PRINCE2® UPDATE: versie 2017
De producteigenaar van PRINCE2®, Axelos, heeft vanaf 1 januari 2018 een nieuwe versie van
PRINCE2® examens gelanceerd: PRINCE2® 2017. Vanaf dat moment worden voor alle
Engelstalige PRINCE2® opleidingen en examens bij ICM versie 2017 gebruikt.
Axelos heeft de eerste helft van 2018 gebruikt om PRINCE2® examens en materialen te
vertalen naar alle andere talen. Vanaf juli 2018 levert Axelos, en daarmee ook ICM, de
Nederlandstalige opleidingen en examens in PRINCE2® versie 2017.
Samenvatting PRINCE2® versie 2017
In het kort zijn dit de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2009:

Foundation Examen PRINCE2® v2017 Practitioner examen PRINCE2® v2017
•

Duidelijker focus op de kern PRINCE2®

•

Meer focus op praktische toepassing

•

Minder vragen: 60 in plaats van 75.
Examentijd is nog steeds 1 uur

•

Minder vragen, in dezelfde tijd

•

•

Moeilijker examen

Moeilijker examen

•

•

Herregistratie: na 3 jaar

Herregistratie: niet nodig
Je Foundation certificaat is altijd geldig

•

Wil je inschrijven voor het Practitioner
examen? Dan is PRINCE2® Foundation
2009 voldoende voorbereiding

De grootste veranderingen in versie 2017
• De PRINCE2® werkwijze is beter afgestemd op de behoeften van organisaties en
projectomgevingen (dit wordt tailoring genoemd, bijvoorbeeld de agile aanpak van
projecten).
• Waar relevant wordt er verwezen naar PRINCE2® Agile.
• Meer nadruk op de principes die aan PRINCE2® ten grondslag liggen.
• De verbanden tussen de PRINCE2® thema's en de PRINCE2® principes zijn
verduidelijkt.
• PRINCE2® thema’s zijn geherstructureerd, om te komen tot specifieke voorbeelden
van diverse soorten projecten (onder andere agile).
• Meer focus op praktische toepassing, dit geeft je als starter en professional richting
bij het gebruik van de methode. Met talrijke voorbeelden, hints en tips.
• Expert feedback van ervaren PRINCE2® Practitioners is meegenomen in de
doorontwikkeling.
Neem voor vragen contact op met een van ICM studieadviseurs via 030 – 29 19 888. Zij
helpen u graag bij het maken van een keuze. Zie ook informatie van Axelos.
Let op: PRINCE2® 2017 raakt alleen de ICM opleidingen PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner en
PRINCE2® Overview voor de manager. PRINCE2® Agile gaat niet over naar de nieuwe 2017 versie.
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