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MSP® Practitioner 

Je zoekt een training om jezelf verder te bekwamen als programmamanager? Je wilt actief 

met programmamanagement aan de slag en jouw programma’s zelf effectief kunnen 

opzetten, inrichten en besturen? En je wilt graag ervaringen delen met anderen en de 

training afsluiten met een internationaal erkend certificaat? Dan is deze training iets voor 

jou. Je gaat in groepsverband aan de slag met een casus en past de theorie van MSP toe op 

de praktijk. Je leert hoe je MSP onderbouwd kunt afstemmen op jouw behoefte. De ervaren 

trainer geeft je extra tips en trucs en helpt je met de voorbereiding op het examen.  

 

Doelgroep 

Je bent senior projectmanager, programmamanager, 

programmadirecteur of verandermanager en wilt een 

gestructureerde vorm voor programmamanagement 

gaan gebruiken of invoeren. 

Je wilt het certificaat MSP Practitioner gaan behalen. 

Duur 

De standaard 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: 

 ben je in staat de toegevoegde waarde te 

benoemen van het gebruik van MSP om een 

verandering als programma aan te pakken; 

 kun je alle MSP principes, governance thema’s en 

wijzigingsprocessen uitleggen en begrijp je de 

verbanden met de gedefinieerde rollen; 

 weet je hoe je praktische invulling geeft aan de 

verschillende onderdelen van MSP 

 kun je programma-informatie/-documenten 

maken en/of voorbeelden beoordelen 

 ben je in staat de juiste benodigde activiteiten te 

benoemen in relatie tot de gedefinieerde rollen 

 begrijp je wanneer welke managementproducten 

tijdens een programma worden gemaakt, gebruikt 

of bijgewerkt. 

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. Om examen 

te doen, moet je zijn geslaagd voor het MSP 

Foundation examen. 

Inhoud 

 Dag 1 

 Structuur van het examen 

 Organisatie 

 Business Case 

 Benefitsrealisatiemanagement 

 Initiëren van een Programma 

 Leveren van de Capability 

 Blauwdruk ontwerpen en realiseren 

 Planning & Beheersing 

 Leiderschap & Stakeholderbetrokkenheid 

 Dag 2 

 Risicomanagement & Issue-oplossing 

 Kwaliteitsmanagement 

 Programmabureau 

 Afsluiten van een Programma 

 Examen [optioneel] 

Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste, 

geaccrediteerde trainer met veel ervaring als 

programmamanager. Hij/zij adviseert, prikkelt en 

begeleidt je tijdens de training en laat zien dat 

programmamanagement een boeiend terrein van 

management is om wijzigingen te realiseren. 
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Met eigen praktijkvoorbeelden – ook over andere 

relevante onderwerpen zoals leiderschap, visie en 

strategie, politiek en besluitvorming – wordt jouw 

inzicht vergroot en neemt jouw scherpte toe. 

Je werkt in groepsverband aan opdrachten die bij de 

casus horen en presenteert jouw uitwerkingen en 

onderbouwt de gemaakte keuzes. Tijdens de cursus 

wordt er veel gediscussieerd over de theorie in de 

praktijk en worden ervaringen met collega 

programmamanagers uitgewisseld. 

Materialen 

Je bent reeds in het bezit van het officiële handboek 

‘Managing Succesfull Programmes with MSP’. Het 

cursusmateriaal is Engelstalig. 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 de uitgebreide cursusmap met o.a.: 

 afdruk van gebruikte dia’s 

 opdrachten, uitwerkingen en officiële 

proefexamen(s) 

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

 

Studiebelasting 

Om goed beslagen ten eis te komen raden wij je aan 

ter voorbereiding enig lees- en studiewerk te doen. 

De verwachte inspanning bedraagt ongeveer 4 – 8 

uur. 

Houd voor het examen rekening met een extra 

studiebelasting van 2 – 3 uur voor het oefenen en 

nakijken van oefenvragen in het handboek. 

Examen 

Indien je het MSP 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 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 

“Duidelijke uitleg en praktijkgericht. De casus en de 

discussie gaven mij veel houvast. Ik zag het echte 

examen met vertrouwen tegemoet. Uiteraard ben ik 

geslaagd.” 

“Uitstekende trainer. Veel ervaring en weet de theorie 

goed uit te leggen met praktijkvoorbeelden. Heel 

inspirerend. Ik zie voldoende aanknopingspunten om 

mijn programma verder te versterken.” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 IPMA C 

 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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