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Scrum & Curriculum

Symbolen leren? Centrale vraag

• Levensecht, herkenbaar

• Helder doel, maar ‘divergent’ 
antwoord:

• een oplossing
• een opinie
• een beslissing
• een plan
• een advies
• een product

Divergent in plaats van   convergent



Concept aanpak Context aanpak: adipinezuur

Praktijkvoorbeeld: Groene Chemie

 

  

   

Convergente aanpak



Context-aanpak

Adipinezuur

• 2 miljard ton per jaar…

• Conserveringsmiddel
• ijs, pudding, dranken, fast-food

• Grondstof voor nylon

• Verbeterd buigzaamheid en 
veerkracht van plastic

Welke synthesemethode ga je gebruiken?

• Gegeven: 2 synthesemethodes

• Formuleer een evenwichtig advies 
met :
• Vergelijking methode 1 en 2
• 12 principes van Groene Chemie
• Inclusief energieberekeningen

• 3 lesweken; 3 sprints

 

  

   



Complex assignment

• Context = real life

• Concepts = ‘need to know’

• Collaboration =  necessary

• How to cope with?

Quintana et al (2004)

Students “…can be overwhelmed
by the complexity of options 
available, making it difficult to
direct their investigations, see
what steps are relevant and
productive, and make effective
activity decisions.”



Werkgeheugen = vermogen om

• Feiten te combineren

• Prioriteren

• Betere voorspeller van 
schoolprestaties dan IQ



Vraagt om:

Cognitive Scaffold

Experts in een leerdomein

• Mentale modellen

Beginners in een leerdomein

• Ongestructureerde schema’s 



Cognitive scaffolds

Ondersteunen leerproces

• Overzicht creëren 

• Plannen 

• Prioriteren

• Structureren

• Uitleg (!)

Lazonder et al. (2016)

Voorbeelden

• Scrumbord

• Takenlijst ->productbacklog

• Punten pokeren

• Hints

• Heuristieken 

•

Bevorderen leeropbrengsten



Complexe taak of

niet-covergente vraag

• Levensechte context

• Vraagt om cooperation

• Risico: cognitive overload

Cognitive scaffold

• Scrum@school
• Plannen

• Structureren

• Prioriteren

• Maar… scrum is meer

Conclusie: scrum & curriculum
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Scrum & lerende leerlingen

Formatieve toets

• Assessment for learning

• Assessment of learning



Review

Handig voor leerlingen

• Where am I going?
• Connectie met leerdoelen

• How am I going?
• Beheers ik de concepten?

• Where to go next?
• Hoe ga ik me verbeteren?

• Feed-up

• Feedback

• Feed-forward



Review

Handig voor leerlingen & docenten

• Feedback geven en ontvangen

• Inzicht in lacunes

• Inzicht in misconcepten

• Makkelijker om ‘adaptief’ les te 
geven

Veel vormen mogelijk

• Formatieve toets

• Concept-map

• Korte samenvatting

• Exit-ticket

• Een kort practicum



Effect van formatieve toetsen



Resultaten 
Formatieve toetsen

O1 O2a* O2b O3* R-test

3aga Mean 2 4,8 3,5 6,1 5,7

3gb Mean 2,7 7,6 4,7 5,6 7

17

In lijn met onderwijskundige 
literatuur

Vogelzang & Admiraal, (2017).



Review

• Cruciaal element van scrum

• Vraagt veel voorbereiding
• Samenwerking tussen docenten!

• Leerlingen vragen om reviews
• Scrum maakt in het begin soms onzeker: ‘doe ik het wel goed?’.
• Review maakt duidelijk waar je als leerling staat.

• Misschien eerste stap om te stoppen met cijfers geven…
• “Cijfers geven werkt niet…”



Wat vinden leerlingen?

• Vragenlijst: ca 45 vragen

4-6 vragen vormen samen een ‘schaal’

• 21th century skills 
• Samenwerking
• Zelfreflectie
• Self-efficacy
• Persoonlijke ontwikkeling
• Support door docent
• Leeromgeving



Scrum & Leerlingen

• Stevige investering nodig
• Tijd

• Energie

• Oefenen loont

…. Welke docentkenmerken helpen…?
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Docenten

• 69 (scheikunde) docenten bevraagd op 
opvattingen over onderwijs

• Beschouw je jezelf vooral als: 

• Vakinhoudelijke specialist
• Leerstof centraal

• Didacticus
• Plannen, implementeren, evalueren van het leerproces 

van de leerlingen

• Pedagoog
• Stimuleren en ondersteunen van sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen

Leerstof

Leerproces

Leerling



Wat zegt de literatuur?
Implementatie van Student-Centered Learning Environment:

De docent:
• Beheerst vakinhoud uitstekend
• Gebruikt scaffolds voor plannen en reguleren van het leerproces 
• Gaat verbinding aan met leerlingen
• Gebruikt feedback van leerlingen
• Is bereid om te focussen op meer dan alleen vakinhoud

Gebaseerd op: Taconis et al. (2017)



Effect van de vragenlijst…

Groei-docent:

• … ik kan, moet en wil bijleren…

• …wil je langskomen, observeren en doorpraten over mijn scores…



Conclusie: Scrum implementeren betekent:

• Investeren in Docenten:
• Vakinhoudelijk op niveau: competent
• Didactisch sterk: consistent, coherent
• Pedagogisch: commitment, compassie

• Verlagen van cognitive overload bij complexe opdrachten
• Systematisch feedback introduceren in de lessen

• Bevorderen diepgaand leren bij leerlingen

• Doorzetten…, maar na verloop van tijd: 
• Meer samenwerking
• Meer eigenaarschap

• Meer persoonlijke ontwikkeling



Scrum maakt leren zichtbaar

hans.vogelzang@gmail.com

Vriendelijk bedankt voor jullie aandacht


