
 

 

 
Vervolgtraining Scrum@school   
 

 

 
Doelen 
De Vervolgtraining rust docenten met ruime en positieve ervaring met Scrum@school toe om de methodiek 
systematisch in te zetten voor betere samenwerking, diepgaand leren, persoonlijke ontwikkeling en een 
Kaizen mindset. Kortom: onderwijsinnovatie met Scrum@school. 

 
Opbrengsten 
Deelname aan deze vervolgtraining levert het volgende op: 

1. Stimulans, kwaliteitsverbetering en nieuwste inzichten 
2. Binnen Scrum@school teams effectiever en diepgaander laten leren 
3. Met Scrum@school de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren 
4. Binnen Scrum@school het eigenaarschap vergroten en de samenwerking verbeteren 

 
Aantal deelnemers 
De training kan doorgaan bij deelname van 10 docenten. Maximaal aantal deelnemers 16. 

 
Programma en thema’s  
Het programma is een plezierige combinatie van ervaringen, theoretische onderbouwing, praktische 
oefening en gerichte nieuwe games. Elke bijeenkomst staan de volgende thema’s centraal: 

 
• Progressie en intervisie rond Scrum 

Ervaringen uitwisselen, collegiale intervisie, eigen progressie visueel maken 
 

• Diepgaand leren met Scrum 
activerende werkvormen voor samenwerkend leren; Hattie en Scrum; ontwikkelingsgerichte  
feedback; eigen interventies; Product Backlog voor diepgaand leren 

 
• Persoonlijke ontwikkeling met Scrum  

Kaizen mindset bevorderen; leerlingen leren om elkaar positieve en negatieve feedback te geven; 
leerlingen leren om eigen doelen te stellen en hier met hun Scrum team aan te werken 

 

Voorwaarden voor deelname 
Scrum@school basistraining en onderhoud gevolgd, ruime en positieve ervaring in het werken met 
Scrum@school in de klas. Deelname door meerdere docenten van een school verhoogt de opbrengsten. 

 
Lerarenregister en certificering 
Bewijs van deelname bij 85 % aanwezigheid. Accreditatie in Lerarenregister (studielast 24 uur contacttijd,  
12 uur zelfstudie). De training is een goede voorbereiding op de Certificering Agile Practioner Certificering. 
 

Opgave  
Via inschrijfformulier op https://scrumatschool.nl/trainingen/ (onderaan pagina van schoolsoort). 
Inschrijving is definitief na insturen van dit inschrijfformulier.  
Op deze training zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. 
De training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.  
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvangt u hierover bericht. 
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