PRINCE2 Foundation
De PRINCE2® Foundation is een basistraining, waarin de gehele methodiek aan bod komt. De
nadruk ligt in de PRINCE2® Foundation op het begrijpen van de theorie en het kunnen
gebruiken van de methodiek in hoofdlijnen. Er wordt in deze training een goede balans
gehouden tussen theorie en toepassen. Na afloop van deze training:






begrijpt u het raamwerk van de PRINCE2-methodiek en kent u de terminologie;
kunt u aangeven wat de onderscheidende elementen van deze methodiek zijn;
kent u de succes- en faalfactoren van projectmatig werken;
kunt u projectmatig werken volgens PRINCE2 (opstarten, sturen en bewaken);
begrijpt u het belang van communicatie en het betrekken van de juiste organisatieonderdelen bij projecten.

De studiebelasting bedraagt enkele uren voorbereiding per les buiten de lesuren en studie
voor het examen. Deze bedraagt 16 - 20 uur. Aan de hand van een casus met oefeningen
worden de belangrijkste elementen van de methodiek begrijpelijk gemaakt. De PRINCE2
Foundation is tevens een goede voorbereiding voor deelnemers, die de PRINCE2 Practitioner
willen volgen.
Het examen kan worden afgenomen als onderdeel van een training. Deze exameneisen zijn
ontwikkeld door de APMG en worden verstrekt met toestemming van de APMG. De
examendatum in overleg binnen één tot twee weken na de laatste lesdag.
Na de PRINCE2 Foundation kunt u de PRINCE2 Practitioner volgen voor verdere verdieping.
Inhoud
Tijdens de cursus komen de onder andere volgende onderwerpen aan de orde:








inleiding PRINCE2
business case - een kosten-, baten- en risico-analyse;
organisatie - taken, rollen en bevoegdheden op de verschillende lagen van het
PRINCE2-project;
opstarten van een project - het vaststellen van het bestaansrecht van het project en
inrichten van het projectmanagementteam;
initiëren van een project - het gedegen voorbereiden van de uitvoering van het
project;
plannen - het opstellen van een projectplan, faseplan en teamplan;
voortgang - instrumenten bepalen en hanteren voor het bewaken en bijsturen van
de voortgang van het project;












kwaliteit;
risico - effectief omgaan met onzekerheden;
wijziging;
beheersen van een fase;
managen van productoplevering;
managen van een faseovergang;
sturen van een project - het besturen van het project door de stuurgroep;
afsluiten van een project;
wrap up;
tips examen & vragenuurtje.

Voor wie
Deze cursus is bestemd voor personen die bij eenvoudige projecten betrokken zijn, vanuit
een rol als projectmedewerker, projectondersteuning, projectadviseur, medewerker
projectenbureau of kwaliteitsfunctionaris, die zoeken naar een basisbegrip van de
methodiek. Voorts is deze cursus geschikt voor projectmanagers en projectleiders als
voorbereiding op de PRINCE2® Practitioner.
Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.
Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.
Kosten
De prijs voor deze Foundation-training bedraagt € 825,-.
Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.
Exclusief
BTW en examenkosten (€ 205,-).
Locaties en data
Zie www.cls-trainingen.nl.

Accredited training is provided by Forsa advies, APMG-International Training Organisation.

