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PRINCE2 

Certificering van kennis en vaardigheid omtrent 
methodisch procesmodel

Behandelt geen gedragsmatige of contextuele 
competenties

Biedt eenduidige taal, rollen, documentsjablonen en 
structuur voor projectmanagement

Gestructureerd en samenhangend PM-procesmodel 

Geen praktische ervaring nodig om te certificeren

Certificering van set aan competenties waarover een 
goede projectmanager beschikt

Gedragsmatige, contextuele en vaktechnische 
competenties

Variatie aan instrumenten en technieken

Minder compleet samenhangend procesmodel

Vanaf IPMA Level C en hoger praktische ervaring nodig 
om te kunnen certificeren

IPMA

Gedragsmatige 
competenties

Vaktechnische 
competenties

Contextuele 
competenties

DCBA

PracticePeople

Perspective

De PRINCE2-methode ten opzichte van 
het IPMA competentie-oog
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De benodigde beheersing van de drie 
verschillende competentiegroepen die de 
IPMA-certificering kent, wordt steeds 
uitgebreider naarmate je hoger komt van 
Level D tot aan Level A.

Qua vaktechnische competenties is IPMA 
breder ingestoken dan PRINCE2 en biedt 
een aantal technieken die PRINCE2 niet 
behandeld. 
Een verschil is dat PRINCE2 een volledig 
procesmodel biedt dat houvast biedt van 
begin tot eind van het project. IPMA behan-
delt hiervan delen.

Geïntroduceerd in Nederland: 1997
Aantal gecertificeerden in NL(schatting): 160.000*
Laatste update: v2017 (beschikbaar in NL vanaf 2018)

Geïntroduceerd in Nederland: 1998
Aantal gecertificeerden in NL (schatting): 19.000*
Laatste update: ICB4 (beschikbaar in NL vanaf 2017)
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PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner

IPMA C IPMA B IPMA AIPMA D

PRINCE2 Foundation IPMA Level D

PRINCE2 Practitioner IPMA Level C
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Vereisten:    Geen
Geldigheid certificaat: Verloopt niet
Certificering:   Theorie-examen
Kosten certificering: € 235 (excl. btw)

Vereisten:    PRINCE2 Foundation
Geldigheid certificaat: 3 jaar
Certificering:   Theorie-examen
Kosten certificering: € 389 (excl. btw)

Vereisten:    Geen
Geldigheid certificaat: 5 jaar
Certificering:   Theorie-examen
Kosten certificering: € 590 (excl. btw)

Vereisten:    3 jaar aantoonbare ervaring als PM
Geldigheid certificaat: 5 jaar
Certificering:   Theorie-examen en Assessment
Kosten certificering: € 2.150 (excl. btw)

Forsa Advies heeft als missie ‘Nederland beter maken in projectmanagement’. Transformatie door educatie. Door middel van uitstekende train-
ingen, coaching en advies bewerkstelligen wij samen met de klant duurzame ontwikkeling binnen de organisatie op het gebied van effectiviteit 
en efficiëntie. Wij verzorgen trainingen voor iedereen die zich wil verbreden of verdiepen in projectmanagementmaterie. Geïnteresseerd? Bekijk 
eens onze PRINCE2 trainingen of IPMA trainingen. www.forsa-advies.nl

© PRINCE2 is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie uit dit document. Datum van productie: 16-5-2019

*verlopen certificaten buiten beschouwing gelaten


