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P3O® Practitioner 

Ben je op zoek naar tools om projecten sneller en beter te doen? Zoek je een manier om 

afhankelijkheden af te bakenen, volgorde te geven en te plannen en managen? Wil je  rollen 

en verantwoordelijkheden duidelijk beleggen en benoemen? Ben je op zoek naar een 

methode die goed te combineren is met andere systemen? Dan is dit de training voor jou. 

Je gaat in groepsverband aan de slag met een uitgebreide casus en past de theorie van P3O 

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-, programma-, project- of 

lijnmanager, je hebt het P3O® Foundation certificaat 

behaald en je wilt het P3O Practitioner certificaat gaan 

behalen. 

Duur 

De training bestaat uit 2 trainingsdagen inclusief 

examentraining en duurt van 09:30 uur 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. 

Resultaat 

Na afloop van de cursus: 

 kun je rollen en verantwoordelijkheden duidelijk 

beleggen; 

 ben je in staat governance en management 

verantwoordelijkheden te ondersteunen; 

 ben je in staat om te beoordelen welke inrichting 

van het P3O model in jouw organisatie het beste 

passend is; 

 heb je de middelen om zicht te krijgen op de 

waarden die je wilt ontwikkelen; 

 kun je een plan maken voor de ontwikkeling van 

het P3O model; 

 ben je in staat om een P3O office operationeel te 

houden; 

 ben je na enige zelfstudie voldoende voorbereid 

op het gelijknamige examen. 

Voorkennis 

Je dient de P3O Foundation training met succes te 

hebben afgerond. HBO+ werk- en denkniveau raden 

wij aan. Ervaringen met projecten is een pre. 

Inhoud 

 Run the business, change the business 

 Voordelen van P3O en waarde voor de organisatie 

 Wat zijn de mogelijkheden voor het inrichten van 

een P3O office, gericht op portfolio, programma 

en project ondersteuning 

 Implementeren van een P3O office in de 

organisatie 

 De P3O office operationeel houden en blijvend 

verbeteren 

 Uitgebreide tools en technieken voor het 

inrichten van portfolio-, programma- en 

projectstandaarden 

Werkwijze 

De training wordt verzorgd door een enthousiaste, 

geaccrediteerde trainer met veel ervaring als 

projectmanager. Hij/zij leidt je stap voor stap door de 

theorie en brengt deze tot leven door de koppeling 

naar aansprekende praktijkvoorbeelden. 

Wil je het examen doen? Dan kun je je met Key Trainer 

optimaal voorbereiden. 
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Materialen 

Inbegrepen bij de training zijn: 

 het handige theorieboek ‘P3O® Portfolio, 

Programme and Project Offices’ 

 een uitgebreide cursusmap met o.a.: 

 de afdrukken van de gebruikte dia’s 

 opdrachten en uitwerkingen 

 de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt 

gebruik van de online leeromgeving KeyTrainer 

 gerichte toetsen 

 dagelijkse herhaaloefeningen 

 uitgebreide vragenbank + proefexamens 

 ondersteuning voor Android & Apple devices 

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

 

Studiebelasting 

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

lees- en studiewerk te doen. De verwachte 

inspanning bedraagt ongeveer 30 – 40 uur. 

Examen 

Indien je het P3O 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. 

Examengarantie 

Heb je actief deelgenomen aan de training, alle 

huiswerkopdrachten tijdig gedaan en slaag je 

onverhoopt niet, dan kun je kosteloos herkansen; net 

zolang totdat je het examen wel hebt gehaald. 

Kwaliteit 

Deze training is goedgekeurd door PeopleCert, de 

onafhankelijke accreditatieorganisatie die toeziet op 

de kwaliteit van de trainingen P3O. 

Je bent dus verzekerd van uitstekend lesmateriaal en 

ervaren trainers die weten waarover zij het hebben. 

Vervolgstudies 

Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen 

en producten zijn een logisch vervolg: 

 IPMA D 

 Profile Dynamics – Ontwikkelen van Projectteams 

 MoP® Foundation en/of Practitioner 

 MSP® Foundation 

 PRINCE2® Foundation en/of Practitioner 

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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