PRINCE2® Practitioner (6th edition)
Aan de slag met PRINCE2

Wil je nu echt aan de slag met PRINCE2, zoek je verdieping en wil je PRINCE2 perfect op maat maken voor
jouw projecten? En wil je jezelf ook op een praktische manier certificeren op de best-practice methode
PRINCE2? Dan bereik je dit met de training PRINCE2 Practitioner van est09. Geen stoffige les van een
docent met 100 sheets, maar een praktische training van een expert uit de praktijk, vol praktijkvoorbeelden
en… direct toegepast op jouw projecten.
Programma
Part 1: De diepte in
✓ Toepassing van de 7 thema's in jouw praktijk
✓ De 9 rollen toegepast op jouw projectorganisatie
✓ Een ijzersterke business case schrijven
✓ Kwaliteit en risico’s
✓ Wijzigingen, issues en voortgang
✓ Het Practitioner examen: tussen eitjes en draken
Part 2: Op maat maken
✓ Een effectief PID of Projectplan schrijven
✓ Flexibel of keurslijf: ergens tussen de 2 en 17 documenten
✓ PRINCE2 voor een groot, middelgroot en klein project
✓ Waar de bochten afgesneden kunnen worden
✓ Examentraining
✓ Tips en aanbeveling voor jouw eigen projecten
Incompany
3 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: 16-24 uur zelfstudie.
v.a. € 4.800,-*
Individueel
3 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. € 1.425,-*
*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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