
     
 
 

 

 
Speciaal voor Scrum docenten 

ScrumSpecial 20 maart 2019  
 

 
 
Scrum@school nodigt je uit voor de ScrumSpecial ‘Scrum Ontwerpatelier’.  
 
Datum: woensdag 20 maart 2019, inloop 13.15, start 13.30, einde 17.00 uur  
Locatie: Boswell-Bèta, Laan van Puntenburg 2A, 3511 ER Utrecht (loopafstand van Utrecht CS) 
  
Eh … een ScrumSpecial?  
Is een verdiepende themabijeenkomst voor docenten met Scrum ervaring. 
 
Voor  
Scrummende docenten uit vo, mbo en hbo die betere Backlogs / Release Planningen willen maken en 
betere Scrum ontwerpers willen worden. 
 
Waarom een Ontwerpatelier? 
Zelf Backlogs / Release Planningen maken is boeiend maar ook lastig werk. Het vraagt afwisselend om 
creatief brainstormen en gericht knopen doorhakken. In dit Ontwerpatelier werk je volgens een 
systematische werkwijze stapsgewijs toe naar een eigen nieuwe Backlog / Release Planning van goede 
kwaliteit.  Met name de Sprintopleveringen en de Definition of Done krijgen de aandacht die ze 
verdienen.  Al werkend oefen je met het gereedschap van een Scrum ontwerper en scherp je je eigen 
ontwerpersvaardigheden aan.  Tussendoor krijg je feedback van collega’s en trainers.  
Je vertrekt met een Backlog / Release Planning, die (vrijwel) klaar is voor gebruik in de klas. 
 
Programma  
13.15 uur Inloop met koffie/thee 
13.30 uur Opening en welkom door Scrum@school, nieuwe ontwikkelingen 
13.45 uur Ontwerpatelier draait  – iedereen is aan het werk – trainers zorgen just-in-time voor  

relevante input bij elke nieuwe stap – lekker doorwerken aan je eigen project of 
lessenserie – snel brainstormen en beslissingen nemen – feedback krijgen en verwerken – 
al werkend nieuwe inzichten opdoen die de leeropbrengsten van Scrum vergroten 

17.00 uur Afsluiting en napraten voor wie dat wil 
 
Wat levert deelname op en wat kost het? 
Meedoen aan het Scrum Ontwerpatelier levert je het volgende op: een complete Backlog / Release 
Planning van goede kwaliteit; ervaring met een gestructureerd ontwerpproces; nieuwe inzichten om de 
leeropbrengsten van Scrum te vergroten; inspirerende contacten met scrummende collega’s uit het land 
 
Belangrijk: neem het onderwijsmateriaal mee, waarvan je een Backlog / Release Planning wilt maken.  
Deelnamekosten zijn € 125 per persoon. 
  
Direct inschrijven                      
Op https://scrumatschool.nl/activiteiten/  vol = vol! 
Na opgave rekenen we op je komst (of de komst van een vervanger). 
 
www.scrumatschool.nl   


