PRINCE2® Practitioner

Groep Nederlands
Training code

PRINCE-2-P

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

6

Kosten

€1.030,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Groep Engels
Training code

PRINCE2-PU

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

6

Kosten

€1.030,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Anytime Anyplace
Training code

CGAPRI2PEE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Kosten

€510,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is PRINCE2® Practitioner

Organisaties gebruiken steeds vaker een methode voor het beheersen van hun projecten. De meest gebruikte

methode in Nederland is PRINCE2®. Met de PRINCE2® Practitioner training ben je klaar voor de volgende stap
in je carrière.
Met PRINCE2® beschik je over een methodiek die je helpt om projecten van begin tot eind vorm te geven. In de
PRINCE2® Practitioner training werk je aan de hand van voorbeelden en casuïstiek aan het toepassen van de
principes, processen, thema’s en tailoring, die samen de methodiek vorm geven.
Onze trainers zijn volledig gecertiﬁceerd en hebben een ruime hoeveelheid praktijkervaring. Je krijgt daardoor
inzicht in theorie en praktijk. Natuurlijk bereiden we je ook voor op het PRINCE2® Practitioner examen, zodat je
met vertrouwen het examen kunt gaan doen en deze veelgevraagde certiﬁcering kunt halen.
Het examen is niet inbegrepen bij deze training. Wil je het examen doen, boek dit dan via onze website.
LET OP!
Medio 2017 is er een nieuwe versie van PRINCE2 gepubliceerd door Axelos, de eigenaar van PRINCE2
Vanaf oktober 2018 worden zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige trainingen van
Capgemini Academy gegeven op basis van PRINCE2 2017.
Bekijk hier een overzicht van de wijzigingen van de 2017 editie ten opzichte van de 2009 editie.

Voor wie is PRINCE2® Practitioner
Deze training is voor iedereen die projecten wil leiden, of sturing geeft aan projecten. Je moet vooraf minimaal
beschikken over PRINCE2® kennis op het niveau van het PRINCE2® Foundation certiﬁcaat.

Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Projectleider
Projectmanager
PMO
Projectmedewerker
De opleiding PRINCE2® Practitioner laat je intensief kennismaken met de methodiek en bereidt je voor op het
PRINCE2 Practitioner Examen.
Je bent ook van harte welkom als je een geldig IPMA, PMI-PMP of PMI-CAPM certiﬁcaat hebt; je moet je dan wel
voorafgaand aan de training de PRINCE2-terminologie eigen maken.

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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