PRINCE2® AGILE
PRINCE2 Agile is een combinatie van de populaire methode
PRINCE2 met een Agile aanpak. PRINCE2 biedt concrete en
beproefde handvatten om onder meer een complexe omgeving
en een langere termijnplanning te managen. Een Agile aanpak
biedt effectiviteit en wendbaarheid in het maken van de
producten.
Deze training leert u een werkwijze waarmee u uw projecten
flexibeler kunt opzetten en managen. U leert een internationaal
erkende methode die de laatste inzichten combineert met de
meest gebruikte generieke projectmanagement methode tot nog
toe. Bovendien kunt u na afloop een officieel en internationaal
erkend certificaat behalen.
Waarom een PRINCE2 Agile training volgen bij Forsa Advies?
•
•
•
•
•
•

U volgt uw training bij een geaccrediteerde opleider. Dat betekent dat u kunt
rekenen op up-to-date lesmateriaal, vakkundige trainers en een uitstekende
dienstverlening rondom de training.
Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer
8.9 op Springest.nl.
Onze trainers combineren jarenlange ervaring uit de praktijk met uitstekende
trainersvaardigheden.
Een uitstekende examenvoorbereiding en een hoog slagingspercentage.
Wij bieden een uitstekende e-learning die uw scores analyseert en
oefeningen hierop aanpast.
Uiteraard doen we er alles aan om de training van uw keuze door te laten
gaan. Mocht een training te weinig deelnemers kennen, dan nemen we
contact met u op om te overleggen, en bieden u dan een oplossing waarmee
u tevreden bent.

Voor wie?
•
•

U bent bekend met de PRINCE2 methodiek en heeft behoefte aan
handvatten om uw PRINCE2 projecten te managen in combinatie met Agile
concepten, of
U bent bekend met Agile en wilt uw Agile projecten versterken door
PRINCE2 toe te voegen.

Om het examen te doen, moet u beschikken over het PRINCE2 Foundation
certificaat. Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze training?
Wij adviseren u graag.

Gemiddelde score
voor Forsa Advies

8.9

“De cursus wordt
gegeven door
iemand die veel
praktijkervaring
heeft en de dag
goed afwisselt met
theorie en praktijk.
Erg prettig.”

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:
•
bent u bekend met de basis van Agile werken.
•
begrijpt u waarom en wanneer u PRINCE2 en Agile werkwijzen het beste
kunt combineren.
•
bent u in staat om PRINCE2 Agile toe te passen op een hiervoor geschikt
project.
•
kunt u de PRINCE2 principes, thema’s, processen, managementproducten
en beheersaspecten toepassen op een project op een wijze die strookt met
het Agile karakter van het project.
•
bent u bekend met Agile concepten, aandachtsgebieden en technieken.
•
bent u in staat handige instrumenten zoals de Agilometer te gebruiken.
•
bent u in staat om Agile technieken zoals Scrum, Kanban en Lean Startup te
gebruiken.
•
begrijpt u de verschillende rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
in een PRINCE2 Agile omgeving en bent u in staat een slagvaardige
projectorganisatie samen te stellen en te onderbouwen.
•
bent u in staat om het project op een Agile wijze in te richten voor wat betreft
plannen, beheersen en rapporteren.
•
bent u voorbereid op het PRINCE2 Agile Practitioner examen. Let op: er
bestaat géén PRINCE2 Agile Foundation examen.

Duur, data, locatie en prijzen

“Ik heb de training
als pretting ervaren.
Zeer goede trainer
met ruimte voor
vragen. Goede afwisseling tussen theorie
en praktijk. Forsa
Advies is een echte
aanrader. Ook voor
de flexibele houding,
goede communicatie
en follow-up rondom
de training. ”

Deze training bestaat uit drie lesdagen en een separate examendatum. De tijd
tussen de bijeenkomsten kunt u gebruiken om het geleerde te laten bezinken
en toe te passen in de praktijk. Data, locaties en prijzen vindt u op onze website
onder de tab ‘Lesdata & Inschrijven’.
De trainingsprijs is inclusief lesmateriaal, een goede leslocatie met voldoende en
veelal gratis/betaalbare parkeergelegenheid en een vergaderarrangement. Dit
arrangement bestaat voor een dagtraining uit een lunch, koffie, thee, water en
frisdrank. Voor een avondtraining bestaat dit arrangement uit koffie, thee, water
en frisdrank.
Het PRINCE2 Agile examen is optioneel en niet in de prijs inbegrepen. U kunt
deze bijbestellen voor € 375.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:
•
Een brede set van Agile werkwijzen los van PRINCE2.
•
Alle onderdelen van de PRINCE2 methode, zoals de PRINCE2 processen,
thema’s, principes en management producten vertaald naar Agile
werkwijzen.
•
Een reeks waardevolle en effectieve instrumenten uit de Agile werkwijzen
die u kunt toevoegen aan uw PRINCE2 gereedschapskist.
•
E-learning examentraining.

+31 (0)70
3970723
bellen

Studiebelasting en lesmethode

De training bestaat uit een gedeelte theorie, interactie en oefeningen en een
casus aan de hand waarvan u met de behandelde materie aan de slag gaat.
De studiebelasting bestaat uit voorbereiding per les en studie voor het examen
na afloop van de training. U kunt zelf aan de slag met e-learning oefeningen
en het lesboek. De studiebelasting is in totaal circa vierentwintig uur buiten de
lesuren.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal is Engelstalig en bestaat uit een lesmap met de in kleur
afgedrukte presentatie, een casus, opgaven en antwoordenindicaties. Daarnaast
ontvangt u een toegangscode voor onze e-learning met oefenexamenvragen en
de officiële PRINCE2 Agile manual van AXELOS. U heeft deze manual nodig bij
het Engelstalige examen. In het open rooster verzorgen wij deze les in het
Nederlands. Echter, in overleg met ingeschreven deelnemers kunnen wij de
training ook in het Engels verzorgen.

“Lesmateriaal en
cursus sluiten goed
aan op het examen.
De trainer heeft veel
praktijkvoorbeelden
gegeven, waardoor
veel zaken voor mij
duidelijker zijn
geworden.”

Examen en certificaten

Na afloop bent u grotendeels voorbereid op het officiële AXELOS examen.
Het examen duurt 2,5 uur exclusief de tijd die u krijgt als Engels niet uw
moedertaal is. Het examen bestaat uit 50 multiple choice vragen. Om te slagen
moet u hiervan 60% goed beantwoorden.
U ontvangt een Forsa Advies certificaat van deelname bij 75% of meer
aanwezigheid en een digitaal AXELOS certificaat bij het slagen voor het
examen. De exameneisen zijn ontwikkeld door en worden verstrekt met
toestemming van AXELOS.
Forsa Advies kan dit examen bij u afnemen na afloop van een training. Bij open
inschrijvingen vindt het examen plaats op de leslocatie. Mocht de examendatum
u niet schikken, neemt u dan tijdig contact met ons op voor een alternatief.

In-company en maatwerk

Deze training en het bijbehorende examen kunnen wij in-company verzorgen.
Leslocatie, lesdata en lestijden in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm
van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en
technieken. Vanaf vier deelnemers is het financieel aantrekkelijk om in-company
te overwegen. Wij maken hiervoor graag een offerte.

Vervolgtrainingen

Neemt u contact op voor een vrijblijvend en gratis persoonlijk advies gebaseerd
op uw wensen en uw situatie.

PRINCE2® en PRINCE2 AGILE are registered trade marks of
AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS
Limited.

Door middel van
training, coaching
en consultancy
laten we mensen en
organisaties beter
presteren.

Programma PRINCE2 AGILE training

Dag 1
•
Kennismaking
•
Casus
•
Projecten versus Business as usual (BAU)
•
Een overzicht van Agile
•
Het in elkaar weven van PRINCE2 en Agile
•
Aannamen
•
Het Hexagon en het fixen en flexen van de 6 beheersaspecten
•
Starting Up a Project, Initiating a Project, inclusief de Business Case, value
assessment en de Cynefin aanpak
•
Requirements en User Stories
•
Prioriteren op basis van MoSCoW
•
Organisatie
•
Wrap Up/Korte evaluatie - afsluiten van de dag

Onze trainers zijn
uiterst deskundig. Zij
zijn geaccrediteerd,
hebben minimaal
10 jaar ervaring en
behoren tot de
succesvolle auteurs
van lesboeken op
het gebied van
projectmanagement.

Dag 2
•
Herhaling dag 1
•
Dienend leiderschap
•
De PRINCE2 principes vertaald naar een Agile aanpak
•
De PRINCE2 Agile gedragsregels
•
De Agilometer
•
Risico
•
Managing Product Delivery inclusief SCRUM, Plannen en Voortgang,
schattingen maken, burn charts, IRs en Work Packages.
•
SCRUM
•
Kwaliteit inclusief Definition of Done en Definition of Ready
•
Controlling a Stage en Managing a Stage Boundary inclusief Frequent
Releases en Retrospectives
•
Directing a Project
•
Wrap up/korte evaluatie - afsluiten van de dag
Dag 3
•
Herhaling dag 2
•
Agile Contracten
•
Closing a Project
•
Management Producten
•
Communicatie inclusief workshops
•
Kanban
•
Lean Start-up
•
Algemene richtlijnen, inclusief Health Check, Transitioning, PM tips
•
Korte herhaling
•
Practitioner examentraining
•
Wrap up
•
Tips examen & vragenuurtje
•
Eindevaluatie en afsluiting van de training
Dag 4
PRINCE2 Agile Practitioner examen
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