De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: PRINCE2 Foundation + slagingsgarantie
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.

Doelgroep
Bent u (IT-)manager, teamleider, proceseigenaar, ICTHeeft 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? Dan zult u veel baat
hebben bij de training PRINCE2® Foundation.

Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training wordt
ingegaan op de principes van projectmatig werken
volgens de PRINCE2® methodiek. U als cursist wordt
voorbereid op het effectief deelnemen in PRINCE2®
projecten en op het examen PRINCE2® Foundation.
Certificering is een meerwaarde wanneer u wilt
doorgroeien in projectmanagement en in uw
professionele carrière. De PRINCE2®-methodiek
bestaat uit zeven processen, die zorgen voor een
gecontroleerde start, uitvoering en afronding van ieder
project. De methode bestaat verder uit zeven heldere
thema’s, die helpen om de methodiek toe te passen in
de praktijk. Dit zijn:
1. Business case;
2. Organisatie;
3. Kwaliteit;
4. Plannen;
5. Risico’s;
6. Voortgang;
7. Wijziging.

ITMG Examen PRINCE2 Foundation met 100%
slagingsgarantie.
Het ITMG PRINCE 2 Foundation examen wordt direct
aansluitend aan de tweede trainingsdag op locatie
afgenomen. Wanneer u kiest voor het ITMG PRINCE2
Foundation examen krijgt u toegang tot de ITMG
Online Leeromgeving voor PRINCE2. Indien u alle
stappen van de ITMG Online Leeromgeving voor
PRINCE2 doorloopt en u volgt bij de IT Management
Group de PRINCE2 Foundation training, dan bieden wij
u een 100% slagingsgarantie.
Dit houdt in dat indien u ondanks alle voorbereidingen
toch niet in één keer slaagt, u op kosten van de IT
Management Group éénmalig herexamen kunt
afleggen.
Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen
wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen
is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.
Duur en tijden
De training duurt 2 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Voorkennis
Nvt.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 800,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief examengeld en BTW.
Het
examengeld bedraagt € 375,- excl. BTW.

Vrijstelling
Nvt.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

