Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het
gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

PRINCE2® Practitioner
PRINCE2® is een projectmanagementmethode die geschikt is voor alle typen projecten. De methode
is gebaseerd op processen. De processen richten zich op het beheerst en gecontroleerd doorlopen van
een project vanaf de voorbereiding tot en met het afsluiten van het project. PRINCE2® Practitioner is
een vervolg op de training PRINCE2® Foundation. Het PRINCE2® Foundation certificaat is vereist om
aan deze training te kunnen deelnemen.
Uw profiel
Heeft u in uw werk te maken met projecten of projectmatig werken? Neemt u deel in één of meerdere
projecten of bent u aangewezen om een project uit te voeren in de rol van projectleider? En heeft u
ook al enige ervaring opgedaan met projecten en wilt u zich vanaf nu gaan bezighouden met
middelgrote en grote(re) projecten? Dan biedt de training PRINCE2® Practitioner u het gewenste
houvast.
Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training volgt u het verloop van een project volgens de
PRINCE2® methodiek. Aan de hand van een voorbeeldproject worden de verschillende PRINCE2®
Fasen doorlopen. Per onderdeel wordt ingegaan op de theorie en wordt aan de hand van een casus
geoefend met de lesstof. Als onderdeel van de laatste trainingsdag zal aandacht worden besteed aan
de voorbereiding op het examen.
Trainingsduur en kosten
De training duurt 3 dagen. De kosten voor de training bedragen € 1250,-. Deze prijs is inclusief
lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examen en BTW.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving
worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven,
Amsterdam en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.
Inschrijving en vragen
U kunt zich online aanmelden voor deze training via www.itmg.nl. Heeft u vragen, neemt u dan
contact met ons op via info@itmg.nl of belt u 070-7504127.
PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited.

