Scrum@school nodigt u van harte uit voor het Seminar ‘Stimuleren van zelforganisatie met Scrum’.
Datum:
Locatie:
Tijden:

Woensdag 11 oktober 2017
Sogeti, Lange Dreef 17, 4131NJ Vianen
Inloop 13.30, start 14.00, einde 16.30 uur met een drankje

Waarom Scrum op school?
In het bedrijfsleven zorgt Scrum wereldwijd voor meer snelheid, wendbaarheid, productie en plezier en
stimuleert het de zelforganisatie van teams. To Scrum or not to Scrum – in de IT is dat geen vraag meer.
Ook scholen omarmen Scrum als effectieve werkmethodiek voor teams en MT. Samenwerking wordt gefocust
en transparant. Teams werken zelforganiserend met veel werkplezier en leveren in minder tijd meer resultaat.
In het onderwijs zorgt Scrum@school voor eigenaarschap en motivatie. Leerlingen en studenten werken beter
en effectiever samen, leren diepgaander en ontwikkelen zich als teamlid. Met Scrum@school realiseren
docenten gepersonaliseerd samenwerken waarbij 21st Century Skills als vanzelf aan bod komen.
Programma
13.30 uur
14.00 uur
14.10 uur
14.30 uur
15.15 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur

Inloop met koffie/thee
Opening en welkom door Jan van Rossum van Scrum@school
Korte introductie via een levendig beeld van Scrum@school door Alexander Muntjewerf
Scrummen als versterkende werkmethodiek voor zelforganisatie in de klas en in de
schoolorganisatie door Jan van Rossum en Susan Saris
Pauze
Het belang van en ervaringen met Scrum in het bedrijfsleven (Sogeti)
Ervaringen met Scrum@school - in gesprek met docenten en leerlingen
Afsluiting en napraten met een drankje

Voor wie?
Voor docenten, teamleiders en schoolleiders uit het VO, mbo en hbo.
Wat levert deelname op en wat kost het?
Het Seminar geeft u zicht op de mogelijke meerwaarde van Scrum voor uw school en de zelforganisatie
binnen uw school en laat u kennismaken met een methodiek om uw onderwijs te verbeteren en.
Dankzij de gastvrijheid van Sogeti zijn aan dit Seminar voor u geen kosten verbonden.
Hoe inschrijven?
Reserveer uw plek uiterlijk 5 oktober 2017 met een mailtje naar info@scrumatschool.nl
Vermeld daarbij de volgende gegevens: naam, functie, school en schooladres.
Na opgave rekenen we op uw komst (of de komst van een vervanger).
www.scrumatschool.nl

vol = vol!

