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OPLEIDING

#ICT EN INFORMATIEMANAGEMENT

prince2® - practitioner

NIEUW

€ 1540,00 excl. BTW

examenvoorbereiding én het afleggen van het officiële prince2® practitioner examen

I.S.M.

omschrijving

INTRODUCTIE

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment ) is een gestructureerde methode om effectief en efﬁciënt projecten te beheren/managen.
Het is een generisch "best-practice" benadering voor het managen van alle typen projecten en het is de de facto standaard geworden voor het
organiseren, beheren en controleren van projecten.

OMSCHRIJVING

De PRINCE2® Practitioner opleiding leert u een aantal concepten van de PRINCE2® methodologie toe te passen in scenario's.
Het "Prince2® Practitioner Examen":
Deze opleiding is eveneens dé voorbereiding op het aﬂeggen van het PRINCE2® Practitioner examen dat je op het einde van de laatste
opleidingsdag ook daadwerkelijk kan aﬂeggen. Het examengeld voor het "Prince2® Practitioner examen" zit vervat in het inschrijfgeld van de
opleiding.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

(IT) Project managers
Teamleden van een project
Team Managers
Assistenten van Project Managers
Aspirant Project Managers

VOORKENNIS

U moet geslaagd zijn in het PRINCE2® Foundation examen vooraleer te kunnen deelnemen aan deze 2-daagse opleiding (of 4 avonden
sessies).

METHODOLOGIE

Op basis van een paar concrete business case - aangebracht door de trainer - wordt in deze Practitioner opleiding praktijgericht de
PRINCE2® management technieken verder ingeoefend.
Deze opleiding is dan ook de ideale voorbereiding op het succesvol afleggen van het Practitioner examen tijdens laatse dagdeel (zie lager)
Na de 4 sessies (1 sessies = 1 dagdeel van 3uur (avond dagdeel, voormiddag dagdeel, of namiddag dagdeel) wordt nog een 5 sessie (dagdeel)
voorzien voor het afleggen van het Prince2 Practitioner examen.

WAT KENT U NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U hebt de nodige inzichten verworven betreffende het gedetailleerd beschrijven en begrijpen van PRINCE2 - processen, thema's en
rollen/technieken
U begrijpt de relaties tussen PRINCE2 - processen, thema's en rollen/technieken en kan deze ook zelf toepassen
U kent de achterliggende verbanden tussen processen, thema's en rollen en dit motiveren en aantonen
U hebt de nodige inzichten en kennis verworven om PRINCE2 projecten in verschillende projectenomgevingen tot een goed einde te brengen
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U hebt voldoende kennis verworven om met een het PRINCE2 - Practitioner examen succesvol af te leggen

programma
Inzichten verwerven betreffende het gedetailleerd beschrijven en begrijpen van alle processen, thema's en technieken op basis een
toegepaste voorbeelden van PRINCE2® management technieken voor gegeven situatie en scenario
Kennis en inzichten verwerven betreffende relaties tussen processen, thema's, technieken en PRINCE2® management producten
met als doelstelling deze kennis en inzichten zelf te kunnen toepassen
Aantonen wat men de achterliggende redenen kent achter de processen, thema's en technieken van PRINCE2®
Begrip, inzicht en kennis verwerven betreffende toegepaste PRINCE2® projecten in verschillende project omgevingen
Examenvoorbereiding én het afleggen van het officiële PRINCE2® Practitioner Examen
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited
The PRINCE2 Licensed Affiliate logo is a trade mark of AXELOS Limited
SBM en ESCALA, both brands of Skilliant CVBA (member of the Syntra West group), an afﬁliate of QRP International for PRINCE2® and Agile
PM

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
LESDATA
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 12/12/2019

09:00

12:00

donderdag 12/12/2019

13:00

16:00

vrijdag 13/12/2019

09:00

12:00

vrijdag 13/12/2019

13:00

16:00

maandag 16/12/2019

09:00

12:00

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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