● MSP® Masterclass ●
De basis voor succesvol programmamanagement
●
Deze 3-daagse training wordt gegeven onder accreditatie van AXELOS Limited en
richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht in programmamanagement in het
algemeen en in de methodiek MSP in het bijzonder. De training leidt op tot het
examen MSP Foundation en MSP Practitioner.
Doelgroep
●
Programmamanagers, programmadirecteuren en verandermanagers verantwoordelijk voor het leiden van programma’s.
Doel
●
De training is geheel gericht op het toepassen van de methodiek MSP in de praktijk.
Na afloop van de training is de deelnemer in staat niet complexe programma’s te
managen met behulp van de methodiek MSP in een omgeving welke de MSP methode
ondersteunt. De training stelt de deelnemers tevens in staat het MSP Foundation en
Practitioner examen met goed gevolg af te leggen.
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Inhoud
●
Introductie programmamanagement en MSP
Relatie project- en programma’s, Principes en besturingsthema’s
Processen zoals die door MSP onderkend worden
Opstellen van programmadocumenten, zoals Visiedocument en Blauwdruk
Het identificeren, definiëren en plannen van de baten
Inrichten van een programmaorganisatie
Het managen van de programmarealisatie
Examentraining
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Opzet
●
Tijdens deze training wordt de gehele initiatie, definitie, uitvoering en afsluiting van
een programma doorlopen aan de hand van een praktijkcasus. Daarnaast doorloopt
de deelnemer aan de hand van een casus de complete levenscyclus van een
programma volgens de methodiek MSP. Door de combinatie van theorie en praktijk
krijgt de training het karakter van een workshop. Tijdens de training wordt tevens
intensief geoefend met examenvragen. Het examen MSP Foundation & Practitioner
kan zowel direct aansluitend op de training als op een apart tijdstip worden
afgenomen.
Trainingsmateriaal
●
De deelnemer ontvangt de “APMG manual Managing Successful Programmes”
(engelstalig) en een trainingssyllabus© met sheets, opgaven en uitwerkingen en een
tweetal proefexamens per level.
Examen
●
Het examen leidt u op tot APMG gecertificeerd MSP Foundation en MSP Practitioner.
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: 32 uur naast het bijwonen van de training.
Prijzen
●
De kosten voor deze 3-daagse training bedragen € 1.950,- p.p. excl. BTW. De kosten
voor het Foundation examen bedragen € 257,- en het Practitioner examen € 332,excl. BTW.
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