● MSP® Advanced Practitioner ●
Succesvol managen van complexe programma’s
●
Deze 2-daagse vervolgtraining wordt gegeven onder accreditatie van Axelos en richt
zich op het kunnen toepassen van de MSP methodiek in complexe situaties. De
training leidt op tot het examen MSP Advanced Practitioner.
Doelgroep
●
Ervaren programmamanagers, programmadirecteuren en verandermanagers verantwoordelijk voor het leiden van programma’s in complexe omgevingen. Voorwaarde
voor deelname aan de training is dat de deelnemer het examen MSP Practitioner met
succes heeft afgelegd.
Doel
●
De training is geheel gericht op het toepassen van de MSP principes,
besturingsthema’s en processen in hun onderlinge samenhang binnen een complexe
omgeving. De training stelt de deelnemer tevens in staat het MSP Advanced
Practitioner examen met goed gevolg af te leggen.

•
•
•
•
•
•

Inhoud
●
Opstellen van de programmadocumenten
Het identificeren, definiëren en plannen van de baten
Inrichten van een programmaorganisatie
Het initiëren en coördineren van de projecten
Het doorvoeren van veranderingen en verzilveren van de baten
Examentraining op basis van de Ziekenhuiscasus
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Opzet
●
Centraal staat het uitwerken van de Ziekenhuiscasus die de deelnemers voorafgaand
aan de training toegezonden krijgen om zich op de training voor te bereiden. De
training is zeer interactief met veel opdrachten en discussiemomenten. Het is
gebruikelijk dat het examen MSP Advanced Practitioner op een apart tijdstip wordt
afgenomen. Het examen MSP Advanced Practitioner wordt tevens gebaseerd op deze
casus.
Trainingsmateriaal
●
De deelnemer ontvangt een trainingssyllabus© met een uitgebreide beschrijving van
de praktijkcase inclusief voorbeelduitwerkingen. Verondersteld wordt dat de
deelnemer al in het bezit is van de manual “Managing Successful Programmes”.
Examen
●
Het examen leidt u op tot APMG gecertificeerd MSP Advanced Practitioner. Het
examen is gebaseerd op dezelfde case die gebruikt wordt tijdens de training.
Examengarantie: Indien de deelnemer niet slaagt voor het examen kan de deelnemer
het examen eenmalig gratis opnieuw doen, onder de voorwaarde dat de deelnemer
alle trainingsdagen aanwezig was, het voorbereidend leeswerk heeft bestudeerd en
de toegewezen opdrachten/proefexamens heeft gemaakt.
Studiebelasting
●
Verwachte studiebelasting: 20 uur naast het bijwonen van de training.
Prijzen
●
De kosten voor deze 2-daagse training bedragen € 1.250,- p.p. excl. BTW. De kosten
voor het examen bedragen € 382,- p.p. excl. BTW. De kosten voor de aanschaf van
een losse manual “Managing Successful Programmes” bedragen € 73,50 per stuk excl.
BTW.
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