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MSP® Foundation 

Je werkt in een uitdagend programma van samenhangende projecten en zoekt meer 

houvast? Je wilt graag weten hoe je ook de benefits van het programma kunt managen en 

leveren? En je wilt graag training in groepsverband? Dan is deze studie iets voor jou. Tijdens 

deze training maak je kennis met MSP: de methodiek voor programmamanagement. Er 

wordt veel aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de methodiek, de 

onderlinge samenhang en de verschillen met projectmanagement. De ervaren trainer 

brengt de stof voor jou tot leven met praktijkvoorbeelden en discussie.  

 

Doelgroep 

Je bent senior projectmanager, programmamanager, 

programmadirecteur, medewerker van een project- of 

programmabureau of lijnmanager en betrokken bij 

programma's en wilt het MSP Foundation certificaat 

halen. 

Of je bent van plan de (vervolg)training MSP 

Practitioner te gaan volgen. 

Duur 

De training bestaat uit 2 trainingsdagen en duurt van 

09:30 tot 17:00 uur. 

Je ontvangt enkele weken voor aanvang het 

studiemateriaal ter voorbereiding. Zo kun je je 

optimaal voorbereiden op de eerste trainingsdag. 

Resultaat 

Na afloop van de cursus: 

 begrijp je de omgeving van programma-

management en de kenmerken van de 

verschillende typen programma’s; 

 ken je de voordelen van het toepassen van MSP 

voor het managen van programma’s en 

transformaties; 

 ben je bekend met het doel van de gedefinieerde 

rollen; 

 begrijp je het doel van de 7 principes, de 9 

governance thema’s en de 6 veranderings-

processen van MSP; 

 weet je hoe binnen MSP met programma-

informatie wordt omgegaan. 

Voorkennis 

HBO+ werk- en denkniveau raden wij aan. Ruime 

ervaring in projectmanagement is vereist. 

Enige ervaring met programmamanagement of het 

doorvoeren van veranderingen is een pré. 

Inhoud 

 Dag 1 

 Algemene structuur 

 Organisatie 

 Visie 

 Programma identificeren 

 Programma definiëren 

 Leiderschap & Stakeholderbetrokkenheid 

 Benefitsrealisatiemanagement 

 Leveren van de Capability 

 Dag 2 

 Realiseren van de Benefits 

 Blauwdruk ontwerpen en realiseren 

 Planning & Beheersing 

 Business Case 

 Managen van de Tranches 

 Kwaliteitsmanagement 

 Risicomanagement & Issue-oplossing 

 Programma afronden 

 Examen [optioneel] 
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Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste, 

geaccrediteerde trainer met veel ervaring als 

programmamanager. Hij/zij leidt je stap voor stap door 

de theorie en brengt deze tot leven door de koppeling 

naar aansprekende praktijkvoorbeelden. 

Je doet korte realistische oefeningen, die individueel 

of in groepjes worden uitgevoerd. De cursus biedt 

bovendien voldoende mogelijkheid tot discussie en 

uitwisseling van ervaringen met collega project-

managers. 

Materialen 

Het cursusmateriaal is Engelstalig, maar de training 

wordt in het Nederlands gegeven. 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 het officiële handboek ‘Managing Succesfull 

Programmes with MSP’ 

 de uitgebreide cursusmap met o.a.: 

 afdruk van gebruikte dia’s 

 casus, opdrachten en uitwerkingen 

 koffie/thee/frisdrank en lunch (open-rooster) 

 

Studiebelasting 

Om de stof goed tot je te nemen raden wij je aan enig 

lees- en studiewerk te doen. De verwachte 

inspanning bedraagt ongeveer 4 – 8 uur.  

Examen 

Indien je het MSP Foundation 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 MSP-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 

“De stof zelf is droog, maar de trainer bracht dat echt 

tot leven. Ik kan mijn aankomende programma nu veel 

beter kan structureren en dat ook verkopen aan mijn 

leidinggevende.” 

“Uitstekende training. Met passie gegeven. Het hoge 

slagingspercentage van onze groep was dan ook geen 

verrassing. Een echte aanrader.” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 IPMA D 

 MSP® Practitioner 

 Agile Project Management Foundation 

 Profile Dynamics® - Persoonsprofiel 

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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