MSP® Practitioner
Aan de slag met programmamanagement

Wil je nu echt aan de slag met MSP, zoek je verdieping en wil je MSP perfect op maat maken voor jouw
programma’s? En wil je jezelf certificeren op Practitioner niveau? Dan bereik je dit met de training MSP
Practitioner van est09.
In 3 dagen wordt je door onze zeer ervaren trainer meegenomen langs alle onderdelen van MSP en kun je
deze direct toepassen op een strategische verandering in jouw eigen organisatie. Een schat aan nieuwe
inzichten, praktische tools en praktijkvoorbeelden.
Programma
Part 1:
✓ Inleiding programmamanagement
✓ Overzicht MSP en principes
✓ Identificeren en definiëren van een programma
✓ Managen van de Tranches en leveren van de Capability
✓ Realiseren van de Benefits en afsluiten van een programma
✓ Proefexamen
Part 2:
✓ Programma organisatie, visie, leiderschap en stakeholderbetrokkenheid
✓ Benefitsmanagement en Business Case
✓ Blauwdruk ontwerp en levering
✓ planning en beheersing
✓ Risk, Issue, kwaliteits- en borgingsmanagement
✓ Proefexamen en examentips
Incompany
3 dagen training en toegepast op programma’s in jouw organisatie. Het examen wordt op een apart
moment op locatie afgenomen. Inclusief handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 16-24 uur zelfstudie.
v.a. € 4.800,-*
Individueel
3 trainingssessies on-the-job met jouw eigen trainer. Jouw programma’s zijn leidend. Je bepaalt zelf waar je
de accenten op wilt leggen, wanneer je wilt starten, hoe lang je erover wilt doen en wanneer je examen wilt
doen. Inclusief een persoonlijke helpdesk en handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 24-32 uur zelfstudie.
v.a. € 1.825,-*
*Alle prijzen zijn excl. 21% BTW, materiaal (€ 150,- per deelnemer), examen (€ 250,- per deelnemer) en reiskosten van de trainer (€
0,28 per km). De training wordt altijd in combinatie met het examen aangeboden. Vrijstelling van BTW is mogelijk.

Projectmanagement en Agile werken. Wij doen het gewoon.
www.est09.nl – info@est09.nl – 010-3060333

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. Voor MSP® is est09 affiliate van nThen!

