
 

 

 
 

Haal meer uit Scrum  
1e landelijke conferentie exclusief voor Scrum docenten en hun leidinggevenden 
woensdag 20 november 2019 
 
Opbrengsten 
Inspiratie, good practices, onderbouwing, antwoorden, nieuwe materialen, ideeën, plannen, energie.  
 
Locatie 
De Meshallen, Inspiratiecentrum voor Onderwijsvernieuwers, Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen 
Gratis parkeren; goed bereikbaar met bus vanaf Nijmegen of pendelbus vanaf station Wijchen 

 
Programma 
09.30 inloop met koffie en thee; lopend onderzoek naar opbrengsten 
10.00  keynote ‘Haal meer uit Scrum’ (Susan Saris, Jan van Rossum, Ellen Reehorst) 
10.45 koffie 
11.00 good practices uitwisselen 
11.45 keynote ‘Scrum werkt’ (resultaten promotie onderzoek Hans Vogelzang op video)  
12.15 doorpraten over onderzoeksresultaten (kleine groepen) 
12.45 lunch (en kennismaken met nieuwe Scrum materialen) 
13.30 de volgende stap met Scrum - op weg naar Agile schools 
13.45 keuze sessies ronde 1 
14.45 keuze sessies ronde 2 
15.45 interactieve afsluiting 
16.00 napraten met een drankje  
 

Keuze sessies (in voorbereiding) 
- Design Thinking en Scrum  
- backlogs maken volgens de nieuwste inzichten 
- (peer)feedback en Scrum 
- Scrum in de klas: van weerzin naar leerenergie 
- werkvormen voor Reviews en Retro's 
- persoonlijke leerdoelen op het Scrumbord 
- leerling Scrum Masters naar hoger level 
- Scrum Scan & Dr. Scrum (eigen professionalisering) 
- eigen rol als Scrum docent; functionele interventies 
- opbrengsten van Scrum zichtbaar maken 
- draagvlak voor Scrum in de klas bij collega’s vergroten 
- Scrum in het team: Story Map van eigen werk 
- Scrum Master in een team van collega's 
- Agile School en Agile leiderschap 
- programma van eisen opstellen samen met klas en verwerken in Def of Done 
- Scrum coffee (open sessie) 

 

Kosten en opgave  
Deelname kosten € 195 in btw. Early bird tarief tot 1 oktober 2019 € 175 in btw. 
Studenten tarief (LIO’s met Scrum ervaring) € 75 in btw. 
Opgave via inschrijfformulier.  
Op deze bijeenkomst zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.  

https://scrumatschool.nl/activiteiten/

