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CURSUSOVERZICHT

CURSUSINHOUD

Een gestructureerd project is een project dat
wordt beheerd in een logische, georganiseerde
manier, én volgens wel gedefinieerde stappen.
De gestructureerde aanpak voor projecten is de
geschreven omschrijving van de logische en
georganiseerde benadering van PRINCE2®
(PRojects IN a Controlled Environment).

Deze training is een geaccrediteerde PRINCE2
training en omvat volgende onderwerpen:
Projectmanagement principes
Inleiding tot PRINCE2: achtergrond,
principes en structuur
Overzicht en gebruik van PRINCE2 principes,
thema’s, processen en technieken
Praktisch werk om de methode tot leven te
brengen (individuele en groepsopdrachten)
Deelnemers verkrijgen toegang tot onze
unieke online Examentrainer

PRINCE2 is een veel gebruikte, internationale
standaard voor projectmanagement, dat u leidt
door alle essentiële zaken vereist voor het
uitvoeren van een succesvol project. Het is
gebouwd uit projectmanagement best practices,
gebaseerd op praktijkkennis en -ervaring en
definieert principes, thema’s, processen en
technieken die kunnen worden toegepast op
projecten van elke grootte en onderwerp.
Echter, PRINCE2 zal het werk niet voor u doen.
De methode kan niet garanderen dat uw
projecten succesvol zullen zijn. Goede projecten,
die kwaliteitsresultaten opleveren, op tijd en
binnen budget, zijn afhankelijk van het
vermogen van de betrokken personen afkomstig
van Project Board tot projectmedewerkers.
Deze training voldoet aan de syllabus voor die
deelnemers die PRINCE2 Foundation certificering
wensen te bereiken.

BASISVOORWAARDEN & DOELGROEP
Basiskennis projectmatig werken is wenselijk,
alsook een academisch denk- en werkniveau.
Dit niveau is gericht op het meten of een
kandidaat in staat zou zijn om op te treden als
een geïnformeerd lid van een project
management team met behulp van de PRINCE2
methode binnen een PRINCE2 projectomgeving.
Deze training biedt een meerwaarde voor:
Projectmanagement consultants
Project Managers
Team Managers
Medewerkers Project Support
Leidinggevenden en projectmedewerkers
Programme Managers
Algemeen management

CURSUSAANPAK
Klassikale training, een extra 4 tot 8 uur
avondwerk is vereist gedurende de training
Beschikbare online Examentrainer tijdens
het avondwerk voor verdieping van kennis
Een vrij hoog tempo wordt gebruikt, de
methode wordt pragmatisch behandeld
De training is een combinatie van input en
praktische sessies, praktische sessies zijn op
een individuele basis en in groep
De training wordt gegeven door een ervaren
en geaccrediteerde PRINCE2 trainer

CERTIFICERING
Het examen is optioneel.
Duur 1 uur
Meerkeuze vragen
70 examenvragen en 5 testvragen
35 juiste antwoorden vereist om te slagen
Gesloten boek examen

PRAKTISCHE DETAILS
2,5 intensieve dagen training (of 5 halve
dagen) en een halve dag examen.
Bekijk onze open inschrijving en
in-company aanbiedingen op www.pm4all.be.

ONZE GERELATEERDE OPLEIDINGEN
PRINCE2 Practitioner en Professional
MSP® Foundation en Practitioner
P3O® Foundation en Practitioner
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