
 
 

ScrumAssessor opleiding                 
 
 

Waarom deze opleiding? 
Scrum ervaring - en vooral de bijbehorende mindset rond samenwerken en verbeteren - worden door 
vervolgopleidingen en bedrijfsleven steeds meer gewaardeerd. Daarmee is belangrijk dat studenten* 
hun Scrum ervaring kunnen bewijzen met een Scrum@school certificaat. Om dit certificaat werkelijk 
waarde te geven, is een certificeringsprocedure en een opleiding tot ScrumAssessor ontwikkeld. 
 
 

Wat doet een ScrumAssessor? 
Als ScrumAssessor certificeer je studenten voor bewezen goed gebruik van Scrum@school. 
Concreet voer je de volgende werkzaamheden uit: 
• organisatie van certificering in school opzetten 

(tijdpad, wie doet wat, financiering regelen van certificeringskosten - 15 euro in btw per 
student) 
•  Scrum@school certificeringsmogelijkheden bekend maken bij docenten, studenten (en evt ouders) 
•  checken of studenten voldoen aan de instapeisen voor certificering 
• Scrum@school portfolio’s voorzien van feedback (mogelijk in samenwerking met Scrum docenten) 
• Scrum portfolio’s van voldoende kwaliteit accepteren en voor random check doorsturen naar  
 Scrum@school 
•  Scrum@school portfolio gesprekken voeren met studenten (individueel) 
• op basis van portfolio en gesprek beslissen welke studenten het certificaat behalen 
• gegevens van deze studenten doorgeven aan Scrum@school voor certificaat en Register 
• certificaten feestelijk (laten) uitreiken 
 
 

Opbrengsten 
Je levert een waardevolle bijdrage aan het cv van je studenten en indirect aan de kwaliteit van Scrum 
binnen je school. 
 
 

Opzet certificering van studenten 
1. check of student voldoet aan de instapeisen (rubric) 
2. student maakt portfolio (format aangeleverd) 
3. studenten waarvan het portfolio voldoende is, voeren individueel een portfoliogesprek 
4. met portfolio en gesprek bewijzen studenten dat ze weten hoe Scrum@school werkt, dat ze een 

Kaizen mindset hebben en dat ze kunnen reflecteren op hun eigen aandeel in een team 
5. Scrum@school berekent € 15 per student voor certificaat, opname in Register en 

kwaliteitsborging; de school bepaalt zelf welke prijs wordt doorberekend aan de student 
 
 
 
 
 
 

* met studenten worden ook leerlingen in het VO bedoeld 

  



Voorwaarden voor licensering tot ScrumAssessor 
- bewezen kennis van Scrum@school; Certificering Agile Foundation Onderwijs behaald (dit schriftelijke  
 examen is onderdeel van de ScrumAssessor opleiding) 
- opleidingsdag volledig en actief gevolgd 
- commitment op certificeringsprocedure en kwaliteitseisen 
 
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt een licentieovereenkomst afgesloten tussen 
Scrum@school en de ScrumAssessor. Deze licentie geldt in eerste instantie voor een jaar en kan daarna 
telkens met twee jaar worden verlengd. Om de licentie te behouden is het noodzakelijk om  
- te werken volgens de door Scrum@school ontwikkelde procedure en kwaliteitseisen 
- eens per 2 jaar deel te nemen aan een landelijke ScrumAssessoren bijeenkomst (dagdeel) 
 

 

Voorwaarden voor deelname aan ScrumAssessor Opleiding 
- bewijs van deelname Scrum@school Basistraining en Onderhoudstraining 
- ruime Scrum ervaring in de klas (minimaal een jaar) 
- grondige voorbereiding op Examen Certificering Agile Foundation Onderwijs  

(zelfstudie; kennisbasis is docentenhandleiding Basistraining en Start2Scrum; examen bestaat uit 
60 multiple choice vragen waarmee de kandidaat bewijst Scrum@school te begrijpen) 

- voorbereiding op de opleidingsdag (zelfstudie; certificeringsprocedure en portfolio bestuderen) 
 
 

Opleidingsprogramma 
1. Examen Agile Foundation Onderwijs (wordt ter plekke afgenomen) 
2. Certificering procedure 
3. Instapeisen voor studenten 
4. Opzet portfolio 
5. Opzet portfolio gesprek 
6. Portfolio gesprekken voeren 
7. Beoordelingscriteria voor certificering 
8. Organisatie in school 

 
 

Tijdsinvestering  
7 uur contacttijd plus 10 uur zelfstudie (incl. voorbereiding op Examen Certificering Agile Foundation 
Onderwijs). 
 
 

Tijden, locatie en kosten 
Inloop 9.45, start 10.00, einde 17.00 uur. 
Locatie Utrecht op loopafstand van Utrecht CS.  
Opleidingskosten € 750 per persoon. 
Dit is incl. btw, Examen Agile Foundation Onderwijs, persoonlijke licentie, materialen en lunch. 
 
 

Opgave  
Via inschrijfformulier op https://scrumatschool.nl/trainingen/ (onderaan pagina). 
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. 

https://scrumatschool.nl/training/vo/

