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MoP® Practitioner 

Wil je portfoliomanagement gaan invoeren in jouw organisatie? Ga je aspecten van 

Management of Portfolios toepassen in de praktijk? Vraag je je af hoe je de juiste projecten 

en initiatieven selecteert? Wil je leren hoe je jouw organisatie kunt overtuigen van het nut 

van MoP? Dan is dit de training voor jou. Je gaat in groepsverband aan de slag met een 

uitgebreide casus en past de theorie van MoP in alle facetten direct toe. De ervaren trainer 

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

ontbreekt Key Trainer daarbij niet als tool.  

Doelgroep 

Je bent portfolio-, project- of programmamanager, 

hoofd projectbureau of lijnmanager en wilt actief aan 

de slag met het praktisch toepassen van MoP. 

Je wilt het MoP Practitioner certificaat gaan behalen. 

Duur 

De training bestaat uit 2 trainingsdagen en duurt van 

09:30 tot 17:00 uur. 

Je ontvangt enkele weken voor aanvang het 

studieboek en de toegangscode voor Key Trainer. Zo 

kun je je optimaal voorbereiden op de eerste 

trainingsdag. 

Voorkennis 

Kennis van PRINCE2 en MSP is zeer aan te raden. 

Ervaring met project- en/of programmamanagement 

een must. Om examen te doen, moet je zijn geslaagd 

voor het MoP Foundation examen. 

Resultaat 

Na afloop van de cursus: 

 ben je in staat MoP toe te passen op 

praktijksituaties in jouw organisatie; 

 kun je portfoliosituaties analyseren en 

beoordelen; 

 weet je hoe je nieuwe initiatieven financieel moet 

doorrekenen en prioriteren; 

 ben je in staat met MoP in jouw eigen organisatie 

actief aan de slag te gaan met een passend 

besturingsmodel; 

 ben je na enige zelfstudie voldoende voorbereid 

op het gelijknamige examen. 

Inhoud 

 Opfrissen en aanscherpen van de basis: 

 de 5 principes van MoP 

 de portfolio Definition Cycle 

 de portfolio Delivery Cycle 

 Case study met o.a.: 

 selecteren van initiatieven 

 prioriteren van initiatieven 

 inrichten besturingsmodel 

 Examentraining 

 examenstructuur en vraagstelling 

 proefexamen en bespreken uitwerking 

Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste, 

geaccrediteerde trainer met veel ervaring als 

projectmanager en ruime ervaring in het adviseren 

over grip op portfolio’s. Hij/zij adviseert, prikkelt en 

begeleidt je tijdens de training en laat zien dat 

portfoliomanagement veel kan brengen. Met veel 

enthousiasme komt de theorie tot leven. 

Je werkt in groepsverband aan opdrachten die bij de 

casus horen. Je rekent initiatieven financieel door, 

presenteert uitwerkingen en onderbouwt gemaakte 

keuzes. Discussie met en uitwisseling van ervaringen 

met de andere deelnemers vormen een belangrijk 

onderdeel van de training. 

Wil je het examen doen? Met Key Trainer en de 

officiële proefexamens bereidt je je optimaal voor. 

Materialen 

Alle materialen zijn Engelstalig en inbegrepen bij de 

training: 



 

 

MoP® is a registered trade mark of Axelos Limited. 

The Swirl logo™ is a trade mark of Axelos Limited. 

©Key Result, augustus 2021 

B0703-NL / r2011v2.0 

 

 het handige Engelstalige theorieboek: 

‘Management of Portfolios’; 

 de uitgebreide cursusmap met de kleurenafdruk 

van Engelstalige dia’s; 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving Key Trainer 

 gerichte toetsen 

 dagelijkse herhaaloefeningen 

 uitgebreide vragenbank + proefexamens 

 ondersteuning voor Android & Apple devices 

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

 

Studiebelasting 

Kennis en ervaring hebben een grote invloed op de 

studiebelasting. Houd rekening met het nodige lees- 

en studiewerk voor en tijdens de training. De 

verwachte inspanning bedraagt ongeveer 8 – 16 uur. 

Voorbereiding op het examen kan extra studietijd 

vergen. Houd rekening met ongeveer 16 – 24 uur. 

Examen 

Indien je het MoP Practitioner examen wilt doen, dan 

kan dat - op afspraak - iedere werkdag tussen 09:00 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 cursus 

inbegrepen. 

Kwaliteit 

Deze training is goedgekeurd door PeopleCert, de 

onafhankelijke accreditatieorganisatie die namens 

Axelos toeziet op de kwaliteit van de MoP-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 

“Een absolute aanraden. Lekker hands-on en 

praktisch.” 

“Oeps. Die financiële berekeningen vielen even tegen. 

Wel goed dat je weer even met je neus op de feiten 

wordt gedrukt.” 

“I would absolutely recommend this training to other 

project and programme board members. This training 

certainly helped me with enhance the quality of my 

decision making. Well done.” 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 IPMA-C 

 Profile Dynamics – Ontwikkelen van Projectteams 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de inhoud, locaties, prijzen, 

offertes en inschrijvingen 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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