PRINCE2® Fasttrack
De PRINCE2® Fasttrack is een krachtige combinatie van een
PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner en een
examentraining in één. Het éénmaal afleggen van beide examens
is inbegrepen in de prijs! Uw voordeel is een intensieve training
die korter en voordeliger is.
Waarom een PRINCE2 Fasttrack 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 online examenoefenomgeving 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 weinig deelnemers kennen, dan nemen we
contact met u op om te overleggen, en bieden u dan een oplossing waarmee u tevreden bent.

Gemiddelde score
voor Forsa Advies

8.9

Voor wie?

Deze training leert u de methodiek begrijpen én toepassen in verschillende
scenario’s. U bent:
•
projectmanager, projectleider of deelprojectleider
•
projectcontroller, hoogwaardige projectondersteuner, projectadviseur of
kwaliteitsadviseur
•
project support of project assurance medewerker
•
adviseur of consultant
•
lijnmanager verantwoordelijk voor projectmanagers
U hoeft niet in het bezit te zijn van specifieke certificaten. Heeft u weinig tot geen
ervaring met projecten, dan raden we u aan om de PRINCE2 Foundation en
PRINCE2 Practitioner los van elkaar te volgen.
Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze training?
Wij adviseren u graag.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training bent u in staat:
•
uit te leggen en aan te tonen waarom de methodiek op een bepaalde manier
in elkaar zit.
•
een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2.
•
de procesgerichte benadering van de PRINCE2-methodiek te gebruiken.
•
risico’s in een project te identificeren en te managen.
•
de randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project.

Zie voor locatie,
data en prijzen het
trainingsoverzicht op
www.forsa-advies.nl.

•
•
•
•

een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2.
projecten te starten, te bewaken, bij te sturen en af te ronden aan de hand
van PRINCE2.
effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving
en de daarmee veranderende Business Case zichtbaar en bespreekbaar te
maken.
het PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner examen te behalen.

Duur, locaties, data en prijzen

Deze training bestaat uit vijf dagen les met een separate Practitioner
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 en 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. De Foundation en Practitioner examens zijn inbegrepen.

“In een relatief
korte tijd wordt op een
goede wijze de lesstof
behandeld. Met als
resultaat een goede
voorbereiding op het
examen. Mij sprak
vooral de behandelde
case aan, de NoordZuidlijn. Ook tussen
de lessen door worden
vragen via de mail
snel beantwoord.”

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Onderwerpen PRINCE2 Fasttrack

De training bestaat uit theorie, interactie en toepassing. Onderwerpen die tijdens
de training aan bod komen:
•
•
•
•

De zeven processen: Starting up a Project, Initiating a Project, Directing a
Project, Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Managing a Stage
Boundary, Closing a Project
De zeven thema’s: Business Case, Organisation, Risk, Quality, Change,
Progress, Plans
De zeven principes van PRINCE2
Examentraining:
o Bespreken opzet en inhoud van examens
o Examentips
o E-learning examentrainer honderden PRINCE2 Foundation vragen
o E-learning examentrainer met drie representatieve PRINCE2 Practitioner
proefexamens

Studiebelasting en lesmethode

De geschatte studiebelasting is circa 40 uur buiten de lesuren. Aan de hand van
een doorlopende casus én/of zelf ingebrachte casussen van deelnemers, krijgt
u een dieper begrip van PRINCE2 en leert u de vertaalslag naar de praktijk te
maken. De training is actief en afwisselend van opzet met een variatie aan
werkvormen. U kunt hierbij onder andere denken aan interactieve plenaire
discussies, in groepsverband vraagstukken oplossen, quizjes en een rollenspel.

Heeft u nog vragen
of wilt u meer weten?
Neem dan gerust
contact met ons op.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een lesmap met de in kleur afgedrukte
presentatie, een casus, opgaven en antwoordenindicaties. Daarnaast ontvangt u
het lesboek Het managen van succesvolle projecten met PRINCE2. Dit boek ter
waarde van € 117 is in de lesprijs inbegrepen.
Bovendien krijgt u toegang tot onze e-learning omgeving met daarin honderden
Foundation vragen en drie volledige Practitioner oefenexamens. Deze tool helpt
u effectief, efficiënt en op een prettige manier te studeren.

Examen PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner

Na afloop bent u grotendeels voorbereid op de officiële AXELOS examens:
PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner. Het Foundation examen is een
gesloten boek examen en duurt 1 uur. Het Practitioner examen is een open
boek examen en duurt 2,5 uur. Beide examens zijn in een multiple choice vorm.
De exameneisen zijn ontwikkeld door en worden verstrekt met toestemming van
AXELOS.
Forsa Advies kan deze examens bij u afnemen na afloop van een training.
Bij open inschrijvingen vinden de examens plaats op de leslocatie. Mocht de
examendatum u niet schikken, neemt u dan tijdig contact met ons op voor een
alternatief.

“Pittige en leerzame
training verzorgd
door een betrokken
en professionele
trainer. Op maat
en erg klant- en
servicegericht.
Al met al is Forsa
Advies zeker aan te
bevelen!”

U ontvangt een Forsa Advies certificaat van deelname bij 75% of meer
aanwezigheid en een digitaal AXELOS certificaat bij het slagen voor het
examen.

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

Na het volgen van deze training kunt u uw kennis verder verdiepen en uw
projectmanagement instrumentarium uitbreiden door bijvoorbeeld een IPMA
training te volgen of door u verder te specialiseren in Change Management
oftewel verandermanagement, MoP Portfoliomanagement,
MSP programmamanagement, M_o_R risicomanagement, enzovoorts.
Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Programma
Dag 1
•
Kennismaken
•
Inleiding PRINCE2
•
Business Case plus - oefening in opstellen Business Case en meten van
Benefits
•
Organization - oefening in opstellen van de Project Board
•
Starting up a Project - oefening Project Product Description en Project Brief

Forsa-Advies heeft
meer interessante
trainingen. Kijk op
www.forsa-advies.nl
voor het hele
overzicht.

Dag 2
•
Herhalen vorige lesdag
•
Starting up a Project - vervolg van Dag 1
•
Initiating a Project - theorie en oefening in o.a. stakeholder-analyse
•
Plans - theorie en oefening in opstellen/beoordelen Product Based Planning
en examenstijloefening
•
Progress - theorie en oefening over Registers/Rapportages in examenstijl
•
Wrap-up
Dag 3
•
Herhalen vorige lesdag
•
Quality - theorie en oefening in examenstijl
•
Risk - theorie en oefening in het analyseren van risico’s m.b.v. PRINCE2
•
Change - theorie en oefening in het omgaan met wijzigingen m.b.v. van
PRINCE2
•
Controlling a Stage - theorie en oefening waarbij de grachtenpanden
verzakken! Wat nu?

“Forsa Advies biedt
een uitstekende
training door trainers
met uitgebreide
praktijkervaring.”

Dag 4
•
Managing Product Delivery - theorie en oefening m.b.t. krantenknipsel NZL.
Analyseer een Work Package
•
Managing a Stage Boundary - theorie en oefening faseovergang n.a.v. een
afwijking in de NZL
•
Directing a Project - theorie en korte discussie
•
Closing a Project - theorie en korte discussie. Oefening in examenstijl
•
PRINCE2 Foundation examentraining
•
Wrap-up
Dag 5
•
Live examen PRINCE2 Foundation (indien geboekt)
•
Terugkoppeling voorlopige uitslag PRINCE2 Foundation
•
Herhalen vorige lesdag
•
Tailoring a Project - Theorie en korte discussie
•
PRINCE2 Practitioner Examentraining
•
Eindevaluatie en afsluiting
Dag 6 PRINCE2 Practitioner examen
•
Live examen PRINCE2 Practitioner (indien geboekt)

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited used
under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Forsa Advies B.V.
Laan van Zuid Hoorn 31
2289 DC Rijswijk
www.forsa-advies.nl
T +31 (0)70 3970723
F +31 (0)84 8373782
E info@forsa-advies.nl

© 2017, Forsa Advies. Forsa_Advies_PRINCE2_Fasttrack_201705

