PRINCE2 Practitioner – Training
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 2.095,00,- excl. BTW
3 dagen
16

PRINCE2® (6th edition) Practitioner Training
De PRINCE2 Practitioner training duurt 4 dagen en is geschikt voor ervaren
projectmanagers. Deze training gaat dieper in op de principes van projectmanagement
volgens de PRINCE2®-methode. De training vergroot je kennis waardoor je de
PRINCE2®-methode nog beter kunt toepassen. De training wordt gegeven door trainers met
veel kennis van de PRINCE2® projectmanagementmethode.
Wat levert de PRINCE2 Practitioner training jou op?
Je kan de PRINCE2® methode afstemmen op specifieke projectomstandigheden
Je kan aangeven wat de samenhang is tussen de onderdelen (processen,
componenten, technieken en managementproducten) van de methode PRINCE2®
Je kan managementproducten op stellen op basis van specifieke
projectomstandigheden.
Je kan de PRINCE2® principes, thema’s en processen in een project toepassen
Je wordt voorbereidt op het PRINCE2® Practitioner examen
Voor wie?
Je beschikt al over de PRINCE2® Foundation certificering en wilt jezelf verder verdiepen in
dePRINCE2® projectmanagementmethode? Dan sluit deze training perfect aan. Deze
training PRINCE2 Practitioner verdiept je kennis van de PRINCE2®-methode.
Deze training is geschikt voor (aankomend) projectleiders, projectmedewerkers,
projectmanagers en teamleiders werkzaam in interne en/of externe projecten.
De training bereidt je daarnaast voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Dit examen is
inbegrepen bij de training. Om aan het examen deel te kunnen nemen moet je in het bezit
zijn van het PRINCE2® Foundation certificaat.
Voorkennis
Je hebt ervaring met projectmatig werken en kennis van PRINCE2 op Foundation niveau.
Wil je het PRINCE2 Practitioner examen afleggen? Dan moet je in het bezit zijn van het
PRINCE2 Foundation certificaat (vanaf 2009).
Taal
De standaard voertaal tijdens de training is Nederlands of Engels.
Inclusief examen

Deze training is de beste voorbereiding voor het examen PRINCE2® Practitioner. Voor het
succesvol afleggen van het PRINCE2® Practitioner-examen dien je rekening te houden met
20 tot 40 zelfstudie-uren. Het examen is inbegrepen bij deze training.
Twee weken na deelname aan de training neem je deel aan de examentraining van een
halve dag. Zo ben je perfect voorbereidt op het examen. Het examen vindt na de
examentraining ('s middag) plaats.
Voor deelname aan het examen is het 'PRINCE2 Foundation'-certificaat verplicht. Deze
behaal je na het afleggen van de PRINCE2 Foundation training. Vergeet niet om een een
kopie van het PRINCE2 Foundation certificaat mee te nemen naar de training.

PRINCE2® is een geregistreerd handelsmerk van Axelos limited. Training in samenwerking
met Global Knowledge.
Lesprogramma
In de training ga je aan de hand van een case-study de methode PRINCE2® toepassen.
Tijdens de training krijg je de volgende praktijkopdrachten:
het opstellen van een Project Brief (projectvoorstel)
het opzetten van een project organisatie
het opstellen van een Project Quality Plan (kwaliteitsplan)
het opstellen van een Product Based Planning (productgerichte planning)
het opstellen van een Exception Report (afwijkingsrapport)
het uitvoeren van een Quality Review (kwaliteitsbeoordeling)
het beheersen van risico’s
De opdrachten worden besproken tijdens de training. Bij de bespreking wordt gebruik
gemaakt van standaard uitwerkingen, de praktijkervaring van de trainer en de ervaringen
van deelnemers.
Processen en subprocessen van PRINCE2® worden behandeld met de bijbehorende input
en output (de managementproducten), de bijbehorende componenten en technieken.
Kosten training PRINCE2 Practitioner
Kosten per deelnemer: € 2.095,00 excl. BTW

Dit is inclusief alle actuele lesmaterialen, een naslagwerk (pdf) en het officiële certificaat van
SignOn. Bovendien kunnen cursisten die een training bij ons hebben gevolgd, een beroep
doen op onze exclusieve nazorgservice. Er zijn dus geen bijkomende kosten achteraf. De
prijs van de training is exclusief 21% BTW. Het BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
Goed om te weten
Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van

SignOn (deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van jouw situatie. Wil je
meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of extra begeleiding. Bij SignOn zijn al deze
kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt, is deze vaak aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor jouw huidige of toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte
kosten voor een relevante opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op
de website van de Belastingdienst.
Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
Lesmethodes
Kies de lesmethode die het best bij je past. Deze training kun je op de volgende manieren volgen:
Klassikaal online
Deze virtual classroom training volg je vanaf kantoor of vanuit huis. Je hebt direct contact met de trainer en
andere deelnemers. De trainer begeleidt je bij eventuele vragen en kan indien nodig op jouw scherm
meekijken. Deze online training vindt plaats via Microsoft Teams, dit kun je gratis gebruiken. Je ontvangt
voorafgaand aan de training uitleg hoe dit te gebruiken.
Handig! Wil je na je inschrijving toch wisselen van lesmethode? Maak dan gebruik van onze
SwitchGarantie. Je kunt dan gratis, tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus, wisselen van lesmethode.
In-company / Maatwerk
In een op maat gemaakte training wordt alleen datgene behandeld dat relevant is voor jouw werksituatie
en/of bedrijf. Dit maakt deze training zeer effectief. Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de korting wel oplopen tot 50% t.o.v. de Klassikale Training.
Meer info of scherpe offerte aanvragen.

Cedeo erkenning: wat betekent dit voor u?

Cedeo is een begrip als het gaat om opleidingen. Er zijn circa 300 Cedeo-erkende instituten in Nederland. Met een
keuze voor een Cedeo-erkende leverancier weet u daarom zeker dat u een keuze maakt voor één van de betere
opleidingsinstituten.

SignOn en het UWV
SignOn ICT Trainingen+ is erkend scholingspartner van het UWV. SignOn ICT Trainingen+ is één van de weinige
ICT opleidingen organisaties die door het UWV erkend is om opleidingen te verzorgen om mensen weer te helpen bij
het terugkeren in het arbeidsproces.
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