PRINCE2 Agile™ Practitioner
Wil je jouw flexibiliteit vergroten om te werken met zowel altijd veranderende oplossingen
als oplossingen die duidelijk zijn omschreven? Wil je een breed begrip van alle belangrijke
Agile concepten en hoe deze naadloos in de PRINCE2 methodiek passen? Dan is deze
training iets voor jou! PRINCE2 Agile is een uitbreidingsmodule ontwikkelt voor organisaties
en personen die al werken met PRINCE2. Het geeft verdere aanwijzingen over hoe Agile
methoden toegepast kunnen worden op 's werelds meest erkende projectmanagement
methode. Natuurlijk ontbreekt onze unieke online leeromgeving Key Trainer™ daarbij niet
als tool.

Doelgroep

Voorkennis

Je bent projectmanager en hebt te maken met

Er zijn geen eisen aan jouw vooropleiding. HBO+

projecten die Agile worden uitgevoerd.

werken denkniveau raden wij aan. Ervaring met

Je wilt weten hoe je PRINCE2 en Agile/Scrum
succesvol met elkaar kunt combineren.

(Agile) projecten is een pre en parate kennis van
PRINCE2 een must. Om examen te doen, moet je zijn
geslaagd voor het PRINCE2® (Agile) Foundation

Je wilt het gelijknamige certificaat behalen.

examen.

Duur

Inhoud

De training bestaat uit 2 trainingsdagen en duurt van



methodes

09:30 uur tot 17:00 uur.
Je ontvangt enkele weken voor aanvang van de



 “fix and flex” van stuurvariabelen zoals tijd,

toegangscode voor ons online leersysteem Key

geld en kwaliteit Specifieke onderwerpen

Trainer. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de

 Leiderschap

training.

 Communicatie


Resultaat

 de vijf PRINCE2 Agile gedragingen

begrijp je de basis concepten van het werken in

 definiëren van werkafspraken

een Agile omgeving;

ben je in staat om de focusgebieden binnen een
Agile-project toe te passen en te evalueren;



ben je in staat om de 6 stuurvariabelen voor een
Agile-project te evalueren en de juiste mate van
‘fix and flex’ toe te passen;



 planningstechnieken

kun je de doelstelling en de context beschrijven
van PRINCE2 in een Agile omgeving;



weet je hoe je PRINCE2 principes, thema’s,
processen en management producten kunt
toepassen in een Agile context.

Op maat maken van PRINCE2 principes, processen
en producten voor een agile project

Na afloop van de training:



PRINCE2 en agile principes combineren met o.a.
 de opzet van PRINCE2 Agile

training het PRINCE2 Agile handboek en de



De basis principes van verschillende Agile

Werkwijze
De training wordt verzorgd door een enthousiaste,
geaccrediteerde trainer met veel ervaring als
projectmanager.

Hij/zij

adviseert,

prikkelt

en

begeleidt je tijdens de training en laat je zien dat
projectmanagement een prachtig vak is. Met eigen
praktijkvoorbeelden. Wil je het examen doen?
Met Key Trainer en de officiële proefexamens bereid
je je optimaal voor.
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Materialen

Kwaliteit

Inbegrepen bij de training zijn:

Deze training is goedgekeurd door PeopleCert, de





het officiële PRINCE2 Agile handboek ‘PRINCE2

onafhankelijke accreditatieorganisatie die namens

Agile™ Manual’

Axelos toeziet op de kwaliteit van de PRINCE2 Agile-

de uitgebreide cursusmap met o.a.:

trainingen: het lesmateriaal, de trainers en de

 afdruk van gebruikte dia’s

organisatie.

 casus, opdrachten en voorbeelduitwerkingen


de toegangscode voor een jaar lang onbeperkt
gebruik van de online leeromgeving Key Trainer
 naast browser, ook ondersteuning voor

ervaren trainers die weten waarover zij het hebben.
Wat anderen zeggen
“Ongelofelijk hoe goed de trainer bekend is met alle

Android & Apple devices


Je bent dus verzekerd van uitstekend lesmateriaal en

koffie/thee/frisdrank en lunch (open rooster)

details en dat ook nog eens overtuigend aan de
praktijk weet te koppelen. Het is dan zo logisch.”
“Zelfs als ervaren projectmanager heb ik veel geleerd
hoe ik met pragmatisch gebruik van PRINCE2 en Agile
methodes veel problemen kan voorkomen.”
“Absoluut praktisch en bruikbaar. Het bespreken van
de proefexamens was zeer nuttig (en nodig).”
Vervolgstudies
Je wilt je verder ontwikkelen? De volgende trainingen
en producten zijn een logisch vervolg:

Studiebelasting



IPMA D of IPMA C

Houd rekening met het nodige lees- en studiewerk



Agile Project Management

voor en tijdens de training. De verwachte inspanning



MSP® Foundation

bedraagt ongeveer 20 – 30 uur.



MOP® Foundation

Examen

Informatie

Indien je het PRINCE2 Agile Practitioner examen wilt

Voor meer informatie over de inhoud, locaties,

doen, dan kan dat – op afspraak – iedere werkdag

prijzen, offertes en inschrijvingen kun je terecht bij:

tussen 09:00 en 16:30 uur bij Key Result of 24/7 op
een locatie naar keuze. Je kunt je hiervoor aanmelden
via

www.keyresult.nl.

Als

bonus ben

je ook

Key Result
Markerkant 13-36

voorbereid op het Agile Scrum Foundation en PSM I

1314 AN Almere

examen. De examens zijn niet bij deze training

T: 036 – 750 1777

inbegrepen.
E: info@keyresult.nl
I: www.keyresult.nl
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