PRINCE2 Foundation + examen
Cursusduur: 2 Dagen

Cursuscode: PRI2F

Beschrijving:
Interactieve 2-daagse klassikale PRINCE2 Foundation training die afgesloten wordt met het PRINCE2 Foundation examen.
Verandering is een constante waar ook uw organisatie niet omheen kan. Om bij te kunnen blijven in alle ontwikkelingen en uw organisatie
effectief te houden zijn innovaties en veranderingen noodzakelijk. Mede vanwege de risico’s die hiermee gepaard gaan worden hiertoe
projecten gestart. In projecten worden middelen, vaardigheden, technologie en ideeën bijeengebracht om zakelijke doelstellingen te bereiken
en zakelijke voordelen te behalen. PRINCE2® wordt internationaal erkend als een standaard en een gestructureerde methode voor effectief
project management, ontwikkeld op basis van ‘best practices’.
PRINCE2® is a Registered Trade Mark of AXELOS.

Doelgroep:
Iedereen die in een project werkzaam is of als belanghebbende bij een project betrokken is en: inzicht wil verkrijgen hoe projecten op een
adequate wijze gemanaged kunnen worden om de beoogde resultaten te behalen; de principes en terminologie van de gestructureerde
projectmanagement methode PRINCE2 wil leren.

Doelstelling:
Tijdens deze PRINCE2 Foundation training leert u de principes
en terminologie van projectmatig werken volgens de PRINCE2
methode.Hiermee krijgt u gestructureerd inzicht in de wijze
waarop een project en een projectorganisatie worden opgebouwd
en hoe een project gecontroleerd kan worden opgestart,
uitgevoerd en opgeleverd conform PRINCE2®. Meer specifiek
leert u in deze training het volgende:

De beheersing van een projectmet de belangrijkste activiteiten,
rollen en instrumenten
Het met goed resultaat afleggen van het examen PRINCE2®
Foundation
Met deze kennis haalt u het PRINCE2® Foundation certificaat.

Uw eigen rol en de rol van anderen in een project
Het doel en de belangrijkste inhoud van: het Project Mandaat, de
Project Brief, het Project Initiation document, het End Project
Report en een aantal andere belangrijke projectdocumenten

Vereiste kennis en vaardigheden:

Examens en certificering

U heeft enige kennis van en ervaring met projectmatig werken.

Na afloop bent u geheel voorbereid op het officiële examen
'PRINCE2® Foundation'. Het examen is in de prijs inbegrepen en
wordt aansluitend aan de training afgenomen.

Vervolgcursussen:
PRINCE2 Practitioner (PRI2P)

Extra informatie:

PRI2F

www.globalknowledge.com/nl-nl/

info@globalknowledge.nl

030 - 60 89 444

Nadere informatie:
Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk 030 - 60 89 444
info@globalknowledge.nl
www.globalknowledge.com/nl-nl/
Iepenhoeve 5, 3438 MR Nieuwegein
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