P3O® Foundation

Group Training
Training code

P3O-F

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.245,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is P3O® Foundation

Projecten, programma's en portfolio's maken een steeds groter deel uit van de activiteiten in een organisatie.
Het overzicht over al deze veranderingen wordt daarmee ook steeds belangrijker.
Met P3O® is je organisatie in staat om de structuur rondom alle verander initiatieven zo in te richten dat
resultaat, overzicht en inzicht geoptimaliseerd wordt. P3O® biedt middelen voor de inrichting van een Center
of Excellence, het faciliteren van goede en snelle besluitvorming en voor het inrichten van eﬀectieve
ondersteuning van de Change Delivery.
Het Portfolio, Programme en Project Oﬃce (P3O) vormt een geïntegreerd raamwerk met andere AXELOSmethoden en -modellen voor project- en programmamanagement zoals PRINCE2® en MSP® en de
Management of Risk®.
In de training leer je de basis voor het opzetten en inrichten van een P3O en wordt je voorbereid op het P3O
Foundation examen.
Het examen is niet inbegrepen bij deze training. Wil je het examen doen, boek dit dan via onze website.

Voor wie is P3O® Foundation
Deze training is voor mensen die meewerken in het opzetten of verbeteren van PMO's.
Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
PMO lead
PMO medewerker
Programma Support
Project Support

Of je bent verantwoordelijk voor de implementatie of uitvoering van werkzaamheden op het gebied van
Portfolio, Programma of Projectmanagement. Kennis van PRINCE2® en MSP® is van toegevoegde waarde om
dit framework goed te kunnen plaatsen.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.
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