PRINCE2® Foundation training
inclusief examen voucher

Groep Nederlands
Training code

PRINCE-2

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.200,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Groep Engels
Training code

PRINCE-2-UK

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.200,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Anytime Anyplace UK
Training code

CGAPRI2FEE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Kosten

€600,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is PRINCE2® Foundation training inclusief examen voucher

Je wilt projecten kunnen leiden of ondersteunen op een gestructureerde manier en een internationaal erkende

certiﬁcering halen. PRINCE2® Foundation biedt je dit allemaal.
Met PRINCE2® Foundation beschik je over een methodiek die je helpt om projecten van begin tot eind vorm te
geven. In de PRINCE2® Foundation training leer je de principes, processen en thema's die samen de methodiek
vormen. Onze trainers zijn volledig gecertiﬁeerd en hebben een ruime hoeveelheid praktijkervaring. Je krijgt
daardoor inzicht in theorie en praktijk. Natuurlijk bereiden we je ook voor op het PRINCE2® Foundation
examen, zodat met vertrouwen het examen kunt gaan doen en je een veelgevraagde certiﬁcering voor
projectmanagement kunt halen.
Bij deze training is een voucher voor het oﬃciële, internationaal erkende examen, en één herexamen
inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang van de training
ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Je kunt reserveren voor een van onze
examendagen of een online examen boeken op een door jou vast te stellen moment. Houd rekening met het
feit dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is PRINCE2® Foundation training inclusief examen voucher
Deze training is voor iedereen die in projecten werkt of projecten wil leiden.

Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Projectleider
PMO
Projectmedewerker
De training is een must voor iedereen die het PRINCE2® Foundation examen wil halen.

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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl

IN/3A-018.18

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
genoegen.
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