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PRINCE2® Practitioner - Zelfstudie 

Je zoekt een training om jezelf verder te bekwamen als projectleider? Je wilt PRINCE2 

effectief gaan toepassen op jouw eigen projecten? En je zoekt een mogelijkheid om dat in 

jouw eigen tijd en tempo te doen? Dan is deze training iets voor jou. Na aanmelding ontvang 

je het zelfstudiemateriaal en toegang tot ons unieke Key Trainer™-systeem: een online 

leeromgeving die jou stap voor stap door de lesstof begeleidt. Natuurlijk sta je er tijdens 

jouw studie niet alleen voor: onze ervaren trainers staan klaar om vragen te beantwoorden 

en extra uitleg te geven. Ofwel zelfstudie met docent: de beste kans van slagen.  

 

Doelgroep 

Je bent projectleider, wilt jouw kennis over PRINCE2-

methodiek verdiepen en dat afronden met het 

PRINCE2 Practitioner examen. 

Je wilt jouw projecten beter gaan managen, 

handvatten aangereikt krijgen over het praktisch 

toepassen en hoe je PRINCE2 succesvol kunt maken in 

jouw organisatie. 

Duur 

De studieduur is volledig afhankelijk van jouw eigen 

studietempo en het ervaringsniveau waarover je reeds 

beschikt. Je kiest jouw eigen studietempo en plant zelf 

wanneer je welke lessen wilt doen. 

De totale doorlooptijd varieert van ongeveer 2 weken 

tot 3 maanden. Met 1 jaar toegang tot de online 

leeromgeving Key Trainer heb je ruim voldoende tijd. 

Resultaat 

Na afloop van de training: 

 ben je in staat alle thema’s juist en passend te 

gebruiken en kun je managementproducten 

uitwerken en gebruiken; 

 weet je de PRINCE2 methode op praktische en 

pragmatische wijze toe te passen; 

 herken je correct en incorrect gebruik van de 

methode en kun je daarover oordelen, rekening 

houdend met (project)omstandigheden;  

 heb je inzicht in de manier waarop het examen 

wordt afgenomen; 

 kun je je zelfstandig voorbereiden op het PRINCE2 

Practitioner examen. 

Voorkennis 

Er zijn geen eisen aan jouw vooropleiding. HBO werk- 

en denkniveau raden wij aan. Ervaring met projecten 

is een pre en parate kennis van PRINCE2 een must. Om 

examen te doen, moet je zijn geslaagd voor het 

PRINCE2® Foundation examen. 

Inhoud 

 Blok 1: Beoordeling Kennisniveau 

 Blok 2: PRINCE2 Theorie 

 Thema – Business Case 

 Thema – Organisatie 

 Thema – Kwaliteit 

 Thema – Plannen 

 Thema – Risico 

 Thema – Wijziging 

 Thema – Voortgang 

 Proces – Projectvoorbereiding (OP, IP) 

 Proces – Projectbesluitvorming (SP, MF, AP) 

 Proces – Projectuitvoering (BF, MP) 

 Blok 3: PRINCE2 Toepassing 

 Casus 

 Diverse praktijkopdrachten 

 Blok 4: Examenvoorbereiding 

 Examenstructuur 

 Proefexamens 

 Kennisonderhoud 
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Werkwijze 

Na het bestuderen van het theorieboek en het 

oefenen van kennisvragen, ga je aan de slag met een 

casus. Je krijgt open vragen voorgelegd, waarmee je 

leert PRINCE2 toe te passen en jouw inzicht toetst. De 

antwoorden kijk je zelf na aan de hand van een 

antwoordinstructie. 

Tot slot beschik je over twee officiële proefexamens 

die je meerdere malen kunt maken om je optimaal 

voor te bereiden op het examen. Kennisonderhoud 

kun je onbeperkt blijven doen. 

Materialen 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 het officiële PRINCE2 handboek ‘Managen van 

Succesvolle Projecten met PRINCE2’ 

 de uitgebreide cursusmap met o.a.: 

 de PRINCE2 Practitioner Syllabus 

 uitgebreide casus 

 uitleg examenopbouw en vraagstructuur 

 scenarioboekjes van de proefexamens 

 handige pagemarkers voor het handboek 

 persoonlijk studieadvies 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving Key Trainer 

 

Studiebelasting 

Houdt u rekening met het nodige lees- en studiewerk 

tijdens de training. De studiebelasting is sterk 

afhankelijk van uw kennis, ervaring en doelstelling. 

De verwachte inspanning bedraagt ongeveer 20 – 40 

uur. Ieder proefexamen kost u 3 – 4 uur extra 

studietijd. 

Examen 

Indien je het PRINCE2 Practitioner examen wilt doen, 

dan kan dat – op afspraak – iedere werkdag tussen 

9:00 en 16:30 bij Key Result of 24/7 op een locatie naar 

keuze. Je kunt meer informatie vinden of je registreren 

op www.keyresult.nl. Het examen is niet bij deze 

training inbegrepen. 

Kwaliteit 

Deze training is goedgekeurd door PeopleCert, de 

onafhankelijke accreditatieorganisatie die namens 

Axelos toeziet op de kwaliteit van de PRINCE2-

trainingen: het lesmateriaal, de trainers en de 

organisatie. Je bent dus verzekerd van uitstekend 

lesmateriaal en ervaren trainers die weten waarover 

zij het hebben. 

Wat anderen zeggen 

“Als zelfstandige met jarenlange ervaring is deze 

zelfstudie een uitkomst. Door de modulaire opbouw 

was het uitstekend te combineren met mijn werk.” 

“De case study is een welkome en nuttige aanvulling 

op de theorie. Het gaf me net dat beetje extra 

praktijkinzicht wat ik zocht.” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 PRINCE2® Agile Practitioner 

 AgilePM Foundation & Practitioner 

 IPMA D of IPMA C 

 MSP® Foundation 

 Profile Dynamics® - Ontwikkelen van Projectteams 

Informatie 

Voor meer informatie kun je terecht bij: 

Key Result 

Markerkant 13-36 

1314 AN  Almere 

T: 036 – 750 1777  

E: info@keyresult.nl 

I: www.keyresult.nl 
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