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Het PRINCE2® Practitioner-examen 
 

 

Proefexamen 2 
 
Vragenboekje 
 
Multiple choice 

 

 

Examenduur: 2 uur en 30 minuten 
 

Instructies 

 
1. U moet proberen alle 68 vragen te beantwoorden. Elke vraag is goed voor één punt. 

2. U moet 38 vragen goed beantwoord hebben om te slagen voor dit examen. 

3. Markeer alle antwoorden op het verstrekte antwoordblad. Gebruik een potlood (GEEN 
pen). 

4. U hebt 2 uur en 30 minuten om dit examen te maken. 

5. Dit is een 'open boek'-examen. U mag het boek Managen van succesvolle projecten 
met PRINCE2 (2017) gebruiken. 

6. Ander materiaal is niet toegestaan. 

7. Lees het 'Projectscenario' in het Scenarioboekje. 

8. U heeft ook de 'Aanvullende informatie' in het Scenarioboekje nodig om bepaalde 
vragen te beantwoorden. Dit wordt aangegeven vóór de betreffende vraag. 

9. Elke vraag staat op zichzelf. Gebruik geen informatie van de ene vraag om een 
andere vraag te beantwoorden. 
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PRINCIPES 
 
1) De financieel directeur van de platenmaatschappij heeft de opdrachtgever gevraagd om te verzekeren 

dat werkpakketten die zijn afgestemd met teammanagers worden goedgekeurd door de stuurgroep 
voordat het team met werken begint. 

 
Is dit een juiste toepassing van het principe 'managen per fase'? 

 
A. Ja, want de opdrachtgever moet verzekeren dat de bedrijfsinvestering geld oplevert. 
B. Ja, want het project moet in minstens twee managementfasen worden verdeeld. 
C. Nee, want de financieel directeur moet werkpakketten binnen een fase goedkeuren. 
D. Nee, want de projectmanager moet de bevoegdheid hebben om het project van dag tot dag te 

managen. 
 
 

2) Aan het einde van fase 2 wordt het risico dat de productiekosten de verkoopopbrengst van het 
muziekalbum overstijgen als hoog geschat, omdat de kostentolerantie voor fase 2 volledig is gebruikt. 
Als gevolg daarvan heeft de projectmanager lage toleranties voor tijd en kosten gedefinieerd voor de 
werkpakketten om het 'artwork' te maken en het album op te nemen in fase 3. 

 
Welk principe wordt hier gebruikt, en waarom? 
 
A. 'Manage by exception', omdat de mate van controle die de projectmanager behoudt, moet 

overeenkomen met de beschikbare tolerantie. 
B. 'Manage by exception', omdat er actie moet worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de kosten 

de albumverkoop niet overstijgen. 
C. 'Managen per fase', omdat er een kostentolerantie moet worden bepaald voor elk werkpakket in een 

fase. 
D. 'Managen per fase', omdat teammanagers bevoegdheid moeten krijgen voordat het werk kan 

beginnen. 
 
 

3) De grafisch ontwerper die door het externe bureau is toegewezen, is de teammanager die 
verantwoordelijk is voor het maken van het 'artwork'. Voordat hij een werkpakket aan de grafisch 
ontwerper toewijst, zorgt de projectmanager ervoor dat de productbeschrijving voor het 'artwork' die bij 
het werkpakket is gevoegd, meetbare en geprioriteerde kenmerken bevat. 

 
Is dit een juiste toepassing van het principe 'productgerichte aanpak', en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want het vermindert onenigheden tijdens de overdracht door af te stemmen wat er geleverd moet 

worden. 
B. Ja, want het 'artwork' is een specialistisch product en de teamleden zijn verantwoordelijk voor de 

levering ervan. 
C.  Nee, want als externe partij zou de grafisch ontwerper geen toegang tot de productbeschrijving 

mogen hebben. 
D. Nee, want de productbeschrijving voor het 'artwork' is een managementproduct en niet een 

specialistisch product. 
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4) Het Muziekalbum-projectteam is erachter gekomen dat een andere afdeling binnen het bedrijf een 
vergelijkbaar album met dezelfde soort muziek produceert. Omdat het bedrijf maar klein is, kan het niet 
twee vergelijkbare albumprojecten uitvoeren. 
 
Welk principe zou effectiever moeten zijn toegepast om deze situatie te voorkomen, en waarom? 

 
A. 'Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden', omdat bij multidisciplinaire projecten mensen van 

verschillende afdelingen betrokken zijn. 
B. 'Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden', omdat een projectmanagementteamstructuur 

effectieve communicatie tussen teamleden mogelijk maakt.  
C. 'Voortdurende zakelijke rechtvaardiging', omdat het koppelen van projecten aan de doelen van de 

organisatie ervoor zorgt dat de voordelen op de strategie zijn afgestemd. 
D. 'Voortdurende zakelijke rechtvaardiging', omdat de rechtvaardiging voor projecten regelmatig moet 

worden gereviewd gedurende de projectlevenscyclus. 
 
 

5) Er wordt geconstateerd dat een van de nummers die is goedgekeurd voor het album kwaliteitsissues 
heeft, hoewel er wel een kwaliteitsinspectie is uitgevoerd. Daarom wordt besloten dat er een nadere 
objectieve controle van de opnamekwaliteit moet worden uitgevoerd door de studio voor de nummers die 
nog moeten worden goedgekeurd. 

 
Is dit een juiste toepassing van het principe 'leren van ervaringen', en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want er moeten lessen worden geleerd en toegepast tijdens een project. 
B. Ja, want een objectieve controle zou hand in hand moeten gaan met een kwaliteitsinspectie. 
C. Nee, want er moeten aan het begin van het project lessen worden geleerd. 
D. Nee, want lessen worden doorgegeven aan het eind van het project. 

 
 

6) Gebruik de 'Aanvullende informatie' in het Scenarioboekje om deze vraag te beantwoorden. 
 

De projectproducten worden geleverd door zowel externe leveranciers als personeel van de 
platenmaatschappij. Een lid van het opnamestudioteam is aangewezen als seniorleverancier in de 
stuurgroep. Het wordt ook besloten dat de vicepresident van de platenmaatschappij, die de 
opdrachtgever van het project is, ook een seniorleverancier zal zijn en de platenmaatschappij zal 
vertegenwoordigen. 

 
Is dit een juiste toepassing van het principe van 'gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden', en 
waarom (niet)? 

 
A. Ja, want de vicepresident zou zowel de belangen van de maatschappij als van de leverancier 

moeten kunnen vertegenwoordigen. 
B. Ja, want de vicepresident is verantwoordelijk voor het behalen van de verwachte verkoop voor het 

muziekalbum. 
C. Nee, want er hoort één seniorleverancier te zijn die de belangen van de leverancier 

vertegenwoordigt in de stuurgroep. 
D. Nee, want de rol van opdrachtgever kan niet worden gedeeld en diegene kan daarom niet ook als 

seniorleverancier optreden. 
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7) De projectmanager is geworven bij een grote platenmaatschappij, een multinational. Om de tijd die aan 
de initiatiefase wordt besteed te verkorten, besluit de projectmanager om PRINCE2-
managementaanpakken van projecten bij zijn vorige bedrijf te gebruiken. 
 
Is dit gepast, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want de projectmanager leert van ervaringen bij eerdere projecten. 
B. Ja, want de projectmanager verbetert de zakelijke rechtvaardiging door de kosten te verlagen. 
C. Nee, want de projectmanagementaanpakken van het vorige bedrijf voldoen waarschijnlijk niet aan 

de vereisten voor dit project. 
D. Nee, want het project moet gericht zijn op specialistische producten in plaats van op 

projectmanagementaanpakken. 
 
 

8) De platenmaatschappij wil dat er wordt afgesproken welke nummers op het album komen te staan, 
voordat het werk aan het 'opgenomen album' begint. Daarom heeft de stuurgroep besloten dat er geen 
wijzigingen in de lijst met nummers worden geaccepteerd nadat het werkpakket is goedgekeurd. 
 
Welk principe wordt gebruikt bij het maken van deze beslissing, en waarom? 

 
A. 'Voortdurende zakelijke rechtvaardiging', omdat het grenzen stelt voor de gedelegeerde 

wijzigingsautoriteit. 
B. 'Voortdurende zakelijke rechtvaardiging', omdat het ervoor zorgt dat middelen in waardevolle 

doelstellingen worden geïnvesteerd. 
C. 'Productgerichte aanpak', omdat dit ervoor zorgt dat het album binnen het budget wordt afgeleverd. 
D. 'Productgerichte aanpak', omdat het ervoor zou moeten zorgen dat het album aan de verwachtingen 

voldoet. 
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BUSINESS CASE 

 
Nu volgen drie verklaringen uit de business case voor het project Muziekalbum. 
 
Onder welke kop van de business case (A-F) moeten de verklaringen worden vastgelegd? 
Kies één kop voor elke verklaring. Elke kop mag eens, meer dan eens, of helemaal niet gebruikt worden. 
 

9) Er is besloten om in een nieuwe zanger te investeren. 
 

10) We moeten onze concurrenten bijhouden; we hebben een 
toename in de verkoop gezien voor de nieuwe zangers die ze 
hebben gecontracteerd. 
 

11) Huidige klanten kopen mogelijk niet van ons als ze zien dat de stijl 
muziek die we verkopen is veranderd. Dit kan een afname in de 
algehele verkoop veroorzaken. 

A. Redenen. 
B. Overwogen 

alternatieven. 
C. Verwachte benefits. 
D. Verwachte dis-benefits. 
E. Doorlooptijd. 
F. Belangrijkste risico's. 

 
 

12) Tijdens het proces 'initiëren van een project' schatte de vicepresident (VP) in dat het project Muziekalbum 
een verkoop zou moeten genereren die de productiekosten overstijgt. De geschatte verkoop is echter 
mogelijk te hoog, en daarom maakt de platenmaatschappij misschien geen winst. De VP zal zakelijke 
borging ondernemen en de marketingmanager, die de seniorgebruiker is, zal gebruikersborging 
ondernemen. 
 
Is het gepast dat de VP verantwoordelijk is voor het inschatten van de gevolgen van een lage verkoop 
voor de business case, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want de VP moet controleren of de albumverkoop hoog genoeg is. 
B. Ja, want bedrijfsborging houdt het reviewen van risico's en hun impact op de business case in. 
C. Nee, want de opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het succes van het project. 
D. Nee, want de marketingmanager moet de verantwoordelijkheid nemen voor enig risico voor de 

verkoop. 
 
 

13) De vicepresident (VP) is aangewezen als opdrachtgever van het project Muziekalbum, dat nu wordt 
afgerond. Tijdens het project waren er extra middelen nodig, en die zijn goedgekeurd door de CEO. Deze 
extra middelen zijn echter verstrekt onder de voorwaarde dat de opdrachtgever bij het afronden van het 
project een projecteindrapport opstelt waarin de resultaten van het project tegen de geplande doelen in de 
business case worden afgezet. 
 
Is dit een gepaste voorwaarde, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want de VP zorgt voor de projectfinanciëring en is verantwoordelijk voor de business case 

tijdens de duur van het project. 
B. Ja, want de VP is verantwoordelijk voor het beoordelen van de resultaten van het project ten 

opzichte van de verwachte benefits in de business case. 
C. Nee, want de projectmanager is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het projecteindrapport 

om de projectprestaties en -resultaten te beoordelen. 
D. Nee, want de projectmanager verifieert of het project is gerechtvaardigd ten opzichte van externe 

gebeurtenissen en de projectvoortgang. 
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ORGANISATIE 
 
Gebruik de 'Aanvullende informatie' in het Scenarioboekje om deze vraag te beantwoorden. 
Er zijn drie rollen die betrekking hebben op het project Muziekalbum. 
 
Welk individu (A-F) is het meest geschikt voor elke rol? 
Kies slechts één individu voor elke rol. Elk individu kan slechts EEN keer worden gebruikt, of helemaal niet. 
 

14) Opdrachtgever. 
 

15) Seniorleverancier. 
 

16) Gedelegeerde bedrijfsborging. 

A. CEO. 
B. Vicepresident. 
C. Contractmanager. 
D. Marketingdirecteur. 
E. Agent van zanger. 
F. Zanger. 

 
 

17) Tijdens het project besluit de CEO dat het project een proefproject binnen een programma moet worden 
om nieuwe manieren te bepalen om nieuwe zangers snel op de markt te introduceren. 

 
Welke actie is gepast, en waarom? 
 
A. De rollen voor project- en programmamanagement moeten worden geïntegreerd om te verzekeren 

dat er van boven naar beneden duidelijke lijnen van bevoegdheid lopen. 
B. De rollen voor project- en programmamanagement moeten worden geïntegreerd om te verzekeren 

dat er voortdurende zakelijke rechtvaardiging voor het project is. 
C. Er moeten aanvullende projectrollen worden gedefinieerd om te verzekeren dat de rollen en 

verantwoordelijkheden van het programma worden toegewezen aan de teamrollen. 
D. Er moeten aanvullende projectrollen worden gedefinieerd om te verzekeren dat de rol van het bedrijf 

de bredere kijk van de klant vertegenwoordigt bij het opleveringsniveau. 
 
 

18) Tijdens fase 1, bij het voorbereiden van de communicatiemanagementaanpak, heeft de projectmanager 
de marketingmanager van de platenmaatschappij als stakeholder erbij betrokken. De marketingmanager 
gaat na bij focusgroepen of er een markt is voor de muziek op het album. Als er geen markt is voor het 
album, is er geen zakelijke rechtvaardiging voor het project om door te gaan. 
 
Hoe goed wordt het thema organisatie bij deze actie toegepast, en waarom? 
 
A. Het wordt goed toegepast, omdat stakeholders buiten de klantorganisatie een krachtige invloed op 

het succes van het project kunnen uitoefenen. 
B. Het wordt goed toegepast, omdat de marketingmanager op de hoogte moet zijn van 

voortgangsinformatie over de fase en rapporten moet ontvangen van de focusgroepen. 
C. Het wordt slecht toegepast, omdat de stakeholders de groepen of individuen zijn die worden 

beïnvloed door de output van het project, zoals aanleveringskanalen. 
D. Het wordt slecht toegepast, omdat de focusgroepen als stakeholders in de 

communicatiemanagementaanpak moeten worden opgenomen, niet de marketingmanager. 
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KWALITEIT 

 
Het project Muziekalbum nadert het einde van fase 3 en de projectmanager is fase 4 aan het plannen. 
Hier volgen drie acties die zijn gekoppeld aan het managen van kwaliteit voor fase 4. 
 

Welke rol (A-F) zou voor welke actie verantwoordelijk moeten zijn? 
Kies slechts één rol per actie. Elke rol kan eenmaal, meer dan eens, of helemaal niet gebruikt worden. 
 

19) De kwaliteitscriteria voor het 'geregistreerde artwork' 
reviewen om extra mensen aan te bevelen die bij de 
kwaliteitsreview moeten worden betrokken. 
 

20) Overeenstemmen dat het 'plan voor lancering' aan de 
stuurgroep moet worden gepresenteerd in de vorm van een 
presentatie. 

 
21) Vastleggen dat het 'plan voor lancering' aan de stuurgroep 

moet worden gepresenteerd in de vorm van een presentatie. 

A. Opdrachtgever. 
B. Seniorgebruiker. 
C. Projectmanager. 
D. Teammanager. 
E. Projectborging. 
F. Projectsupport. 

 
 
22) De productbeschrijving voor het 'plan voor lancering' is aan het eind van fase 3 bijgewerkt zodat 

gedetailleerdere kwaliteitscriteria konden worden toegevoegd. Het 'plan voor lancering' is gemaakt 
tijdens fase 4. Het 'plan voor lancering' is vervolgens goedgekeurd door de projectmanager nadat hij had 
gecontroleerd of het aan de gedefinieerde kwaliteitscriteria voldeed. 
 
Is dit een gepaste aanpak voor het managen van de kwaliteit, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want de projectmanager moet verzekeren dat de kwaliteitsmethode voor het 'plan voor lancering' 

aan de gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoet. 
B. Ja, want de projectmanager moet verzekeren dat de productbeschrijvingen worden bijgewerkt bij het 

plannen van de volgende fase. 
C. Nee, want de seniorgebruiker zou de kwaliteitsverwachtingen van de klant en de acceptatiecriteria 

voor het project moeten bevestigen. 
D. Nee, want de seniorgebruiker zou resources moeten verschaffen om het 'plan voor lancering' te 

reviewen en goed te keuren volgens de gedefinieerde kwaliteitscriteria. 
 
 

23) Het album wordt opgenomen door een externe leverancier. De projectmanager is bezorgd dat de 
platenmaatschappij geen mogelijkheden heeft om de kwaliteit van de opgenomen nummers te 
controleren voordat het album wordt voltooid. Daarom heeft de projectmanager aangevraagd om een 
vereiste op te nemen in het contract met de leverancier om de kwaliteit van de nummers te reviewen 
nadat elk nummer is opgenomen. 

 
Is dit gepast, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want de klant zou zijn inspectierechten en kwaliteitsverwachtingen voor een product 

 moeten specificeren. 
B. Ja, want de seniorleverancier zou de kwaliteitsmethoden moeten goedkeuren die 

 worden gebruikt om de kwaliteit van de opgenomen nummers te controleren. 
C. Nee, want de teammanager moet verzekeren dat de opgenomen nummers voldoen aan 

 de kwaliteitscriteria die zijn gespecificeerd in de productbeschrijving. 
D. Nee, want er zou een gezamenlijk akkoord tussen de klant en de leverancier over de 

 vereiste kwaliteitniveaus moeten bestaan. 
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PLANNING 

 
Hier volgen drie inhoudsitems die zijn opgenomen in het faseplan voor fase 3 van het project Muziekalbum. 
 

Onder welke kop (A-F) moet elk item worden vastgelegd? 
Kies één kop voor elk item. Elke kop mag eens, meer dan eens, of helemaal niet gebruikt worden. 
 

24) Onervaren zangers hebben meestal meerdere 
pogingen nodig om een nummer op te nemen. 
Daarom is er in het faseplan meer tijd voor deze 
activiteit ingepland. 
 

25) De projectmanager zal het issueregister dagelijks 
reviewen voor issues met prioriteit 1 en 2. 
 

26) Het beleid en de procedures voor gezondheid en 
veiligheid van de opnamestudio. 

A. Voorwaarden voor het plan. 
B. Externe afhankelijkheden. 
C. Verwerkte leerpunten. 
D. Bewaking en beheersing. 
E. Budgetten. 
F. Toleranties. 

 
 
27) Tijdens fase 3 werd besloten om het ontwerp van het 'artwork' te wijzigen om aandacht te trekken en de 

verkoop te stimuleren. De stuurgroep stemde ermee in voor de wijziging te betalen vanuit het 
wijzigingsbudget. Het projectplan werd later bijgewerkt om aan te geven hoeveel van het 
wijzigingsbudget er nog voor het project beschikbaar was. 

 
Was het gepast om het projectplan bij te werken, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want de stuurgroep gebruikt het projectplan en de projectrechtvaardiging om te besluiten of 

toekomstige wijzigingen wel of niet moeten worden uitgevoerd. 
B. Ja, want de stuurgroep zal het projectplan en de projectrechtvaardiging hebben gebruikt om te 

besluiten of deze wijziging wel of niet moet worden uitgevoerd. 
C. Nee, want het projectplan biedt een baseline op grond waarvan de stuurgroep de projectvoortgang 

bijhoudt. 
D. Nee, want het gebruiken van het wijzigingsbudget voor de wijziging heeft geen invloed op het 

projectbudget aangaande kosten. 
 
 

28) Het project is in de initiatiefase. In samenwerking met de seniorgebruiker heeft de projectmanager wat 
wijzigingen gemaakt in de projectproductbeschrijving voor het eindproduct 'album klaar voor lanceren'. 
De volgende taak van de projectmanager is om het project te plannen. 

 
Welke actie heeft de onmiddellijke prioriteit van de projectmanager, en waarom? 
 
A. Een hiërarchie van producten maken voor het 'album klaar voor lanceren', omdat dat nodig is om de 

belangrijkste producten en de bijbehorende componentproducten te begrijpen. 
B. Een hiërarchie van producten maken voor het 'album klaar voor lanceren', omdat de onderlinge 

afhankelijkheden tussen de componentproducten duidelijk moeten zijn. 
C. De onderlinge productafhankelijkheden tussen het 'opgenomen album' en het 'artwork' identificeren, 

omdat dit nodig is om te besluiten over activiteiten en resources. 
D. De onderlinge productafhankelijkheden tussen het 'opgenomen album' en het 'artwork' identificeren, 

omdat dit nodig is om gedetailleerdere kenmerken te analyseren. 
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RISICO 

 
Tijdens de contractonderhandelingen met de zanger, wordt bekend dat de zanger mogelijk een contract bij 
een andere platenmaatschappij gaat tekenen. 
Hier volgen drie acties gerelateerd aan het managen van dit risico. 
 
Tijdens welke activiteit gerelateerd aan de aanbevolen risicomanagementprocedure (A-F) zouden ze moeten 
plaatsvinden? 
Kies slechts één activiteit voor elke actie. Elke activiteit kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet 
gebruikt worden. 
 

29) De reden dat de zanger mogelijk bij deze andere 
maatschappij tekent, is dat deze mogelijk betere 
voorwaarden biedt. 
  

30) De contractvoorwaarden worden bijgewerkt om ze 
aantrekkelijker te maken. 
 

31) De contractmanager tekent een aangepast contract met 
aantrekkelijkere voorwaarden dan het vorige aanbod. 

A. Het risico identificeren. 
B. Het risico beoordelen. 
C. De maatregel plannen. 
D. De maatregel implementeren. 
E. Over het risico communiceren. 
F. De maatregel uit het 

risicobudget financieren. 

 
 
32) De zanger heeft een contract getekend bij de platenmaatschappij en gaat op vrijdagavond zingen op een 

groot internationaal festival. Dit kan de internationale verkoop van het album doen stijgen. Het publiek is 
echter meestal groter op een zaterdag. De projectmanager heeft onderhandeld en afgesproken dat de 
zanger op zaterdag optreedt in plaats van op vrijdag. 
 
Heeft de projectmanager de kans vergroot om de albumverkoop te doen stijgen, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want de zanger heeft nu de mogelijkheid om op het festival op te treden. 
B. Ja, want een optreden op zaterdag kan een grotere impact op de albumverkoop hebben. 
C. Nee, want het positieve effect op de verkoop is niet zeker. 
D. Nee, want de risicomaatregel zorgt ervoor dat het inherente risico stijgt. 

 
 

33) De marketingdirecteur analyseert de meningen van de focusgroepen om na te gaan of het album op de 
markt kan worden gebracht en genoeg verkoop zal genereren. Aan het eind van de initiatiefase is het 
volgende risico opgenomen in het risicoregister: 
"Er is een risico dat het project niet meer levensvatbaar zal zijn, wat ertoe zal leiden dat het project moet 
worden stopgezet." 
 
Hoe goed identificeert dit het risico, en waarom? 
 
A. Het identificeert het goed, omdat de impact die het risico op het project en de levensvatbaarheid 

 ervan zou kunnen hebben, goed wordt begrepen. 
B. Het identificeert het goed, omdat de risico's tijdens het project voortdurend moeten worden 

 geïdentificeerd en opgenomen in het risicoregister. 
C. Het identificeert het slecht, omdat de oorsprong van het risico niet is begrepen, waardoor er 

 geen relevante risicomaatregelen kunnen worden geselecteerd. 
D. Het identificeert het slecht, omdat het effect van het risico niet is begrepen, waardoor er geen 

 relevante risicomaatregelen kunnen worden geselecteerd. 
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WIJZIGING 

 
Er is een issue ingediend dat de zanger een extra nummer aan het opgenomen album wil toevoegen. Door 
deze wijziging zou de kostentolerantie van fase 3 worden overschreden. 
Hier volgen drie acties die worden uitgevoerd bij het managen van de issue. 
 

Tijdens welke stap van de procedure voor issue- en wijzigingsbeheer (A-E) moeten ze worden uitgevoerd? 
Kies slechts één stap per actie. Elke stap kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet gebruikt worden. 
 

34) De projectmanager vraagt de seniorgebruiker om de 
prioriteit voor het toevoegen van het nummer te 
bevestigen, voordat hij overweegt welke actie hij moet 
aanbevelen. 
  

35) Zodra de impact is gereviewd, wordt besloten dat het 
issue formeel in plaats van informeel moet worden 
gemanaged. 

 
36) De stuurgroep vraagt een plan aan om het extra nummer 

op te nemen. 

A. Issues verzamelen. 
B. Issues beoordelen. 
C. Corrigerende maatregelen 

voorstellen. 
D. Besluiten over corrigerende 

maatregelen. 
E. Corrigerende maatregelen 

implementeren. 

 
 
37) De opnamestudio heeft verbeteringen doorgevoerd en kan nu opnamen van een hogere kwaliteit bieden 

dan is gespecificeerd in de productbeschrijving voor het 'opgenomen album'. De manager van de 
opnamestudio heeft nummers in de betere kwaliteit opgenomen, zonder extra kosten te berekenen. 
Deze wijziging heeft geen andere impact op het project. 
 
Hoe moet de projectmanager dit issue categoriseren, en waarom? 
 
A. Als een wijzigingsverzoek, omdat de opname van een hogere kwaliteit zal zijn. 
B. Als een wijzigingsverzoek, omdat de productbeschrijving moet worden bijgewerkt. 
C. Als een afwijking van de specificatie, omdat de opname van de nummers niet aan de vastgelegde 

criteria zal voldoen. 
D. Als een afwijking van de specificatie, omdat er een voorstel is ontvangen om de baseline te wijzigen. 

 
 

38) Tijdens fase 3 doet de stuurgroep een concessie en staat het gebruik van 'artwork' toe dat niet volledig 
aan de kwaliteitscriteria voldoet. Op basis hiervan heeft de projectmanager de productbeschrijving voor 
het 'artwork' bijgewerkt. 
 
Is deze actie gepast, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want de productbeschrijving moet worden bijgewerkt om de aangepaste kwaliteitscriteria weer te 

geven.  
B. Ja, want een productbeschrijving moet worden bijgewerkt om de status van een geleverd product 

weer te geven. 
C. Nee, want productbeschrijvingen zijn baseline-documenten en mogen niet worden gewijzigd. 
D. Nee, want projectsupport moet de productbeschrijvingen bijwerken naar aanleiding van een 

concessie. 
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VOORTGANG 

 
Hier volgen drie acties die betrekking hebben op het controleren van de voortgang voor het project 
Muziekalbum. 
 
Welke rol (A-E) moet deze uitvoeren? 
Kies slechts één rol per actie. Elke rol kan eenmaal, meer dan eens, of helemaal niet gebruikt worden. 
 

39) De tijdtolerantie voor fase 3 op +1 week zetten. 
 

40) De projectmanager informeren dat wordt verwacht dat de 
productie van het 'artwork' de bijbehorende tijdtolerantie zal 
overschrijden. 
 

41) De projectmanager helpen bij het gebruiken van de 
projectplanningsoftware. 

A. Teammanager. 
B. Seniorgebruiker. 
C. Projectborging. 
D. Opdrachtgever. 
E. Projectsupport. 

 
 

42) Het werkpakket voor het 'plan voor lancering' wordt uitgevoerd en er worden elke twee weken 
checkpointrapporten geproduceerd. De projectmanager heeft het issueregister gereviewd en maakt zich 
zorgen over het aantal issues met betrekking tot dit werkpakket. 
 
Welke actie moet de projectmanager ondernemen, en waarom? 
 
A. De frequentie van checkpointrapporten verhogen naar wekelijks, zodat afwijkingen op 

werkpakketniveau worden voorkomen. 
B. De frequentie van checkpointrapporten verhogen naar wekelijks om de mate van beheersing over dit 

werkpakket te verhogen. 
C. De toleranties voor het werkpakket verhogen, zodat de toegestane afwijking wordt verhoogd en er 

minder issues worden gemeld. 
D. De toleranties voor het werkpakket verhogen, zodat ze hetzelfde zijn als die voor de fase en de 

rapportage consistent wordt. 
 
 

43) De nummers zijn opgenomen en voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. De teammanager raadt 
echter aan om ze opnieuw op te nemen, omdat nummers van een hogere kwaliteit de albumverkoop 
kunnen verbeteren. Opnieuw opnemen leidt ertoe dat de tijdtolerantie voor de fase wordt overschreden. 
Op basis hiervan heeft de projectmanager een issue ingediend bij de stuurgroep. 
 
Is deze actie gepast, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want kansen tot verbetering van de zakelijke rechtvaardiging moeten door de stuurgroep worden 

overwogen. 
B. Ja, want de fase zou afwijkend zijn en er zou een afwijkingsplan vereist zijn. 
C. Nee, want de projectmanager zou de aanbeveling moeten afwijzen aangezien het werkpakket 

binnen de kwaliteitstolerantie is voltooid. 
D. Nee, want de projectmanager zou corrigerende maatregelen moeten uitvoeren om de kwaliteit van 

de opgenomen nummers te verbeteren.
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OPSTARTEN VAN EEN PROJECT 
 

Hier volgen drie acties die plaatsvinden tijdens het proces 'opstarten van een project' voor het project 
Muziekalbum. 
 

Tijdens welke activiteit (A-F) hoort de actie plaats te vinden? 
Kies slechts één actie voor elke activiteit. Elke activiteit kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet 
gebruikt worden. 
 

44) Bespreken met de marketingmanager hoe focusgroepen in 
het verleden zijn toegepast. 

 

45) Eventuele standaardcontracten verkrijgen die relevant zijn 
voor het contract met de zanger. 

 

46) Het dagelijkse logboek maken om vast te leggen dat het 
projectmandaat is gecontroleerd en dat de promotievideo 
buiten de scope van het project valt. 

A. Benoemen van de 
opdrachtgever en de 
projectmanager. 

B. Eerdere leerpunten verzamelen. 
C. Projectmanagementteam 

samenstellen en benoemen. 
D. Business case op hoofdlijnen 

opstellen. 
E. Projectaanpak kiezen en 

projectvoorstel samenstellen. 
F. Initiatiefase plannen. 

 
 

47) De platenmaatschappij wil dat het project vertrouwelijk wordt behandeld om te voorkomen dat een 
andere platenmaatschappij tegelijkertijd een vergelijkbaar album uitbrengt. Tijdens het proces 'opstarten 
van een project' bespreekt de projectmanager het project met collega's die ervaring hebben met het 
vertrouwelijk behandelen van een project. Hun ervaringen worden gebruikt om de conceptprojectaanpak 
op te stellen. 
 
Is dit gepast, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want het risico dat een andere maatschappij een vergelijkbaar album uitbrengt, moet in de 

projectaanpak worden vastgelegd. 
B. Ja, want de vereiste om het project vertrouwelijk te houden is relevant voor het bepalen van de 

projectaanpak. 
C. Nee, want leerpunten gerelateerd aan communicatie zijn relevant voor het ontwikkelen van de 

communicatiemanagementaanpak. 
D. Nee, want leerpunten opgedaan uit eerdere ervaringen met vergelijkbare projecten moeten worden 

vastgelegd in het leerpuntenlogboek. 
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STUREN VAN EEN PROJECT 
 
Hier volgen drie acties die worden uitgevoerd tijdens het proces 'sturen van een project'. 
 

Welke rol (A-E) hoort deze acties uit te voeren? 
Kies slechts één activiteit voor elke actie. Elke activiteit kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet 
gebruikt worden. 
 

48) Extra managementacties goedkeuren om te verzekeren dat het 
'plan voor lancering' ertoe leidt dat voldoende mensen naar de 
muziek luisteren en eraan bijdraagt dat de verwachte 
albumverkoop wordt behaald. 

 

49) De projectmanager in kennis stellen van een wijziging in de 
bedrijfsstandaarden van de business case die zal beïnvloeden 
hoe de business case wordt geproduceerd. 

 

50) De tijdtolerantie controleren voor de oplevering van het 'album 
klaar voor lanceren' om te kijken of deze realistisch is. 

A. Opdrachtgever. 
B. Seniorgebruiker. 
C. Seniorleverancier. 
D. Projectborging. 
E. Projectmanager. 
F.  

 
 

51) Het project nadert het einde van de initiatiefase. De projectmanager heeft verzocht dat de stuurgroep 
vergadert om 'het project te autoriseren'. De projectmanager heeft een presentatie voorbereid over de 
projectbeheersing, de business case en de scope van het project, om aan de stuurgroep te presenteren. 
 
Hoe goed wordt de activiteit 'het project autoriseren' uitgevoerd? 
 
A. Deze wordt goed uitgevoerd, want de leden van de stuurgroep dienen in persoon te vergaderen om 

de projectinitiatiedocumentatie goed te keuren. 
B. Deze wordt goed uitgevoerd, want de projectinitiatiedocumentatie kan in elke indeling door de 

stuurgroep worden geautoriseerd, mits het besluit te herleiden is. 
C. Deze wordt niet goed uitgevoerd, want door het principe 'manage by exception' toe te passen, zijn 

vergaderingen niet nodig. 
D. Deze wordt niet goed uitgevoerd, want de stuurgroep moet zowel het plan voor de volgende fase als 

de projectinitiatiedocumentatie autoriseren. 
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INITIËREN VAN EEN PROJECT 
 

Hier volgen drie acties die zijn gerelateerd aan het proces 'initiëren van een project'. 
 

Tijdens welke activiteit (A-F) zou elke actie moeten worden vastgelegd? 
Kies slechts één activiteit voor elke actie. Elke activiteit kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet 
gebruikt worden. 
 

52) Controleren bij projectborging of de voorgestelde 
indeling van de benefitsmanagementaanpak aan de 
vereisten van de platenmaatschappij voldoet. 
 

53) De agent van de zanger heeft regelmatig informatie over 
de feedback van de focusgroepen voor de 
voorbeeldnummers nodig. 
 

54) Identificeren wanneer goedkeuring wordt gegeven om 
aan het 'opgenomen album' en het 'artwork' te beginnen. 

A. De behoeften voor op maat 
maken vaststellen. 

B. De riscomanagementaanpak 
opstellen. 

C. De wijzigingsbeheeraanpak 
opstellen. 

D. De kwaliteitsmanagementaanpak 
opstellen. 

E. De 
communicatiemanagementaanpak 
opstellen. 

F. Het projectplan maken. 

 
 

55) Het project Muziekalbum zal onderdeel uitmaken van een programma van de platenmaatschappij om 
een ander soort muziek te verkopen. Het project bevindt zich nu in het proces 'initiëren van een project' 
en de projectmanager heeft ondersteuning aangevraagd van het programmabureau bij het produceren 
van de risicomanagementaanpak. 
 
Welke verklaring legt uit waarom dit een gepaste manier is om de risicomanagementaanpak te 
produceren? 

 
A. Omdat de projectmanager de risicomanagementaanpak moet produceren tijdens het proces 

'initiëren van een project'. 
B. Omdat de risicomanagementaanpak moet definiëren hoe het risicoregister wordt gemanaged en 

onderhouden. 
C. Omdat in een eenvoudig project de risicomanagementaanpak moet worden gecombineerd met de 

risicomanagementstrategie van het programma. 
D. Omdat het programmabureau doorgaans ondersteuning verleent om te verzekeren dat het project 

aan de programmastandaarden voldoet.
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BEHEERSEN VAN EEN FASE 
 
Hier volgen drie acties die worden uitgevoerd door de projectmanager als onderdeel van het proces 
'beheersen van een fase'. 
 

Op welk thema (A-F) hebben ze betrekking? 
Kies slechts één thema per actie. Elk thema kan eenmaal, meerdere malen, of helemaal niet gebruikt 
worden. 
 

56) Vastleggen in het dagelijks logboek dat de grafisch ontwerper 
aankomende vrijdag niet beschikbaar is. 
 

57) Controleren of de autorisatie van overwerk ertoe heeft geleid 
dat de voorbeeldnummers op tijd zijn opgenomen. 
 

58) Eventuele vereiste benefitmanagementacties uitvoeren na het 
ontvangen van de opnamen van de voorbeeldnummers. 

A. Business case. 
B. Kwaliteit. 
C. Risico. 
D. Plannen. 
E. Wijziging. 
F. Organisatie. 

 
 
59) Aan het begin van fase 3 stelt de zanger voor om een video te maken tijdens het opnemen van de 

nummers en deze bij de lancering van het album te gebruiken om de verkoop te stimuleren. Deze 
wijziging kan bij fase 3 worden ondergebracht en is goedgekeurd. De opnamestudio heeft met het 
maken van de video ingestemd. Op basis hiervan heeft de projectmanager een productbeschrijving 
gemaakt voor het product 'opgenomen video' en het werkpakket voor de studio aangepast. 

 
Zijn de acties van de projectmanager gepast, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want het werkpakket voor de opnamestudio moet het werk voor het 'opgenomen album' en de 

'opgenomen video' definiëren. 
B. Ja, want de productbeschrijving voor de 'opgenomen video' is vereist om het wijzigingsverzoek te 

verantwoorden. 
C. Nee, want de projectmanager hoort de productbeschrijvingen te maken wanneer het faseplan wordt 

voorbereid. 
D. Nee, want de projectmanager moet het faseplan bijwerken bij het nemen van de corrigerende 

maatregel om de wijziging te implementeren. 
 
 

MANAGEN PRODUCTOPLEVERING 
 
60) De grafisch ontwerper die in fase 3 is gecontracteerd om het 'artwork' te maken, volgt een agile aanpak. 

De projectmanager treedt op als de teammanager voor het werkpakket en heeft een teamplan 
geproduceerd. 
 
Waarom is het gebruik van een teamplan gepast? 
 
A. Omdat het teamplan laat zien of het 'artwork' kan worden voltooid binnen de flexibele periode. 
B. Omdat de projectmanager een teamplan hoort te produceren wanneer hij als teammanager optreedt. 
C. Omdat er een teamplan vereist is voor een extern werkpakket. 
D. Omdat er een teamplan vereist is bij het volgen van een agile aanpak.
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61) Het 'artwork' wordt door een grafisch-ontwerpbedrijf geleverd volgens een agile opleveraanpak. Er wordt 
over het werkpakket onderhandeld voordat het werk aan het 'artwork' begint. 
 
Wie moet het werkpakket voor het 'artwork' goedkeuren? 
 
A. Projectborging. 
B. Projectmanager. 
C. Teammanager. 
D. Opdrachtgever. 

 
 

62) Het project Muziekalbum zal onderdeel uitmaken van een programma van de platenmaatschappij om 
een ander soort muziek te verkopen. Op basis hiervan is de teammanager voor het werkpakket 'plan 
voor lancering' gevraagd om wekelijkse checkpointrapporten rechtstreeks aan de programmamanager te 
leveren. Dit stelt de programmamanager in staat om de lancering van de muziek in de gaten te houden. 
 
Is het gepast dat de teammanager checkpointrapporten naar de programmamanager stuurt, en waarom 
(niet)? 

 
A. Ja, want checkpointrapporten moeten worden afgestemd op de behoeften van de 

programmamanager. 
B. Ja, want checkpointrapporten moeten worden geproduceerd volgens de frequentie die in het 

werkpakket is gedefinieerd. 
C. Nee, want de teammanager hoort de projectmanager te informeren wanneer het artwork is voltooid. 
D. Nee, want het proces 'managen productoplevering' overlapt met het proces 'beheersen van een 

fase'. 
 
 

MANAGEN VAN EEN FASEOVERGANG 
 

63) Fase 3 heeft een afwijking. De stuurgroep heeft een afwijkingsplan aangevraagd bij de projectmanager, 
die als gevolg hiervan het proces 'managen van een faseovergang' heeft geactiveerd. 

 
Welke actie is OPTIONEEL? 
 
A. Een fase-eindrapport voorbereiden. 
B. De business case reviseren. 
C. De benefitsmanagementaanpak bijwerken. 
D. Het projectplan bijwerken. 
 
 

64) Er is een afwijking op faseniveau geïdentificeerd tijdens het opnemen van de voorbeeldnummers. Op 
basis hiervan heeft de stuurgroep de projectmanager opgedragen om de fase voortijdig af te sluiten en 
een plan te maken om het resterende deel van fase 2 met de productie van het 'opgenomen album' en 
het 'artwork' te combineren. 
 
Welke activiteit moet de projectmanager uitvoeren om het gecombineerde plan te produceren? 

 
A. Volgende managementfase plannen. 
B. Voortijdige afsluiting voorbereiden. 
C. Een afwijkingsplan opstellen. 
D. Het projectplan maken.
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65) Tijdens fase 2 wordt ontdekt dat het grafisch-ontwerpbedrijf financiële problemen heeft. Als gevolg 
hiervan wordt er een andere leverancier geselecteerd om het 'artwork' te produceren, en hun 
accountmanager wordt gevraagd om per direct lid van de stuurgroep te worden als een 
seniorleverancier. 
 
Is dit gepast, en waarom (niet)? 

 
A. Ja, want PRINCE2 is flexibel om onnodige vertraging bij het implementeren van beslissingen te 

vermijden. 
B. Ja, want wisselen van leveranciers is een belangrijke beslissing en moet als een afwijking worden 

behandeld. 
C. Nee, want er hoort één seniorleverancier te zijn die de belangen van de leverancier 

vertegenwoordigt in de stuurgroep. 
D. Nee, want wijzigingen in rollen zouden bij een faseovergang moeten plaatsvinden, tenzij er sprake is 

van een afwijking. 
 
 

AFSLUITEN VAN EEN PROJECT 
 
66) Het project Muziekalbum heeft het 'album klaar voor lanceren' geleverd. Bij het afsluiten van het project 

constateert de projectmanager dat de manager van de opnamestudio een uitstekende teammanager is 
geweest. Op basis hiervan bereidt de projectmanager een aanbeveling voor dat de manager van de 
opnamestudio voor het opnemen van toekomstige albums zou moeten worden gecontracteerd. 
 
Tijdens welke activiteit van het proces 'afsluiten van een project' zou deze aanbeveling voor goedkeuring 
moeten worden ingediend? 
 
A. Geplande afsluiting voorbereiden. 
B. Producten overdragen. 
C. Project evalueren. 
D. Projectafsluiting aanbevelen. 

 
 

67) Het project wordt nu afgesloten. 
 

Welke actie moet de projectmanager nemen tijdens de activiteit 'het project evalueren'? 
 
A. Acceptatie bevestigen van het 'artwork' door het marketingteam van de platenmaatschappij. 
B. Identificeren hoeveel fouten er werden gevonden nadat het 'artwork' door de kwaliteitsinspectie heen 

was gekomen. 
C. Bevestigen dat het marketingteam voldoende resources heeft om het 'album klaar voor lanceren' te 

promoten. 
D. Een productstatusoverzicht aanvragen voor het 'album klaar voor lanceren' van projectsupport. 
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68) Tijdens de initiatiefase is er een risico vastgelegd dat de verkoop van het album van de zanger mogelijk 
de verkoop kan beïnvloeden van andere albums die door de platenmaatschappij worden geproduceerd. 
Toen dit risico tijdens de projectafsluiting werd gereviewd, werd er daarom een aanbeveling voor 
vervolgacties gedaan voor de auditafdeling van de platenmaatschappij om over de impact te rapporteren 
tijdens de post-project benefits reviews. 
 
Is dit gepast, en waarom (niet)? 
 
A. Ja, want het project kan niet worden afgesloten tot de impact van de verkoop is gemeten. 
B. Ja, want de vervolgactie zal ervoor zorgen dat het risico kan worden gesloten in het risicoregister. 
C. Nee, want een vervolgactie moet worden toegewezen aan een individu in plaats van aan een 

afdeling. 
D. Nee, want de benefitsmanagementaanpak zou post-project activiteiten moeten omvatten. 

 
 

EINDE VAN HET EXAMEN 
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