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De eLearning cursussen van Learning Ideas
Learning Ideas heeft een groeiend aantal 
eLearning curssussen beschikbaar, met name ter 
ondersteuning van opleidingen voor project- en 
programmamanagement.

U kunt kiezen uit twee soorten cursussen: 

1. examenvoorbereiding
2. volledige eLearning

Voor alle cursussen krijgen deelnemers 12 weken 
toegang.

Examenvoorbereiding
Learning Ideas biedt de volgende online cursussen 
voor examenvoorbereiding:
• PRINCE2 Foundation
• PRINCE2 Practitioner
• IPMA-D

Alle curssusen bieden:
• Uitgebreide set multiple choice vragen
• Vragen met feedback
• Handige navigatie
• Vragen per onderwerp of competentie
• Probeer vragen zovaak je wil
• Verschillende antwoorden uitproberen
• Volledige proefexamens

De PRINCE2 cursussen bieden bovendien:
• Meer dan 500 multiplce choice vragen
• Online naslag PRINCE2
• Online overzicht van alle PRINCE2 documenten
• Feedback met verwijzingen naar het manual
• het eBook “PRINCE2 Basics”

De cursus IPMA-D examenvoor-
bereiding biedt daarnaast open 
vragen voor alle competenties 
met volledige antwoorden en 
bovendien uitwerkingen van 
vragen waarbij berekeningen 
een rol spelen. De cursus bevat 
meer dan 800 multiplce choice 
vragen en twee volledige proef-
examens.

Voorbeeld van navigatie met multiple choice vragen

Volledige eLearning
Learning Ideas biedt de volgende volledige online 
cursussen voor:
• PRINCE2 Foundation
• MSP Foundation

Deze cursussen geven een compleet overzicht van alle 
onderwerpen voor PRINCE2 of MSP. De inhoud wordt 
op verschillende manieren gepresenteerd:
1. Gestructureeerde presentatie
2. Als document (downloadable PDF)
3. Online referentie

Hiermee kan elke deelnemer de manier van studeren 
kiezen die het meest met zijn voorkeur overeekomt.

Elk onderdeel van de leerstof wordt gevolgd door een 
korte quiz waarmee de deelnemer direct zijn begrip 
van het onderdeel kan testen.

De volledige eLearning cur-
sussen bevatten een case 
waarmee de deelnemer zijn 
begrip voor de verschillende 
onderdelen van PRINCE2 of 
MSP verder kan uitbouwen. 
De deelnemer maakt de op-
gaven en stuurt die in, en 
krijgt vervolgens feedback 
met het volledig uitgewerkte 
antwoord.

Voor PRINCE2 Foundation eLearning krijgen de 
deelnemers ook toegang tot de cursus PRINCE2 
Foundation examenvoorbereiding met meer dan 500 
vragen en 4 proefexamens. De cursus MSP Foundation 
elearning bevat een examenvoorbereidingsmodule 
met meer dan 150 multiple choice vragen en 2 
volledige proefexamens.

DEMO aanvragen
Je kan zelf meteen een demo voor de e-Learning cur-
sussen van Learning Ideas starten door naar site. te 
gaan. Daar herken je de democurssen meteen. Kies de 
cursus waarvoor je een demo wil, en volg de stappen 
voor het aanmaken van een account.

Online bestellen
Je kan de eLearning cursussen online bestellen op 
www.pm-elearning.com. Je betaalt met iDeal en je 
kan meteen beginnen! 
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