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PRINCE2® Practitioner + examen

Cursusduur: 4 Dagen      Cursuscode: PRI2P

Beschrijving:

Steeds meer activiteiten worden projectmatig georganiseerd. PRINCE2® is inmiddels uitgegroeid tot dé standaard best practice methode voor
projectmatig werken. Steeds meer werkgevers vragen daarom naar certificering van projectleiders. Opdrachtgevers verwachten dat u inzicht
heeft in projectmatig werken. Daarbij dient u bekend te zijn met de rollen in een projectorganisatie en de wijze waarop communicatielijnen
worden georganiseerd. Verder wordt van u inzicht gevraagd in de wijze waarop werkzaamheden in de vorm van werkpakketten worden
aangereikt en opgeleverd. Ook dient u bekend te zijn met de verschillende processen, controlemechanismen en rapportages die van belang
zijn in uw werkgebied.
Deze cursus betreft de nieuwste versie van PRINCE2® (PRINCE2 2017).
PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos.

Doelgroep:

U bent werkzaam als projectmanager, lijnmanager of algemeen manager en heeft te maken met interne of externe projecten. Of u bent
projectmedewerker, teamleider of aankomend projectleider en wilt uw projectmanagement kennis- en vaardigheden op een hoger plan brengen
om door te kunnen groeien. Met deze training bereidt u zich inhoudelijk voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Om aan het examen deel
te kunnen nemen dient u geslaagd te zijn voor het PRINCE2® Foundation examen. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het PRINCE2®
Practitioner examen de examentraining PRI2PE te volgen.

Doelstelling:

Tijdens de training ‘PRINCE2® Practitioner’ leert u om de aan te geven wat de samenhang is tussen de onderdelen van de
methode van PRINCE2® toe te passen. Meer specifiek bent u na methode PRINCE2®: de processen, componenten, technieken en
de training in staat om: managementproducten; 

de methode PRINCE2® af te stemmen op specifieke managementproducten op te stellen op basis van specifieke
projectomstandigheden; projectomstandigheden.

de principes die aan de methode PRINCE2® ten grondslag
liggen toe te passen; 

Vereiste kennis en vaardigheden: Examens en certificering

U heeft kennis van projectmatig werken en parate kennis van Na afloop bent u voorbereid op het officiële examen 'PRINCE2
PRINCE2 op foundation-niveau. Wanneer u het examen voor Practitioner'. Naast de training is enige zelfstudie nodig, waarbij de
PRINCE2 Practitioner wilt afleggen dient u het PRINCE2 studiebelasting circa 20-40 uur bedraagt. Na de examentraining van
Foundation certificaat (vanaf 2009)  te hebben behaald. deze cursus kunt u deelnemen aan het PRINCE2 Practitioner

examen. Voor deelname aan dit examen is het 'PRINCE2
Foundation'-certificaat verplicht. Wij verzoeken u om een kopie van
het PRINCE2 Foundation certificaat mee te nemen naar de cursus.

Het examen is inclusief.

Vervolgcursussen:

PRINCE2 Agile, http://www.globalknowledge.nl/cursussen/prince2/project_management/p2a.html 
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Cursusinhoud:

In de training gaat u aan de hand van een Tevens worden de processen en
case-study de methode PRINCE2® toepassen. subprocessen van PRINCE2® behandeld met
Gedurende de training krijgt u de volgende de bijbehorende input en output (de
praktijkopdrachten: managementproducten), de bijbehorende
line componenten en technieken. 

het opstellen van een Project Brief line
(projectvoorstel); 
het opzetten van een project organisatie; Twee weken na deelname aan de 3-daagse
het opstellen van een Project Quality Plan training neemt u deel aan de examentraining
(kwaliteitsplan); van een halve dag zodat u optimaal bent
het opstellen van een Product Based voorbereid voor het examen. Het examen
Planning (productgerichte planning); vindt dan 's middags plaats.
het opstellen van een Exception Report line
(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.
line

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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