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Voor het examen: NL_P2_PRAC_2017_SamplePaper2_QuestionBk_V1.5 

 

Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

1 D 1.1.1d A. Onjuist. Hoewel de opdrachtgever ervoor dient te zorgen dat zakelijke 
investeringen geld opleveren, is het niet juist dat met teammanagers 
overeengekomen werkpakketten moeten worden goedgekeurd door de 
stuurgroep. Dit is niet juist omdat het botst met het principe 'managen 
per fase', omdat de projectmanager de gedelegeerde 
verantwoordelijkheid voor het managen van de dagelijkse oplevering 
van fasen behoort te hebben. Zie 3.4. 
 
B. Onjuist. Hoewel het project in ten minste twee managementfasen 
moet worden opgedeeld, is het niet juist dat met teammanagers 
overeengekomen werkpakketten moeten worden goedgekeurd door de 
stuurgroep. Zie 3.4. 
 
C. Onjuist. Het is niet juist dat met teammanagers overeengekomen 
werkpakketten worden goedgekeurd door de stuurgroep. Dit botst met 
het principe 'managen per fase', omdat de projectmanager de 
gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het managen van de dagelijkse 
oplevering van fasen behoort te hebben. Zie 3.4.  
 
D. Juist. Het principe 'managen per fase' vereist dat de stuurgroep de 
bevoegdheid delegeert voor de dagelijkse beheersing van een 
managementfase, binnen afgesproken toleranties, aan de 
projectmanager. De vereiste dat de stuurgroep werkpakketten goedkeurt 
voordat de stuurgroep begint te werken, botst met dit principe. Zie 3.4. 
 

2 A 1.1.1e A. Juist. Toepassing van het principe 'management by exception' maakt 
passende governance mogelijk door specifieke verantwoordelijkheden 
voor het sturen, managen en opleveren van het project te definiëren, en 
de aansprakelijkheid op elk niveau vast te leggen. Dit wordt bereikt door 
bevoegdheid te delegeren van het ene managementniveau naar het 
volgende door toleranties in te stellen voor het respectievelijke niveau 
van het plan. Zie 3.5. 
 
B. Onjuist. Het klopt dat actie moet worden ondernomen om ervoor te 
zorgen dat de productiekosten de albumverkoop niet overstijgen. Dit 
verklaart echter niet waarom het principe 'management by exception' 
wordt toegepast. Zie 3.5. 
 
C. Onjuist. Hoewel kostentolerantie moet worden ingesteld voor elk 
werkpakket in een fase, is dit een toepassing van het principe 
'management by exception', en niet van het principe 'managen per fase'. 
Zie 3.5, 3.4. 
 
D. Onjuist. Het principe 'managen per fase' zorgt ervoor dat cruciale 
beslissingen worden genomen vóór al het werk dat nodig is om ze te 
implementeren. Maar dit heeft betrekking op beslissingen van de 
stuurgroep en niet op de autorisatie van werkpakketten door de 
projectmanager. Zie 3.5. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

3 A 1.1.1f A. Juist. Door toepassing van het principe 'productgerichte aanpak' 
wordt een PRINCE2-project meer product-/outputgericht dan 
werkgericht. In een outputgericht project worden de projectproducten 
overeengekomen en vastgesteld voordat de ervoor benodigde 
activiteiten voor de productie ervan worden ondernomen, waarmee het 
risico van ontevredenheid bij de gebruiker en acceptatieconflicten wordt 
beperkt. Zie 3.6. 
 
B. Onjuist. Het klopt dat het team verantwoordelijk is voor de oplevering 
van het product/de producten. Dit verklaart echter niet waarom de 
beschreven actie conform het principe 'productgerichte aanpak' is. Het 
product behoort te worden gedefinieerd in het werkpakket om ervoor te 
zorgen dat alleen het werk wordt uitgevoerd dat rechtstreeks bijdraagt 
aan de oplevering van het gewenste product. Zie 3.6. 
 
C. Onjuist. Dit is een juiste toepassing van het principe 'productgerichte 
aanpak'. Daarnaast behoren externe teammanagers/-leden toegang te 
hebben tot de beschrijvende documenten van de producten die zij 
creëren of aanpassen. Zie 3.6. 
 
D. Onjuist. Het klopt dat de productbeschrijving een 
managementproduct is en geen specialistisch product. Dit verklaart 
echter niet waarom de beschreven actie conform het principe 
'productgerichte aanpak' is. Zie 3.6. 
 

4 C 1.1.1a A. Onjuist. Het klopt dat een project doorgaans een multidisciplinaire 
aangelegenheid is waarbij mogelijk meer dan één organisatie betrokken 
is, en er kan sprake zijn van zowel fulltime als parttime resources. Maar 
het principe 'voortdurende zakelijke rechtvaardiging' zorgt voor de 
afstemming met de bedrijfsstrategieën. Zie 3.1, 3.3. 
 
B. Onjuist. Het klopt dat om succesvol te zijn, projecten een expliciete 
projectmanagementteamstructuur moeten hebben, bestaande uit 
gedefinieerde en afgesproken rollen en verantwoordelijkheden voor alle 
projectbetrokkenen, en een werkwijze voor effectieve communicatie 
tussen hen. Maar het principe 'voortdurende zakelijke rechtvaardiging' 
zorgt voor de afstemming met de bedrijfsstrategieën. Zie 3.1, 3.3. 
 
C. Juist. Organisaties die hun zakelijke rechtvaardiging niet nauwkeurig 
genoeg hebben omschreven, komen er soms achter dat projecten 
worden voortgezet, zelfs wanneer ze maar weinig echte benefits 
opleveren of als ze slechts in beperkte mate te maken hebben met de 
bedrijfs-, programma- of  klantstrategieën. Een gebrekkige afstemming 
op de bedrijfs-, programma- of klantstrategieën kan er ook toe leiden dat 
organisaties een portfolio met projecten hebben die onderling 
inconsistente of overlappende doelstellingen hebben. Zie 3.1. 
 
D. Onjuist. Het principe 'voortdurende zakelijke rechtvaardiging' vereist 
dat voor alle projecten de rechtvaardiging valide blijft en opnieuw 
gevalideerd wordt gedurende de looptijd van het project. Dit verklaart 
echter niet waarom dit principe er mogelijk aan zou hebben bijgedragen 
dat geen dubbel project werd opgestart. Zie 3.1. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

5 A 1.1.1b A. Juist. In deze situatie leert het projectteam van ervaring binnen het 
project. Gedurende de projectlevenscyclus moeten leerpunten worden 
verzameld en benut, net zo goed als dat leerpunten aan het begin en 
einde van een project moeten worden verzameld en doorgegeven. Zie 
3.2. 
 
B. Onjuist. Het is niet altijd nodig om naast een kwaliteitsinspectie ook 
controles uit te voeren. Maar in deze situatie heeft het projectteam 
geleerd dat het tijdens dit project wel nodig is. Zie 3.2, 8.3.13. 
 
C. Onjuist. Tijdens de gehele looptijd van een project worden leerpunten 
verzameld, vastgelegd en gebruikt; niet alleen aan het begin van een 
project. Zie 3.2. 
 
D. Onjuist. Tijdens de gehele looptijd van een project worden leerpunten 
verzameld, vastgelegd en gebruikt; niet alleen bij afsluiting van een 
project. Zie 3.2. 
 

6 A 1.1.1c A. Juist. Eén individu kan meerdere rollen hebben, zolang die persoon 
de capaciteit heeft om die verantwoordelijkheden allemaal uit te voeren 
en er zich geen belangenconflict voordoet. In dit geval kan het nodig zijn 
om twee of meer seniorleveranciers te hebben om de verschillende 
leverancierstakeholders te vertegenwoordigen. De vicepresident kan de 
rol van opdrachtgever op zich nemen en de platenmaatschappij 
vertegenwoordigen, die zelf enkele producten zal leveren. Zie 7.2.1.10, 
7.2.1.4. 
 
B. Onjuist. Wanneer één persoon de capaciteit heeft om alle 
verantwoordelijkheden uit te voeren en er zich geen belangenconflict 
voordoet, wordt het principe 'gedefinieerde rollen en 
verantwoordelijkheden' juist toegepast. Maar het zou de seniorgebruiker, 
en niet de seniorleverancier, moeten zijn die de gebruikersbelangen 
vertegenwoordigt en ervoor zorgt dat de verwachte benefits (afkomstig 
uit de eindresultaten van het project) gerealiseerd worden. Zie 3.3, 
A.6.1. 
 
C. Onjuist. Het is een juiste toepassing van het principe 'gedefinieerde 
rollen en verantwoordelijkheden'. Er kan meer dan één seniorleverancier 
in de stuurgroep zitten. Zie 3.3. 
 
D. Onjuist. Het is een juiste toepassing van het principe 'gedefinieerde 
rollen en verantwoordelijkheden'. De rol van opdrachtgever kan niet 
worden gedeeld door twee of meer personen, maar de opdrachtgever 
kan een andere, extra rol hebben. De vicepresident van de 
platenmaatschappij overziet de productie van het album en kan als 
seniorleverancier de platenmaatschappij vertegenwoordigen. Zie 3.3. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

7 C 1.1.1g A. Onjuist. Misschien leert de projectmanager wel van de ervaring, maar 
deze past de ervaring niet op de juiste manier toe. Zonder op maat 
maken voor het project is het onwaarschijnlijk dat de inspanningen van 
het projectmanagement en de projectmanagementaanpak geschikt zijn 
voor de behoeften van het project. Zie 3.7. 
 
B. Onjuist. Wellicht dat de kosten teruggedrongen worden, maar de 
voorgestelde actie botst met het principe 'op maat maken voor het 
project'. Het is onwaarschijnlijk dat de inspanningen van het 
projectmanagement en de projectmanagementaanpak geschikt zijn voor 
de behoeften van het project. Zie 3.7. 
 
C. Juist. Tenzij PRINCE2 op maat wordt gemaakt voor de 
projectomgeving, omvang, complexiteit, het belang, de teamcapaciteit 
en de risico's, is het niet waarschijnlijk dat de inspanningen van het 
projectmanagement en de projectmanagementaanpak geschikt zijn voor 
de behoeften van het project. Het gebruik van de PRINCE2-aanpak voor 
een grote multinationale platenmaatschappij is waarschijnlijk niet juist. 
Zie 3.7. 
 
D. Onjuist. Het project moet zijn gericht op specialistische producten 
maar ook ervoor zorgen dat de projectmanagementaanpak geschikt is. 
Zonder op maat maken voor het project is het onwaarschijnlijk dat de 
inspanningen van het projectmanagement en de 
projectmanagementaanpak geschikt zijn voor de behoeften van het 
project. Zie 3.7. 
 

8 D 1.1.1f A. Onjuist. Hier wordt het principe van 'productgerichte aanpak' en niet 
dat van 'voortdurende zakelijke rechtvaardiging' toegepast, omdat de 
stuurgroep ervoor zorgt dat er een gedeeld begrip van het gevraagde 
product is. Bovendien is het vaststellen van grenzen aan gedelegeerde 
autorisatie noodzakelijk voor de toepassing van het principe 
'management by exception'. Zie 3.5, 3.6. 
 
B. Onjuist. Hier wordt het principe van 'productgerichte aanpak' en niet 
dat van 'voortdurende zakelijke rechtvaardiging' toegepast, omdat de 
stuurgroep ervoor zorgt dat er een gedeeld begrip van het gevraagde 
product is. Dit garandeert niet dat middelen worden geïnvesteerd in 
nastrevenswaardige doelstellingen. Zie 3.6, 3.1. 
 
C. Onjuist. Het klopt dat toepassing van het principe 'productgerichte 
aanpak' bijdraagt aan de oplevering van producten binnen budget, maar 
dit wordt hiermee niet gegarandeerd. Toepassing van andere principes, 
met name 'management by exception', garandeert dat de 
budgetgrenzen niet worden overschreden. Zie 3.5, 3.6. 
 
D. Juist. Hier wordt het principe van 'productgerichte aanpak' toegepast, 
omdat de stuurgroep ervoor zorgt dat er een gedeeld begrip van het 
gevraagde product is. Het overeenkomen van wat geproduceerd moet 
worden beperkt het risico van ontevredenheid bij de gebruiker en 
acceptatieconflicten. Zie 3.6. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

9 B 2.1.1a B. Juist. Dit toont aan waarom de aanbevolen zakelijke optie werd 
gekozen. Zie A.2.2. 
 
A, C, D, E, F. Onjuist. Zie A.2.2. 
 

10 A 2.1.1a A. Juist. Dit is een van de redenen waarom het project noodzakelijk is. 
Zie A.2.2. 
 
B, C, D, E, F. Onjuist. Zie A.2.2. 
 

11 F 2.1.1a F. Juist. Het project is erop gericht de verkoop te vergroten. Dit is een 
bedreiging van de huidige verkoop van het bedrijf en vormt daarom een 
groot risico. Zie A.2.2. 
 
A, B, C, D, E. Onjuist. Zie A.2.2. 
 

12 B 2.1.2 A. Onjuist. Na het project wordt verkoop gegenereerd en gemonitord. Dit 
is echter niet de reden waarom de vicepresident, die projectborging 
vanuit bedrijfsperspectief uitvoert, de impact op de business case van 
het risico van lage verkoop tijdens het project moet beoordelen. Zie C.7, 
A.2.1. 
 
B. Juist. In de rol van projectborging vanuit bedrijfsperspectief, die de 
vicepresident uitvoert, behoort de impact op de business case van het 
risico van lage verkoop te worden beoordeeld. Zie C.7, A.2.1. 
 
C. Onjuist. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het succes van het 
project. Maar dit maakt uitvoering van projectborging vanuit 
bedrijfsperspectief door de vicepresident namens de opdrachtgever niet 
fout. Zie C.7, A.2.1. 
 
D. Onjuist. De marketingmanager zou voor dit riscio de rol van risico-
eigenaar/-actiehouder op zich kunnen nemen. Maar dat is geen reden 
waarom de vicepresident, die projectborging vanuit bedrijfsperspectief 
uitvoert, de impact op de business case van het risico van lage verkoop 
niet zou moeten beoordelen. Zie C.7, A.2.1. 
 



Het PRINCE2® Practitioner-examen 

 
© AXELOS Limited 2018. 

AXELOS®, PRINCE2® en het swirl-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van AXELOS Limited. 
De reproductie van dit materiaal vereist de machtiging van AXELOS Limited. 

Alle rechten voorbehouden. 
NL_P2_PRAC_2017_SamplePaper2_Rationale_v1.6.2 

Pagina 7 van 24 

Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

13 C 2.1.2 A. Onjuist. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de business 
case als het benefits-reviewplan tijdens de looptijd van het project. 
Tijdens het proces 'afsluiten van een project', is het de projectmanager 
die verantwoordelijk is voor het rapporteren van de resultaten van het 
project in vergelijking met de verwachte benefits in de business case. 
Zie tabel 6.1, C.2. 
 
B. Onjuist. Het projecteindrapport wordt gebruikt om projectprestaties te 
rapporteren tijdens de projectafsluiting. De projectmanager is 
verantwoordelijk voor het opstellen van dit rapport. Zie tabel 6.1, 20.4.4, 
C.2. 
 
C. Juist. De projectmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van 
het projecteindrapport. Een onderdeel van dit rapport is de beoordeling 
van de projectresultaten in vergelijking met de verwachte benefits in de 
business case. Zie tabel 6.1, 20.4.4, C.5.1, A.8.2. 
 
D. Onjuist. De projectmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van 
het projecteindrapport, dat een beoordeling bevat van de 
projectresultaten in vergelijking met de verwachte benefits in de 
business case. Maar projectborging verifieert en monitort de business 
case in vergelijking met externe gebeurtenissen en projectvoortgang. Zie 
tabel 6.1, 20.4.4, C.5.1, C.7.1. 
 

14 B 2.2.1c B. Juist. De CEO, onderdeel van het bedrijfsmanagement, delegeert het 
management van nieuwe zangers aan de vicepresident. De 
vicepresident overziet de productie van albums en heeft daarmee een 
belang in hun succes. Daarom is de vicepresident de meest 
aangewezen persoon om de opdrachtgever te zijn en 
verantwoordelijkheid voor de business case op zich te nemen. Zie C.2. 
 
A, C, D, E, F. Onjuist. Zie 7.3.4, C.2, C.4, C.7.1. 
 

15 C 2.2.1c C. Juist. Er zijn voor dit project een aantal gespecialiseerde leveranciers. 
De contractmanager is verantwoordelijk voor al hun contracten en is 
daarom de meest aangewezen persoon om seniorleverancier te zijn. Zie 
7.3.4, C.4. 
 
 
A, B, D, E, F. Onjuist. Zie 7.3.4, C.2, C.4, C.7.1. 
 

16 D 2.2.1c D. Juist. Volgens het scenario verifieert de marketingdirecteur of de 
albumverkoop de productiekosten overstijgt. Daarom is deze de 
aangewezen persoon om projectborging vanuit bedrijfsperspectief uit te 
voeren. Zie C.7.1. 
 
A, B, C, E, F. Onjuist. Zie 7.3.4, C.2, C.4, C.7.1. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

17 A 2.2.2 A. Juist. De structuren en rollen van programma- en 
projectmanagementteam moeten worden geïntegreerd zodat er 
duidelijke verantwoordelijkheidslijnen lopen van boven naar beneden. 
Zie 7.3.3. 
 
B. Onjuist. Hoewel de rollen moeten worden geïntegreerd, is dit niet 
vanwege de noodzaak tot voortdurende zakelijke rechtvaardiging. Zie 
7.3.3. 
 
C. Onjuist. Dit is een activiteit voor een project in een agile omgeving, 
niet voor een programma. Zie 7.3.5. 
 
D. Onjuist. Dit is een activiteit voor een project in een agile omgeving, 
niet voor een programma. Zie 7.3.5. 
 

18 B 2.2.2 A. Onjuist. Het klopt dat stakeholders van buiten de klantorganisatie het 
project kunnen beïnvloeden. Dit verklaart echter niet waarom het 
definiëren van de marketingmanager als interne stakeholder met 
communicatiebehoeften een juiste toepassing is van het thema 
organisatie. Zie 7.3.9. 
 
B. Juist. Stakeholders zijn individuen of groepen met een belang in het 
project. Ze kunnen binnen of buiten de klantorganisatie staan en kunnen 
mogelijk het project beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed. De 
communicatiemanagementaanpak wordt gebruikt om vast te leggen hoe 
stakeholders betrokken gaan worden. De marketingmanager is een 
interne stakeholder met een duidelijke behoefte aan 
tweerichtingscommunicatie met de focusgroepen. De gedeelde 
informatie kan van invloed zijn op de zakelijke rechtvaardiging van het 
project. Zie 7.3.9, woordenlijst. 
 
C. Onjuist. Dit is een juiste toepassing van het thema organisatie. 
Daarnaast zijn stakeholders individuen of groepen met een belang in het 
project, die mogelijk het project beïnvloeden of erdoor worden 
beïnvloed. Zie 7.1, 7.3.9. 
 
D. Onjuist. De focusgroepen zijn stakeholders die betrokken moeten 
worden in de communicatiemanagementaanpak. Maar dat betekent niet 
dat de marketingmanager niet ook een stakeholder is waarvan de 
communicatiebehoeften moeten worden meegenomen. Zie 7.3.9, 
woordenlijst. 
 

19 E 2.3.1b E. Juist. Projectborging moet de stuurgroep en projectmanager 
ondersteunen middels het reviewen van de productbeschrijvingen en het 
adviseren van de projectmanager met betrekking tot geschikte 
kwaliteitsreviewers. Zie tabel 8.1. 
 
A, B, C, D, F. Onjuist. Zie tabel 8.1, A.17.2. 
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Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

20 B 2.3.1b B. Juist. Het plan voor lancering is een belangrijk gebruikersproduct en 
het format en presentatie van dit product zou moeten zijn opgenomen in 
de productbeschrijving. De seniorgebruiker keurt de 
productbeschrijvingen voor belangrijke gebruikersproducten goed. Zie 
tabel 8.1, A.17.2. 
 
A, C, D, E, F. Onjuist. Zie tabel 8.1, A.17.2. 
 

21 C 2.3.1b C. Juist. De projectmanager stelt de productbeschrijvingen op, en 
onderhoudt ze. Zie tabel 8.1. 
 
A, B, D, E, F. Onjuist. Zie tabel 8.1, A.17.2. 
 

22 D 2.3.2 A. Onjuist. De projectmanager moet ervoor zorgen dat teammanagers 
de maatregelen voor kwaliteitsbeheersing implementeren die zijn 
afgesproken in de productbeschrijvingen en werkpakketten. Maar de 
seniorgebruiker moet de resources beschikbaar stellen voor de door de 
gebruikers uit te voeren kwaliteitsactiviteiten en het goedkeuren van 
producten, in plaats van dat de projectmanager goedkeurt. Zie tabel 8.1. 
 
B. Onjuist. Het klopt dat als onderdeel van de activiteit 'volgende 
managementfase plannen' de productbeschrijvingen zouden moeten 
worden bijgewerkt van producten die in de volgende fase worden 
opgeleverd. Dit verklaart echter niet waarom de seniorgebruiker, en niet 
de projectmanager, het opgeleverde product zou moeten goedkeuren. 
Zie 19.4.1, tabel 8.1. 
 
C. Onjuist. Het klopt dat de seniorgebruiker de kwaliteitsverwachtingen 
van de klant en de acceptatiecriteria voor het project zou moeten 
bevestigen. Dit verklaart echter niet waarom de seniorgebruiker, en niet 
de projectmanager, het opgeleverde product zou moeten goedkeuren. 
Zie tabel 8.1. 
 
D. Juist. De seniorgebruiker zou de resources beschikbaar moeten 
stellen voor de door de gebruikers uit te voeren kwaliteitsactiviteiten en 
het goedkeuren van producten. Daarom zou de projectmanager niet het 
plan voor lancering moeten goedkeuren. Zie tabel 8.1. 
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23 A 2.3.2 A. Juist. Het is belangrijk duidelijk te zijn over wie verantwoordelijk is 
voor welk aspect van kwaliteit. Dit is met name van belang in 
commerciële klant/leveranciersituaties, waar uit het contract behoort te 
blijken wat de kwaliteitsverwachtingen zijn. Het wordt ook aanbevolen 
om de inspectierechten en auditrechten van de klant te definiëren in 
termen van wat kan worden geïnspecteerd of geauditeerd, hoe vaak dit 
gebeurt en wat de kennisgevingstermijn is voor inspecties of audits. Zie 
8.3.7. 
 
B. Onjuist. De seniorleverancier keurt de gebruikte kwaliteitsmethoden, 
technieken en tools voor productontwikkeling goed. Maar dit verklaart 
niet waarom het ook wordt aangeraden om de inspectierechten van de 
klant te definiëren. Zie 8.3.7, tabel 8.1. 
 
C. Onjuist. De teammanager is verantwoordelijk voor het produceren 
van producten die voldoen aan de productbeschrijvingen. Maar dit 
verklaart niet waarom het ook wordt aangeraden om de inspectierechten 
van de klant te definiëren. Zie 8.3.7, tabel 8.1. 
 
D. Onjuist. Er moet een gedeeld begrip zijn tussen de klant en de 
leverancier van de te verwachten kwaliteit. Dit verklaart echter niet 
waarom de klant diens rechten om het product te inspecteren moet 
definiëren. Zie 8.3.6, 8.3.7. 
 

24 C 2.4.1a C. Juist. Verwerkte leerpunten betreffen informatie over relevante 
leerpunten uit eerdere vergelijkbare projecten, die zijn gereviewd. 
Daarom is dit een voorbeeld van een verwerkt leerpunt. Zie A.16.2. 
 
A, B, D, E, F. Onjuist. Zie A.16.2. 
 

25 D 2.4.1a D. Juist. Bewaking en beheersing informatie over hoe het plan wordt 
bewaakt en beheerst. De projectmanager zal bepalen hoe en wanneer 
deze aspecten van het project wenst te monitoren. Zie A.16.2. 
 
A, B, C, E, F. Onjuist. Zie A.16.2. 
 

26 B 2.4.1a B. Juist. Het werk in fase 3 zal afhangen van de naleving van de 
gezondheids- en veiligheidsbeleid en -procedures door de 
opnamestudio. Deze bestaan reeds buiten het project en er is dus 
sprake van een externe afhankelijkheid. Zie A.16.2. 
 
A, C, D, E, F. Onjuist. Zie A.16.2. 
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27 A 2.4.2 A. Juist. Het is juist om het resterende bedrag voor het wijzigingsbudget 
te wijzigen, omdat deze informatie van belang is bij het maken van 
toekomstige beslissingen over wijzigingsverzoeken. Zie 15.4.4, 9.2.1.1, 
A.16.2. 
 
B. Onjuist. Het projectplan voorziet de business case van geplande 
kosten en wordt door de stuurgroep gebruikt als baseline om 
projectvoortgang tegen af te meten. De stuurgroep zal zakelijke 
rechtvaardiging en impact op het project overwegen wanneer zij 
beslissingen maken met betrekking tot wijzigingsverzoeken. Dit verklaart 
echter niet waarom de beschreven actie juist is omdat de beslissing om 
het wijzigingsverzoek goed te keuren al plaats heeft gevonden. Zie 
15.4.4, 9.2.1.1. 
 
C. Onjuist. Het projectplan wordt door de stuurgroep gebruik als 
baseline om daadwerkelijke voortgang tegen af te meten. Dit verklaart 
echter niet waarom bijwerken van het bedrag van het resterende 
wijzigingsbudget in deze situatie een juiste actie is. Zie 9.2.1.1. 
 
D. Onjuist. Voor gebruik van het wijzigingsbudget is een wijziging in het 
projectbudget niet noodzakelijk. Dit verklaart echter niet waarom het juist 
is om het bedrag van het resterende wijzigingsbudget bij te werken. Zie 
A.16.2, woordenlijst. 
 



Het PRINCE2® Practitioner-examen 

 
© AXELOS Limited 2018. 

AXELOS®, PRINCE2® en het swirl-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van AXELOS Limited. 
De reproductie van dit materiaal vereist de machtiging van AXELOS Limited. 

Alle rechten voorbehouden. 
NL_P2_PRAC_2017_SamplePaper2_Rationale_v1.6.2 

Pagina 12 van 24 

Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

28 A 2.4.2 A. Juist. Na afronding van de beschrijving van het projectproduct, wordt 
een hiërarchie van producten geproduceerd, de zogeheten 
productdecompositiestructuur. Het projectproduct wordt uitgesplitst in de 
belangrijkste producten, die vervolgens verder worden uitgesplitst totdat 
een passend detailniveau voor het plan is bereikt. Alleen na identificatie 
van een product is het mogelijk de gedetailleerde aard ervan te 
verkennen en begrijpen, naast andere functies zoals doel en functie. Zie 
9.3.1.2, figuur 9.6, 9.2. 
 
B. Onjuist. De hiërarchie van producten, de zogeheten 
productdecompositiestructuur, is nuttig voor het identificeren van de 
producten op het voor het plan vereiste detailniveau. Het is een 
productstroomschema dat de afhankelijkheden tussen de producten 
identificeert en definieert. Zie 9.3.1.2. 
 
C. Onjuist. Een productstroomschema wordt gebruikt voor het 
identificeren en definiëren van de volgorde waarin de producten worden 
ontwikkeld en van eventuele afhankelijkheden tussen de producten. Dit 
wordt gemaakt in de vierde stap van 'producten definiëren en 
analyseren'. Het klopt dat producten en hun wederzijdse 
afhankelijkheden moeten worden geïdentificeerd voordat wordt besloten 
welke activiteiten en resources nodig zijn om de producten op te 
leveren. Maar identificatie van de producten is de onmiddelijke prioriteit. 
Zie 9.3.1.2, figuur 9.6, 9.1.3. 
 
D. Onjuist. Een productstroomschema wordt gebruikt voor het 
identificeren en definiëren van de volgorde waarin de producten worden 
ontwikkeld en van eventuele afhankelijkheden tussen de producten. Dit 
wordt opgesteld na productie van een hiërarchie van producten in het 
project, de zogeheten productdecompositiestructuur, waarna meer 
gedetaillleerde productbeschrijvingen worden geschreven. Identificatie 
van de producten is de onmiddelijke prioriteit. Zie 9.3.1.2, figuur 9.6. 
 

29 A 2.5.1c A. Juist. Dit identificeert de oorzaak van het risico dat de zanger 
gunstigere voorwaarden kan worden aangeboden door een andere 
platenmaatschappij. Zie 10.4.1.2. 
 
B, C, D, E, F. Onjuist. Zie 10.4.1.2, 10.4.4. 
 

30 D 2.5.1c D. Juist. Dit is een activiteit van 'een maatregel implementeren' omdat 
het een actie is die als doel heeft de kansen te verkleinen dat de zanger 
bij een andere maatschappij tekent. Zie 10.4.4. 
 
A, B, C, E, F. Onjuist. Zie 10.4.1.2, 10.4.4. 
 

31 D 2.5.1c D. Juist. Dit is een activiteit van 'een maatregel implementeren' omdat 
het een actie is die als doel heeft de kansen te verkleinen dat de zanger 
bij een andere maatschappij tekent. Zie 10.4.4. 
 
A, B, C, E, F. Onjuist. Zie 10.4.1.2, 10.4.4. 
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32 D 2.5.2 A. Onjuist. De projectmanager heeft de kans niet vergroot. Het optreden 
van de zanger op het festival betalen, is het benutten van de kans en 
ervoor zorgen dat de zanger een wereldwijd publiek bereikt. Zie tabel 
10.3. 
 
B. Onjuist. De projectmanager heeft de kans niet vergroot. Het optreden 
van de zanger op het festival betalen, is het benutten van de kans en 
ervoor zorgen dat de zanger een wereldwijd publiek bereikt. Zie tabel 
10.3. 
 
C. Onjuist. Het klopt dat toename van de verkoop niet wordt 
gegarandeerd. Maar de projectmanager heeft de kans niet vergroot. Het 
optreden van de zanger op het festival betalen, is het benutten van de 
kans en ervoor zorgen dat de zanger een wereldwijd publiek bereikt. Zie 
tabel 10.3. 
 
D. Juist. Door het optreden van de zanger op het festival te betalen, 
wordt de kans benut en zo ervoor gezorgd dat een wereldwijd publiek 
wordt bereikt. Zie tabel 10.3. 
 

33 C 2.5.2 A. Onjuist. Het risico-effect moet de impact beschrijven dat het risico op 
de projectdoelstellingen zou hebben als het risico zich voor zou doen. 
De/het risicogebeurtenis en -effect zijn gedefinieerd, maar niet de 
oorzaak van het risico. Zie 10.4.1.2. 
 
B. Onjuist. Risico's kunnen en moeten op elk moment tijdens het 
management en de oplevering van het project worden geïdentificeerd. 
De/het risicogebeurtenis en -effect zijn weliswaar gedefinieerd, maar zijn 
niet de oorzaak van het risico. Zie 10.4.1.2. 
 
C. Juist. De risico-oorzaak moet de bron van het risico beschrijven. Een 
belangrijk aspect van het identificeren van risico's is dat elk risico 
duidelijk en ondubbelzinnig moet kunnen worden uitgedrukt. Zonder 
begrip van de oorzaak van een risico is het niet mogelijk het risico 
effectief te managen. Zie 10.4.1.2. 
 
D. Onjuist. Het risico-effect moet de impact beschrijven dat het risico op 
de projectdoelstellingen zou hebben als het risico zich voor zou doen. 
Het risico-effect is duidelijk beschreven. Dit verklaart dus niet waarom 
het risico slecht is geïdentificeerd. Zie 10.4.1.2. 
 

34 B 2.6.1c B. Juist. Als onderdeel van de stap 'issues beoordelen' kan het 
noodzakelijk zijn om de stuurgroep om advies te vragen om erachter te 
komen wat hun visie op de prioriteit of de ernst van het issue is, voordat 
oplossingen worden voorgesteld. Zie 11.4.2. 
 
A, C, D, E. Onjuist. Zie 11.4.1-5. 
 

35 B 2.6.1c B. Juist. Tijdens de stap 'issues beoordelen', wanneer de impact is 
gereviewd, kan de beslissing worden genomen dat het issue formeel in 
plaats van informeel moet worden gemanaged, zoals besloten kan zijn 
tijdens 'issues verzamelen'. Zie 11.4.1. 11.4.2. 
 
A, C, D, E. Onjuist. Zie 11.4.1-5. 
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36 D 2.6.1c D. Juist. Als onderdeel van de stap 'besluiten over corrigerende 
maatregelen' kan de projectmanager bezien of het issue kan worden 
afgehandeld zonder dat het geëscaleerd hoeft te worden naar de 
stuurgroep. Zo niet, wordt het issue geëscaleerd naar de stuurgroep 
voor een beslissing. Zij mogen verzoeken om een afwijkingsplan. Zie 
11.4.4. 
 
A, B, C, E. Onjuist. Zie 11.4.1-5. 
 

37 C 2.6.2 A. Onjuist. Een wijzigingsverzoek is een verzoek voor toestemming om 
de productbaseline te wijzigen. In dit geval is het product geproduceerd 
met een hogere kwaliteit dan in de originele specificatie. Dit issue is 
daarom een afwijking van de specificatie. Zie tabel 11.1, woordenlijst. 
 
B. Onjuist. Als een wijzigingsverzoek is goedgekeurd, wordt de 
productbeschrijving bijgewerkt. Maar dit is geen verzoek voor 
toestemming om de productbaseline te wijzigen. In dit geval is het 
product geproduceerd met een hogere kwaliteit dan in de originele 
specificatie. Dit issue is daarom een afwijking van de specificatie. Zie 
tabel 11.1, woordenlijst. 
 
C. Juist. Een afwijking van de specificatie is iets dat moet worden 
geleverd door het project, maar dat momenteel niet wordt (of naar 
verwachting niet zal worden) geleverd. Dit kan een ontbrekend product 
zijn of een product dat niet voldoet aan de specificaties. In dit geval zal 
het iets anders zijn dan was verwacht, ondanks dat de kwaliteit van de 
songs nog verbeterd gaat worden. Zie tabel 11.1. 
 
D. Onjuist. De issue is een afwijking van de specificatie omdat het 
product is geproduceerd met een hogere kwaliteit dan in de originele 
specificatie. Maar dit is geen verzoek tot wijziging van de baseline. Zie 
tabel 11.1 
 

38 A 2.6.2 A. Juist. Als aan een product een concessie wordt gedaan, moet de 
productbeschrijving worden herzien voordat het product wordt 
overgedragen aan de gebruiker. Zie tabel 11.3. 
 
B. Onjuist. Als aan een product een concessie wordt gedaan, moet de 
productbeschrijving worden herzien voordat het product wordt 
overgedragen aan de gebruiker. Maar productbeschrijvingen worden 
niet bijgewerkt met de status van een product. De huidige status van 
een product wordt vastgelegd in een configuratie-itemrecord of 
productstatusoverzicht. A.6.1, A.18.1. 
 
C. Onjuist. Als aan een product een concessie wordt gedaan, moet de 
productbeschrijving worden herzien voordat het product wordt 
overgedragen aan de gebruiker. Zie tabel 11.3. 
 
D. Onjuist. Als aan een product een concessie wordt gedaan, moet de 
productbeschrijving worden herzien voordat het product wordt 
overgedragen aan de gebruiker. Hoewel gewoonlijk projectsupport de 
issue en wijzigingsbeheerprocedure beheert, is projectsupport niet 
verplicht de productbeschrijving bij te werken. Zie tabel 11.2, tabel 11.3. 
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39 D 2.7.1.b D. Juist. De opdrachtgever beslist over fasetoleranties; 
afwijkingsplannen moeten daarom worden opgesteld met 
overschrijdende toleranties op faseniveau. Zie tabel 12.2. 
  
A, B, C, E. Onjuist. Zie tabel 12.2. 
 

40 A 2.7.1.b A. Juist. Teammanagers informeren de projectmanager van iedere 
voorspelde afwijking van de toleranties op werkpakketniveau. Zie tabel 
12.2. 
 
B, C, D, E. Onjuist. Zie tabel 12.2. 
 

41 E 2.7.1.b E. Juist. Projectsupport ondersteunt met expertise middels 
specialistische projectmanagementtools (tools voor planning en 
beheersing). Zie tabel 12.2. 
 
A, B, C, D. Onjuist. Zie tabel 12.2. 
 

42 B 2.7.2 A. Onjuist. Verhoging van de frequentie van checkpointrapporten geeft 
de projectmanager meer frequente informatie over de voortgang van 
werkpakketten, maar hiermee worden geen afwijkingen voorkomen. Zie 
12.2.1. 
 
B. Juist. De projectmanager beheert de voortgang binnen een fase door 
rapporten over de voortgang van werkpakketten te reviewen. Verhoging 
van de frequentie van checkpointrapporten geeft de projectmanager 
meer controle over het werk van het team door deze meer frequente 
informatie te geven. Zie 12.2.2.4, 12.2.2.2. 
 
C. Onjuist. Verhoging van de toleranties voor het werkpakket leidt tot 
grotere toegestane afwijkingen waardoor minder issues ingediend 
worden. Maar dit is niet wat nodig is om de problemen van de 
projectmanager aan te pakken. Zie 12.2.1. 
 
D. Onjuist. Verhoging van de toleranties voor het werkpakket zodat deze 
gelijk zijn aan de toleranties op faseniveau is geen juiste aanpak. 
Toleranties behoren te worden ingesteld op het vereiste beheersniveau 
en de capaciteit voor management by exception op elk 
managementniveau. Zie 12.2.1. 
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43 A 2.7.2 A. Juist. Er zijn twee redenen om een wijziging te implementeren: de 
introductie van een nieuwe benefit of om een bestaande benefit te 
behouden. De beschreven actie is juist omdat de stuurgroep de kans 
moet worden gegeven een wijziging te beoordelen die een mogelijk 
positief effect heeft op de rechtvaardiging van het project. De situatie 
moet worden gerapporteerd door een issue in te dienen. De songs 
voldoen aan de minimale kwaliteitseisen en daarom is er op dit moment 
geen sprake van een afwijking. Zie 11.1, tabel 11.2, tabel 11.3. 
 
B. Onjuist. Als de wijziging wordt goedgekeurd, zou er een afwijking in 
de fase zijn omdat de fasetoleranties overschreden zouden worden. Een 
afwijkingsplan wordt alleen op verzoek van de stuurgroep opgesteld 
nadat een afwijkingsrapport is overwogen. De projectmanager heeft een 
issue ingediend en geen afwijkingsrapport opgesteld omdat de wijziging 
op dit moment niet is goedgekeurd en er geen afwijking is. Zie 12.2.3. 
 
C. Onjuist. De projectmanager kan het issue verwerpen omdat de songs 
binnen de vereiste kwaliteitstolerantie zijn opgenomen. Maar het advies 
van de teammanager om de songs opnieuw op te nemen, zou kunnen 
leiden tot een verbeterde zakelijke rechtvaardiging en zou daarom als 
een issue moeten worden gesignaleerd ter overweging door de 
stuurgroep. De seniorgebruiker zal de verwachte benefits veilig willen 
stellen en de opdrachtgever zal zich willen richten op de voortdurende 
zakelijke rechtvaardiging. Zie tabel 11.2, tabel 11.3, 12.2.3. 
 
D. Onjuist. De projectmanager heeft niet de bevoegdheid om deze 
corrigerende maatregel te nemen, omdat wijzigingsverzoeken 
geëscaleerd behoren te worden naar de wijzigingsautoriteit en 
verbetering van de kwaliteit van de songs zou leiden tot een afwijking. 
Zie 11.1, tabel 11.2, tabel 11.3, 12.2.3. 
 

44 B 3.1.1.a B. Juist. De activiteit 'eerdere leerpunten verzamelen' behelst het 
raadplegen van individuen of teams met eerdere ervaring met 
vergelijkbare projecten. Zie 14.4.2. 
 
A, C, D, E, F. Onjuist. Zie 14.4.1, 14.4.2. 
 

45 D 3.1.1b D. Juist. De activiteit 'business case op hoofdlijnen opstellen' behelst het 
verzamelen van alle relevante achtergrondinformatie (bijv. contracten, 
haalbaarheidsrapporten, service level agreements). Zie 14.4.4. 
 
A, B, C, E, F. Onjuist. Zie 14.4.1, 14.4.2. 
 

46 A 3.1.1b A. Juist. Activiteiten bij het benoemen van de opdrachtgever en de 
projectmanager omvatten het bekijken van het projectmandaat om 
begrip te krijgen van de scope van het project en het maken van het 
dagelijks logboek. Zie 14.4.1. 
 
B, C, D, E, F. Onjuist. Zie 14.4.1, 14.4.2. 
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47 B 3.1.2 A. Onjuist. De belangrijkste risico's moeten worden geïdentificeerd en 
opgenomen in de business case op hoofdlijnen, maar niet in het 
gedeelte 'projectaanpak' van het projectvoorstel. A.2.2, A.19.2. 
 
B. Juist. Bij selectie van de projectaanpak moeten alle op het project van 
toepassing zijnde veiligheidsbeperkingen worden overwogen. Zie 14.4.5. 
 
C. Onjuist. Communicatiegerelateerde leerpunten moeten worden 
toegepast om de communicatiemanagementaanpak te ontwikkelen 
tijdens het proces 'initiëren van een project'. Dit verklaart echter niet 
waarom het juist is deze leerpunten te gebruiken bij de ontwikkeling van 
de projectaanpak. Zie 16.4.5, 14.4.5. 
 
D. Onjuist. Bij selectie van de projectaanpak moeten alle op het project 
van toepassing zijnde veiligheidsbeperkingen worden overwogen. 
Leerpunten moeten ook worden vastgelegd in het leerpuntenlogboek. 
Zie 14.4.5, 14.4.2. 
 

48 A 3.2.1.b A. Juist. De opdrachtgever keurt de bijgewerkte 
benefitsmanagementaanpak goed als onderdeel van de activiteiten 'een 
fase- of afwijkingsplan autoriseren' en 'autoriseren van afsluiting'. Zie 
tabel 15.3, tabel 15.5. 
 
B, C, D, E. Onjuist. Zie tabel 15.3-5, tabel 6.1. 
 

49 A 3.2.1.b A. Juist. Als onderdeel van de activiteit 'ad hoc sturing geven', in reactie 
op advies en beslissingen van het bedrijfsmanagement, het 
programmamanagement of de klant, moet de projectmanager worden 
geïnformeerd middels het indienen van een issue. Alle leden van de 
stuurgroep kunnen dit doen. Het is echter de opdrachtgever die de 
ontwikkeling overziet van een levensvatbare business case en daarbij 
ervoor zorgt dat het project is afgestemd op strategieën van het 
bedrijfsmanagement, het programmamanagement of de klant. Zie tabel 
15.4, tabel 6.1. 
 
B, C, D, E. Onjuist. Zie tabel 15.3-5, tabel 6.1. 
 

50 D 3.2.1.b D. Juist. Projectborging reviewt de toleranties voor het project die zijn 
geleverd door het bedrijfsmanagement, het programmamanagement of 
de klant, om ervoor te zorgen dat deze juist en realistisch zijn als 
onderdeel van de activiteiten 'project autoriseren'. Zie tabel 15.1, 15.4.1. 
 
A, B, C, E. Onjuist. Zie tabel 15.3-5, tabel 6.1. 
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51 B 3.2.2 A. Onjuist. De mate van formaliteit om het project te autoriseren kan 
verschillen afhankelijk van de omstandigheden, op voorwaarde dat 
besluiten expliciet en traceerbaar zijn. Leden van de stuurgroep hoeven 
elkaar niet fysiek te ontmoeten. Zie 3.5, 15.5.1. 
 
B. Juist. De mate van formaliteit om het project te autoriseren kan 
verschillen afhankelijk van de omstandigheden, op voorwaarde dat 
besluiten expliciet en traceerbaar zijn, van mondeling advies en 
mondelinge besluiten, tot advies en besluiten die formeel zijn 
gedocumenteerd in de vorm van e-mails, vergaderingsnotulen of andere 
traceerbare formats. Managementproducten kunnen een ander format 
hebben en hoeven niet per se tekstdocumenten te zijn. Het kunnen ook 
dia's of spreadsheets zijn. Zie 15.5.1, bijlage A. 
 
C. Onjuist. De toepassing van het principe 'management by exception' 
zorgt voor een zeer efficiënt gebruik van de tijd van het senior 
management. De tijdsbelasting voor senior managers wordt minder 
zonder dat hun beheersing verdwijnt, door ervoor te zorgen dat besluiten 
op het juiste niveau in de organisatie worden genomen. Deze beslissing 
is echter op het juiste niveau genomen en de stuurgroep kan ervoor 
kiezen fysiek bijeen te komen. De mate van formaliteit om het project te 
autoriseren kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden, op 
voorwaarde dat besluiten expliciet en traceerbaar zijn. Zie 3.5, 15.5.1. 
 
D. Onjuist. De activiteit 'project autoriseren' wordt geactiveerd door een 
verzoek van de projectmanager om autorisatie voor het opleveren van 
het project en kan tegelijkertijd worden uitgevoerd met het autoriseren 
van een fase- of afwijkingsplan. Zie 15.4.2. 
 

52 A 3.3.1.a A. Juist. Bij het overeenkomen van de vereisten voor op maat maken, 
dient de projectmanager projectborging te raadplegen om te controleren 
dat eventuele aanpassingen voldoen aan de behoeften van het 
bedrijfsmanagement, het programmamanagement of de klant. Zie 
16.4.1. 
 
B, C, D, E, F. Onjuist. Zie 16.2, 16.4.1-7. 
 

53 E 3.3.1.a E. Juist. De communicatiemanagementaanpak gaat zowel over de 
interne als de externe communicatie. Dit moet informatie bevatten over 
hoe het projectmanagementteam informatie verzendt naar, en informatie 
ontvangt van, de bredere organisatie(s) die betrokken is bij of beïnvloed 
wordt door het project. Zie 16.4.5. 
 
A, B, C, D, F. Onjuist. Zie 16.2, 16.4.1-7. 
 

54 F 3.3.1.a F. Juist. Als onderdeel van de activiteit 'het projectplan maken', moeten 
de activiteiten, resources en tijdstippen voor de projectbeheersing 
geïdentificeerd en opgenomen worden in het plan. Dit omvat het tijdstip 
waarop een faseovergang plaatsvindt. Zie 16.4.7. 
 
A, B, C, D, E. Onjuist. Zie 16.2, 16.4.1-7. 
 



Het PRINCE2® Practitioner-examen 

 
© AXELOS Limited 2018. 

AXELOS®, PRINCE2® en het swirl-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van AXELOS Limited. 
De reproductie van dit materiaal vereist de machtiging van AXELOS Limited. 

Alle rechten voorbehouden. 
NL_P2_PRAC_2017_SamplePaper2_Rationale_v1.6.2 

Pagina 19 van 24 

Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

55 D 3.3.2 A. Onjuist. Het klopt dat de projectmanager de 
risicomanagementaanpak opstelt als onderdeel van het proces 'initiëren 
van een project'. Het verklaart echter niet waarom het programma-office 
steun zou aanbieden bij het opstellen van de risicomanagementaanpak 
om voor consistentie met de programmastandaarden te zorgen. Zie 
16.5.3, 16.4.2. 
 
B. Onjuist. Het klopt dat de risicomanagementaanpak moet definiëren 
hoe het risicoregister wordt gemanaged en onderhouden. Het verklaart 
echter niet waarom het programma-office steun zou aanbieden bij het 
opstellen van de risicomanagementaanpak om voor consistentie met de 
programmastandaarden te zorgen. Zie 16.5.3, A.24.2. 
 
C. Onjuist. Het initiëren van een eenvoudig project is waarschijnlijk 
minder formeel dan bij een groter project, met managementproducten 
samengevoegd in een klein aantal documenten. Het verklaart echter niet 
waarom het programma-office steun zou aanbieden bij het opstellen van 
de risicomanagementaanpak. Zie 16.5.4.1. 
 
D. Juist. De projectmanager kan iedere geschikte persoon aanwijzen om 
de managementproducten te produceren. Vaak wordt ondersteuning 
gegeven door een programma-office van een hoger of vergelijkbaar 
niveau. De risicomanagementaanpak moet alle strategieën, standaarden 
of praktijken naleven van het bedrijfsmanagement, het 
programmamanagement of de klant met betrekking tot 
risicomanagement dat moet worden toegepast op het project. Zie 16.5.3, 
16.4.2. 
 

56 E 3.4.1.c E. Juist. Issues die informeel kunnen worden afgehandeld, worden 
vastgelegd in het dagelijks logboek. Issue- en wijzigingsbeheer is 
onderdeel van het thema wijziging. Zie 17.4.6, 11.4.1. 
 
A, B, C, D, F. Onjuist. Zie 17.4.1-8. 
 

57 E 3.4.1.c E. Juist. Als onderdeel van de activiteit 'status van de managementfase 
reviewen', behoort de projectmanager de status van eventuele 
corrigerende maatregelen te controleren. Dit hangt samen met het 
beheer van issues als onderdeel van het thema wijziging. Zie 17.4.4, 
17.4.6, 11.4.5. 
 
A, B, C, D, F. Onjuist. Zie 17.4.1-8. 
 

58 A 3.4.1.c A. Juist. Als onderdeel van de activiteit 'status van de managementfase 
reviewen' worden de vereiste acties ten behoeve van benefits uitgevoerd 
om ervoor te zorgen en te bevestigen dat benefits worden gerealiseerd. 
Dit is onderdeel van het thema business case. Zie 6.2.3, 17.4.4. 
 
B, C, D, E, F. Onjuist. Zie 17.4.1-8. 
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59 A 3.4.2 A. Juist. Werkpakketten worden gebruikt om het werk dat door teams 
moet worden gedaan te definiëren en te beheren, en bevatten de 
productbeschrijvingen voor het werk. De projectmanager zal de 
productbeschrijving opstellen voor het nieuwe product gefilmde 
opnamen en het faseplan bijwerken met de activiteit 'corrigerende 
maatregelen nemen'. Zie 17.2, 17.4.8, woordenlijst. 
 
B. Onjuist. Het wijzigingsverzoek zal al door de projectmanager 
beoordeeld zijn tijdens de activiteit 'issues en risico's verzamelen en 
beoordelen'. Dit zal conform de wijzigingsbeheeraanpak zijn gegaan. De 
beoordeling of issues een materiële impact hebben op de zakelijke 
rechtvaardiging van het project, is een minimale vereiste. Dit verklaart 
de actie van de projectmanager waarbij deze een productbeschrijving 
opstelt niet. Zie 11.2, 17.4.6. 
 
C. Onjuist. De projectmanager maakt productbeschrijvingen of werkt 
deze bij, indien van toepassing, gedurende de activiteit 'volgende 
managementfase plannen' in het proces 'managen van een 
faseovergang'. In dit geval is het echter juist dat de projectmanager de 
productbeschrijving maakt voor het nieuwe product 'opgenomen video' 
bij het bijwerken van het faseplan tijdens de activiteit 'corrigerende 
maatregelen nemen', en dit op te nemen in het gewijzigde werkpakket. 
Zie 19.4.1, 17.4.8. 
 
D. Onjuist. De projectmanager zal de productbeschrijving maken voor 
het nieuwe product 'opgenomen video' bij het bijwerken van het faseplan 
tijdens de activiteit 'corrigerende maatregelen nemen'. Maar de actie om 
het werkpakket bij te werken is juist. Zie 17.4.8. 
 

60 A 3.5.1a A. Juist. Hoewel een teamplan optioneel is, is het juist om bij het volgen 
van een agile aanpak een teamplan te maken dat laat zien dat een 
product in een timebox kan worden voltooid. Zie 18.4.1, 9.2.1.4, 9.3.3. 
 
B. Onjuist. Teamplannen zijn optioneel, ongeacht of de rol van 
teammanager wordt uitgevoerd door de projectmanager. Maar het is 
juist om bij het volgen van een agile aanpak een teamplan te maken dat 
laat zien dat een product in een timebox kan worden voltooid. Zie 
9.2.1.4, 18.4.1. 
 
C. Onjuist. Teamplannen zijn optioneel, ongeacht of het team intern of 
extern aan de klantorganisatie is. Maar het is juist om bij het volgen van 
een agile aanpak een teamplan te maken dat laat zien dat een product 
in een timebox kan worden voltooid. Zie 9.2.1.4, 18.4.1. 
 
D. Onjuist. Bij het volgen van een agile aanpak is het niet verplicht een 
teamplan te maken. Zie 9.2.1.4, 18.4.1, 9.3.3. 
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61 C 3.5.1b A. Onjuist. Projectborging reviewt het werkpakket, maar keurt het niet 
goed. Zie tabel 18.1. 
 
B. Onjuist. De projectmanager produceert het werkpakket als onderdeel 
van het proces 'beheersen van een fase'. De teammanager keurt het 
goed. Zie tabel 18.1. 
 
C. Juist. De teammanager keurt het werkpakket goed dat is gemaakt 
door de projectmanager. Zie tabel 18.1. 
 
D. Onjuist. De opdrachtgever is niet betrokken bij de acceptatie van een 
werkpakket. Zie tabel 18.1. 
 

62 D 3.5.2 A. Onjuist. Managementproducten moeten op maat gemaakt worden 
aan de hand van de vereisten en omgeving van elk project. Maar er is 
geen interface tussen managen van productoplevering en 
programmamanagement. Zie 18.5.4.4, bijlage A. 
 
B. Onjuist. Checkpointrapporten moeten worden geleverd op de manier 
en met de frequentie zoals gedefinieerd in het werkpakket. Dit verklaart 
echter niet waarom het juist is om checkpointrapporten te verzenden 
naar programmamanagement. Zie 18.4.2. 
 
C. Onjuist. De teammanager behoort de projectmanager te informeren 
dat het werkpakket voltooid is als onderdeel van de activiteit 'werkpakket 
opleveren'. Dit verklaart echter niet waarom het niet juist is dat de 
teammanager checkpointrapporten levert aan de programmamanager. 
Zie 18.4.2, 18.4.3. 
 
D. Juist. Het project behoort op vier managementniveaus te worden 
gemanaged. Het proces 'managen productoplevering' heeft geen directe 
interface met programmamanagement. Als onderdeel van het proces 
'managen productoplevering' wordt de voortgang van werkpakketten 
gerapporteerd aan de projectmanager, die vervolgens de belangrijkste 
punten rapporteert als onderdeel van het proces 'beheersen van een 
fase'. Zie 18.5.4.4, figuur 17.6. 
 

63 A 3.6.1a A. Juist. Voor een afwijkingsplan kan het, afhankelijk van het punt in de 
fase waarop de afwijking zich heeft voorgedaan, passend zijn om een 
fase-eindrapport te maken voor de activiteiten tot dan toe. Of dit vereist 
is, wordt aangegeven door de stuurgroep in reactie op het 
afwijkingsrapport. Zie 19.4.4. 
 
B. Onjuist. De business case wordt herzien op basis van de activiteit 
'business case bijwerken'. Zie 19.4.3. 
 
C. Onjuist. De benefitsmanagementaanpak wordt bijgewerkt als 
onderdeel van de activiteit 'business case bijwerken'. Zie 19.4.3. 
 
D. Onjuist. Het projectplan wordt herzien op basis van de activiteit 
'projectplan bijwerken'. Zie 19.4.2. 
 



Het PRINCE2® Practitioner-examen 

 
© AXELOS Limited 2018. 

AXELOS®, PRINCE2® en het swirl-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van AXELOS Limited. 
De reproductie van dit materiaal vereist de machtiging van AXELOS Limited. 

Alle rechten voorbehouden. 
NL_P2_PRAC_2017_SamplePaper2_Rationale_v1.6.2 

Pagina 22 van 24 

Vr Juist 
antwoord 

Syll. 
onderwerp 

Uitleg 

64 C 3.6.1.a A. Onjuist. De activiteit 'volgende managementfase plannen' wordt 
gebruikt om de volgende fase van een project te plannen wanneer de 
voorafgaande fase zijn einde nadert. In dit geval heeft zich een afwijking 
voorgedaan en is de projectmanager gevraagd een plan op te stellen ter 
vervanging van de rest van de huidige fase en daar enkele extra 
producten in op te nemen. Het zal daarom een afwijkingsplan zijn, en 
geen faseplan. Zie 19.4.5. 
 
B. Onjuist. 'Voortijdige afsluiting voorbereiden' is een activiteit die 
onderdeel is van het proces 'afsluiten van een project'. De huidige fase 
zal opnieuw worden gepland, maar het project wordt niet afgesloten. Zie 
20.4.2, 19.4.5. 
 
C. Juist. Er heeft zich een afwijking in de fase voorgedaan. De 
stuurgroep heeft de projectmanager gevraagd een plan op te stellen ter 
vervanging van de huidige fase en daar een aantal extra producten in op 
te nemen die aanvankelijk gemaakt zouden worden in fase 3. De 
projectmanager is daarom een afwijkingsplan aan het schrijven, en niet 
het volgende faseplan. Zie 19.4.5, 19.4.1. 
 
D. Onjuist. Er heeft zich een afwijking in de fase voorgedaan en de 
projectmanager heeft opdracht gekregen de rest van de fase opnieuw te 
plannen met een aantal extra producten. De juiste activiteit is daarom 
'afwijkingsplan opstellen'. Het is onduidelijk of er zich nu ook een 
afwijking in het project heeft voorgedaan. 'Projectplan opstellen' is echter 
een activiteit behorend bij het proces 'initiëren van een project' en wordt 
niet gebruikt om een project opnieuw te plannen waarin zich een 
afwijking heeft voorgedaan. Een projectafwijkingsplan wordt, net als een 
faseafwijkingsplan, opgesteld tijdens de activiteit 'afwijkingsplan 
opstellen'. Zie 19.4.5, 16.4.7. 
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65 D 3.6.2 A. Onjuist. Het klopt dat PRINCE2 op maat kan worden gemaakt voor de 
specifieke behoeften van de organisatie en kan worden afgestemd op de 
omvang en de complexiteit van verschillende projecten. Het op elk 
willekeurig moment vervangen van leden van het 
projectmanagementteam zonder dringende reden kan de 
projectvoortgang echter verstoren. Zie 19.4.2, 1.1. 
 
B. Onjuist. Het wordt niet verwacht dat het vervangen van het grafisch 
ontwerpbureau in fase 2 leidt tot een afwijking, omdat de productie van 
het 'artwork' gepland is voor fase 3. De beslissing moet daarom 
uitgevoerd worden als onderdeel van het proces 'managen van een 
faseovergang'. Zie 19.4.2. 
 
C. Onjuist. De actie is niet juist omdat wijzigingen in het 
projectmanagementteam dienen plaats te vinden tijdens een 
faseovergang, tenzij er sprake is van een afwijking of en andere urgente 
situatie. Daarnaast kan er meer dan één persoon als seniorleverancier 
in de stuurgroep zitten. Zie 19.4.2, 7.2.1.4, 7.3.4. 
 
D. Juist. Als onderdeel van de activiteit 'volgende fase plannen' tijdens 
het proces 'managen van een faseovergang' worden de componenten 
van de projectinitiatiedocumentatie gereviewd. Dit is het goede moment 
voor het reviewen en zo nodig bijwerken van eventuele wijzigingen in 
het projectmanagementteam of hun rolbeschrijvingen (in het bijzonder 
de situatie met betrekking tot externe resources en leveranciers). In de 
beschreven situatie is geen sprake van een urgentie of afwijking 
waarvoor onmiddellijke verandering noodzakelijk is. Zie 19.4.2. 
 

66 C 3.7.1.a A. Onjuist. Tijdens de activiteit 'geplande afsluiting voorbereiden' zorgt 
de projectmanager ervoor dat alle projectproducten zijn gerealiseerd en 
opgeleverd. Zie 20.4.1, 20.4.4. 
 
B. Onjuist. Tijdens de activiteit 'producten overdragen' worden de 
producten overgebracht naar een omgeving van gebruik, beheer en 
onderhoud. Hier worden aanbevelingen voor vervolgacties opgesteld. 
Zie 20.4.3, 20.4.4. 
 
C. Juist. Het rapport legt een leerpunt vast ter overweging door een 
toekomstig project, geen vervolgactie voor een product uit dit project. 
Om deze reden betreft het een leerpuntenrapport, dat ter goedkeuring 
moet worden voorgelegd aan het bedrijfsmanagement, het 
programmamanagement of de klant, als onderdeel van de activiteit 
'project evalueren'. Zie 20.4.4. 
 
D. Onjuist. Tijdens de activiteit 'projectafsluiting aanbevelen' bevestigt de 
projectmanager aan de stuurgroep dat het project kan worden 
afgesloten. Zie 20.4.5, 20.4.4. 
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67 B 3.7.1.a A. Onjuist. Het bevestigen van acceptatie door de omgeving van 
gebruik, beheer en onderhoud is een actie die hoort bij de activiteit 
'producten overdragen'. Zie 20.4.3. 
 
B. Juist. De projectmanager behoort, als onderdeel van de activiteit 
'project evalueren', bruikbare meetgegevens te reviewen, zoals hoe 
effectief was de kwaliteitsmanagementaanpak bij het ontwerpen, 
ontwikkelen en opleveren van producten die geschikt waren voor 
gebruik (bijvoorbeeld hoeveel fouten werden gevonden nadat de 
producten door de kwaliteitsinspecties heen waren gekomen). Zie 
20.4.4. 
 
C. Onjuist. Bevestigen dat de omgeving van gebruik, beheer en 
onderhoud aanwezig is, is een actie die hoort bij de activiteit 'producten 
overdragen'. Zie 20.4.3. 
 
D. Onjuist. Verzoeken om een productstatusoverzicht van projectsupport 
is een actie die hoort bij de activiteit 'geplande afsluiting voorbereiden'. 
Zie 20.4.1. 
 

68 B 3.7.2 A. Onjuist. Tijdens de activiteit 'producten overdragen' in het proces 
'afsluiten van een project' moeten aanbevelingen voor vervolgacties voor 
het projectproduct worden opgesteld, waarin eventuele onafgeronde 
risico's zijn opgenomen. Bepaalde benefits kunnen echter niet worden 
gemeten voordat de projectproducten enige tijd in operationeel gebruik 
zijn geweest. Het project kan wel worden afgesloten op voorwaarde dat 
de benefitsmanagementaanpak post-projectactiviteiten bevat om deze 
benefits te bevestigen. Zie 20.4.3. 
 
B. Juist. Tijdens de activiteit 'producten overdragen' in het proces 
'afsluiten van een project' moeten aanbevelingen voor vervolgacties voor 
het projectproduct worden opgesteld, waarin eventuele onafgeronde 
risico's zijn opgenomen zodat het risico kan worden afgesloten in het 
register. Zie 20.4.3, 20.4.5. 
 
C. Onjuist. Tijdens de activiteit 'producten overdragen' in het proces 
'afsluiten van een project' moeten aanbevelingen voor vervolgacties voor 
het projectproduct worden opgesteld, waarin eventuele onafgeronde 
risico's zijn opgenomen. Vervolgacties kunnen worden toegewezen aan 
individuen of specifieke gebruikersgroepen. Zie 20.4.3. 
 
D. Onjuist. Tijdens de activiteit 'producten overdragen' in het proces 
'afsluiten van een project' moeten aanbevelingen voor vervolgacties voor 
het projectproduct worden opgesteld, waarin eventuele onafgeronde 
risico's zijn opgenomen. De benefitsmanagementaanpak zou post-
projectactiviteiten moeten omvatten. Deze zijn aanvullend op 
vervolgacties en kunnen mogelijk hieruit afgeleid worden. Zie 20.4.3. 
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