PRINCE2® Foundation (6th edition)
De essenties van PRINCE2 in jouw praktijk

Wil je gestructureerde en beheersbare projecten? En ook op een praktische manier certificeren op de bestpractice methode PRINCE2? Dan bereik je dit met de training PRINCE2 Foundation van est09. Geen stoffige
les van een docent met 100 sheets, maar een praktische training vol krachtige essenties, van een expert uit
de praktijk, in jip-en-janneketaal en… direct toegepast op jouw projecten.
Programma
Part 1: In control komen
✓ Horloges gelijk zetten: spreken wij dezelfde taal?
✓ De kracht van PRINCE2: 7 principes
✓ Een project van A-Z: het procesmodel
✓ Projectorganisatie en belangen: iedereen speelt een rol
✓ Initiëren van een project staat of valt bij een goede intake
✓ Dichttimmeren: de PID (of plan van aanpak/projectplan)
Part 2: Nog meer in control komen en in control blijven
✓ Kwaliteit en scope: hoe haal je de perfecte 10?
✓ De wet van Murphy tackelen: risicomanagement
✓ Omgaan met issues en voortgang
✓ Wel eens een project gedaan zonder wijzigingen?
✓ Netjes afsluiten: de meest verwaarloosde activiteit
✓ PRINCE2 op maat maken voor jouw eigen (deel)project
✓ Examentraining
Incompany
2 dagen training in de taal van jouw organisatie en toegepast op lopende projecten. Het examen wordt op
een apart moment op locatie afgenomen. Inclusief de est09 toolbox vol handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 8-16 uur zelfstudie.
v.a. € 3.200,-*
Individueel
2 trainingssessies on-the-job met jouw eigen trainer. Jouw projecten 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 de est09 toolbox vol handige checklisten en templates.
Studiebelasting: 16-24 uur zelfstudie.
v.a. € 975,-*
*Alle prijzen zijn excl. 21% BTW, materiaal (€ 75,- 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.
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