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Training code
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4

Kosten

€1.300,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation inclusief
examen voucher
Veranderingen binnen organisaties zijn steeds groter. Alleen projecten beheersen is niet genoeg. Om de
strategische doelstellingen te realiseren moet de organisatie iets doen, een unieke verandering doormaken.
Het is balanceren met de inzet van schaarse middelen en tussen "Run the Business" en "Change the
Business". Dan hebben we het over programmamanagement.
Managing Successful Programmes (MSP®) helpt je complexe verandertrajecten op te breken in beheersbare
projecten en andere activiteiten. Met MSP kun je een visie voor je programma definiëren, je programma
vormgeven en beheersen. Dit wordt allemaal ondersteund met een set van principes, processen en thema's
die ontwikkeld zijn op basis van jarenlange ervaring in Programmamanagement.
MSP 5th edition is afkomstig van Axelos en sluit volledig aan op andere methodieken en frameworks als
PRINCE2® en PRINCE2 Agile ®. De vijfde editie van MSP speelt in op een aantal ontwikkelingen in dewereld
van programma- en projectmanagement, zoals agile werken.
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. 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 Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation

inclusief examen voucher
Deze training is voor mensen die zich verder willen verdiepen in het sturen, managen of ondersteunen van
programma’s.
Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Programmamanager
Senior Projectmanager
Senior PMO

Voorvereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zeer ervaren zijn in Project Management en of ervaring hebben
met Programma Management.

Doelstellingen
Met de opleiding MSP® Foundation leert u de MSP®-methode voor programmamanagement kennen. De
principes, thema's en processen van MSP® komen uitgebreid aan de orde. De opleiding is tevens bedoeld
als vooropleiding voor het MSP® Foundation Examen. De opleiding richt zich op degenen die ruime ervaring
hebben opgedaan met het leiden van projecten en zich verder willen ontwikkelen en verbreden, en op
programmamanagers. Na afloop van de opleiding bent u bekend met de terminologie van MSP®.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25%
Aantal examenvragen: 75
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 35
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee
MSP® is a (registered) Trade Mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS. All rights reserved.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
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.
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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.

