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Opleiding en examen PRINCE2 Foundation
Een 3-daagse geaccrediteerde Foundation cursus die u een volledig overzicht van de
PRINCE2 methode geeft en die u op het Foundation examen voorbereidt.
PRINCE2 is een methode om projecten op een gestructureerde manier te beheren en biedt een
eenvoudig aanpasbare en schaalbare methode voor het beheer van alle soorten projecten. Het
helpt projectmanagers om uit te zoeken wie betrokken moet zijn en waarvoor zij verantwoordelijk
zullen zijn.
B2B Learning's 3-daagse intensieve cursus laat u kennismaken met PRINCE2 en helpt u om u
voor te bereiden op het Foundation examen, dat beoordeelt of u voldoende kennis en begrip van
de PRINCE2 projectmanagementmethode kunt aantonen. Deze cursus voldoet aan de syllabus
van PRINCE2 v2017.
Onze prijs is inclusief cursusmateriaal, examen en lunch.

Doelstellingen van de opleiding
Aan het einde van deze 3-daagse opleiding zullen deelnemers:
• de kernbegrippen met betrekking tot projecten en PRINCE2 begrijpen
• begrijpen hoe PRINCE2 werkt en hoe en waar het kan worden toegepast
• bekend zijn geraakt met de PRINCE2 principes en thema's en hoe deze gedurende het
project worden toegepast
• inzicht hebben gekregen in de PRINCE2 processen en hoe deze gedurende het project
worden uitgevoerd
• weten welke managementproducten worden ingevoerd, uitgevoerd en bijgewerkt in de
zeven processen
• begrijpen hoe projecten op tijd, binnen budget en met de verwachte functionaliteiten en
kwaliteit kunnen worden opgeleverd
• inzicht hebben gekregen in de connecties tussen principes, processen, thema's,
producten en rollen binnen een PRINCE2 project
• begrijpen wat minimale PRINCE2 vereiste is voor elk thema
• voorbereid zijn op het Foundation Certification examen

Deze opleiding wordt gegeven door middel van presentaties om de theorie te verklaren, oefeningen
om deze theorie in te oefenen en er zal ruimte zijn voor discussie, om de theorie beter te begrijpen.
Tijdens de cursus is elke avond één tot twee uur avondstudie vereist.

Cursusinhoud
Deze 3-daagse cursus start om 09:00 en eindigt rond 17:00.
Het onderstaande tijdschema moet worden beschouwd als een richtlijn. De trainer zal indien nodig
aanpassingen doorvoeren.

09:00

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Inleiding tot PRINCE2
Inleidende oefening
Principes
Tailoring

PRINCE2 Thema's - Vervolg
Plannen
Product Based Planning
Risico's
Wijziging

PRINCE2 Processen (vervolg)
CS
MP
SB
CP
Oefenexamen

Inleiding tot thema's
Inleiding tot processen
12:30

Lunch

Lunch

Lunch

13.30

PRINCE2 Thema’s
Business Case
Organisatie
Kwaliteit

Voortgang
PRINCE2 Processen
SU
DP
IP

Verbetering Oefenexamen
Een laatste overzicht
Eind van de training

+- 15:30
PRINCE2 Foundation Examen
17.00

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor Project Managers en aspirant Project Managers. U zal ook voordeel
halen uit deze cursus als u betrokken bent bij de ontwikkeling en levering van projecten,
bijvoorbeeld: project teamleden, projectondersteunend personeel, projectbestuursleden,
operationele lijnmanagers & personeel, ... Maar deze cursus is ook voor iedereen die wil weten
waar PRINCE2 voor staat.

Vereisten
Deelnemers moeten een minimale kennis hebben van projectmanagement, maar kennis van
PRINCE2 is niet vereist.

Over het examen
•
•
•
•

Duur 60 minuten (+ 25% extra tijd of 15 minuten voor niet-Engelstaligen)
Gesloten boek examen (geen andere materialen dan het examenmateriaal zijn
toegestaan)
60 vragen
33/60 vereist om te slagen = 55% vereist minimum

Cursusmateriaal
•
•
•

Het geaccrediteerde opleidingsmateriaal
Een pocketboekje voor PRINCE2
Een PRINCE2 documentatie map

