelatingseisen
Voor deze training is een certificering in PRINCE2® Foundation nodig.
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