
 
 
 
PWS zonder stress … met Scrum!                  
 
 
Opbrengsten van de cursus 
Je bent als docent in staat om leerlingen bij het maken van hun Profielwerkstuk of Meesterproef te laten 
werken met Scrum@school. Met als resultaat dat zij effectief en zelfsturend (samen)werken; een veel 
beter beeld ontwikkelen van de stappen in hun onderzoek en de taken die hen naar hun einddoel 
leiden; op tijd en zonder veel stress hun deadlines halen en werk van goede kwaliteit opleveren. Scrum 
zorgt voor een helder en inzichtelijk werkproces, waardoor jij je begeleiding veel eenvoudiger kunt 
richten op de behoeften van leerlingen. Je bespaart jezelf de energie die je eerder stak in aanjagen en  
controleren en zult genieten van de verantwoordelijkheid die je leerlingen zelf gaan nemen. 

 
Aantal deelnemers 
De cursus kan doorgaan bij deelname van 10 docenten. Maximaal aantal deelnemers 24. 

 
Voor wie 
Het programma is gericht op bovenbouw docenten VO die  
- bereid zijn te vertrouwen op Scrum@school als effectieve methodiek voor projectmatig werken 
- met Scrum een verbeterslag willen realiseren in het werkproces van leerlingen en in hun begeleiding  

 
Programma 
Het programma is praktisch van aard en gericht op docenten die hun leerlingen met Scrum willen laten 
werken aan hun PWS of Meesterproef. De centrale vraag is: hoe begeleid je leerlingen bij het scrummen 
van hun PWS of Meesterproef? De waarom vraag komt alleen in het begin kort aan de orde. 
 

Dag 1: Scrum, Sprintindeling, Scrumbord 
- Waarom Scrum bij PWS 
- Scrumproces (korte theorie, game) 
- Kwaliteiten van leerlingen en Definition of Fun 
- Sprintindeling: belang van ritme, eigen Sprint indeling 
- Stakeholdercirkel en IJsbergtechniek om onderwerp te verkennen 
- Product Backlog: zelf maken als vingeroefening; leerlingen hierbij begeleiden 
- Werk plannen met Punten Pokeren 

 
Tussendoor: start maken met bijstellen van eigen PWS handleiding; als vingeroefening een Scrumbord 
inrichten 
 

Dag 2: Ceremonies en begeleiding 
- Oplevering Scrumbord & feedback 
- Scrum rollen en rol begeleider 
- Stand-up aanleren 
- Burn Down Chart aanleren 
- Afronding Sprint begeleiden (oplevering & feedback; Review; Retro) 
- Start nieuwe Sprint begeleiden (ijsberg en Product Backlog bijwerken; Sprint Planning) 
- PWS handleiding bijstellen 
- Afronding: vooruitblik, terugblik 

 
  



Coaching en intervisie 
Tijdens de begeleiding van PWS leerlingen is digitale coaching mogelijk.   

 
Voorwaarden voor deelname 
Cursisten zijn beide cursusdagen aanwezig en willen hun leerlingen hun PWS / Meesterproef laten 
maken met Scrum. Deelname door meerdere docenten van een school verhoogt de opbrengsten van de 
cursus. 
 
Als cursist krijg je per mail een digitale doe-het-zelf introductie toegestuurd, die je voorafgaand aan de 
cursus zorgvuldig doet (1-2 uur). Verder neem je de bestaande PWS-/Meesterproefhandleiding en een 
onderwerp dat representatief is voor wat je leerlingen onderzoeken / ontwerpen mee naar de cursus. 
 

Register Leraar  
Accreditatie bij Register Leraar is in aanvraag. 
  

Opgave  
Download het inschrijfformulier van de website en mail dit ingevuld naar de betreffende trainer;  
voor mailadres zie www.scrumatschool.nl  Inschrijving is definitief na insturen van dit inschrijfformulier.  
 
De training gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.  
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training ontvangt u hierover bericht. 
 
 

  

http://www.scrumatschool.nl/


 
Inschrijfformulier ‘PWS zonder stress … met Scrum!’   

 

 
 
naam school        
 
plaats 
 
mailadres voor facturering 
 
eventuele gegevens voor factuur 
(kostenplaats, bestelnummer enz.) 
 
naam teamleider / schoolleider     
 
handtekening voor akkoord  
 
 
Onderstaande docenten doen mee aan de cursus ‘PWS zonder stress … met Scrum!’: 
 
1. naam, vak    e-mail       (di)eetwensen 
 
 
2. naam, vak    e-mail       (di)eetwensen 
 
 
3. naam, vak    e-mail       (di)eetwensen 
 
 
4. naam, vak    e-mail       (di)eetwensen 
 
 
5. naam, vak    e-mail       (di)eetwensen 
 
 
 
Data 
Vrijdag 8 september 10.00 – zaterdag 9 september 14.00 uur incl. overnachting en maaltijden. 
 
Kosten 
De kosten voor deze cursus zijn € 675 euro pp in btw, inclusief verblijf (€ 180 in btw) en materialen. 
 
Na ontvangst van de inschrijving volgt per mail een bevestiging.  
De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.  
Uiterlijk 10 dagen voor aanvang krijg je hierover definitief bericht.  
Op deze cursus zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (www.scrumatschool.nl). 
 
Ondertekend mailen naar info@scrumatschool.nl 

http://www.scrumatschool.nl/

