ScrumDoc opleiding
Wat doet een ScrumDoc?
Als ScrumDoc heb je de volgende taken:
1. Scrum@school levend houden
2. Scrum@school gezond houden
3. Scrum@school opbrengsten zichtbaar maken
4. Scrum@school borgen in de schoolorganisatie
Als ScrumDoc voer je de volgende werkzaamheden uit:
- je Scrumt je eigen werk als ScrumDoc
- je stemt regelmatig af met de portefeuillehouder Scrum@school in de schoolleiding
- je organiseert intervisiebijeenkomsten met scrummende collega´s
- je doet lesbezoeken bij scrummende collega´s en ondersteunt en coacht hen
- je bewaakt de kwaliteit van het Scrummen en stimuleert een Kaizen mindset bij docenten
- je signaleert impediments en zorgt dat deze snel worden opgelost
- je signaleert eventuele weerstanden en zet gericht interventies in
- je haalt Scrumenergie uit de buitenwereld de school in
- je zorgt dat progressie en opbrengsten van Scrum@school gemonitord worden
- je maakt de opbrengsten van Scrum@school zichtbaar binnen en buiten de school
- je zorgt dat Scrum@school geborgd wordt in jaarplanning, beleidsplannen en schoolorganisatie
- je initieert waar nodig aanvullende training (uitvoering van trainingen gebeurt door Scrum@school)

Opbrengsten van deelname
Je levert een waardevolle bijdrage aan de uitrol en implementatie van Scrum@school binnen je school.
Je ontwikkelt je persoonlijke competenties rond het begeleiden en coachen van collega’s en het
implementeren van onderwijsvernieuwing.

Deelnemers
De opleiding gaat door bij minimaal 8 cursisten; maximale groepsgrootte is 16.

Tijden
Startdag 10.00 – 17.00 uur
Vijf vervolgbijeenkomsten 13.30 – 17.00 uur

Programma
Tijdens de opleiding staat je werk als ScrumDoc in je eigen school centraal; de bijeenkomsten stimuleren
en ondersteunen je daarbij. Het echte werk gebeurt dus tussen de bijeenkomsten door!
De opleiding heeft een plezierige mix van theorie (beperkt), praktisch oefenen en intervisie.
In de bijeenkomsten komen de vier hoofdthema´s telkens terug: levend houden, gezond houden,
zichtbaar maken en borgen.

Concreet komen onder meer de volgende zaken aan bod:
visie op belang van Scrum voor beter onderwijs; eigen positie als ScrumDoc; eigen werk als ScrumDoc
Scrummen; samenwerking met portefeuillehouder uit schoolleiding; intervisiebijeenkomsten uitvoeren;
Scrum kwaliteit bewaken; lesbezoeken uitvoeren; collega´s coachen; weerstanden aanpakken;
impediments oplossen; progressie en opbrengsten monitoren; Scrum zichtbaar maken in de school;
Scrum zichtbaar maken in de wereld rondom school; strategisch opereren binnen de schoolorganisatie;
Scrum borgen in schoolbeleid en schoolorganisatie; energie uit bedrijfsleven inzetten binnen school;
Scrum professionalisering van collega´s bevorderen; Scrum@school for professionals; Scrum jaarverslag.
Vanzelfsprekend is het een Agile programma. Tijdens de opleiding passen we het in overleg aan de
wensen, behoeften en ons gezamenlijk voortschrijdende inzicht aan.

Voorwaarden voor deelname
Deelname voorwaarden voor cursisten
- je hebt een heldere visie op het belang van Scrum in relatie tot beter onderwijs
- je hebt ruime Scrumervaring en bent een goede Scrumdocent
- je hebt een positieve, progressiegerichte Kaizen mindset
- je hebt krediet en vertrouwen bij collega’s en vindt het leuk om hen verder te helpen
- je bent in staat om strategisch te bewegen in de schoolorganisatie
- je kunt organiseren
Deelname voorwaarden voor de school
- voldoende facilitering van de ScrumDoc (40 – 80 uur op jaarbasis)
- betrokken portefeuillehouder Scrum@school in de schoolleiding
- portefeuillehouder (Product Owner) is tijdens de startdag ´s middags aanwezig (13.30 – 17.00 uur)
- mogelijkheid (tijd in jaarrooster) om intervisiebijeenkomsten met Scrummende collega’s te houden

Tijdsinvestering en bewijs van deelname
Tijdsinvestering 21 uur contacttijd, 36 uur zelfwerkzaamheid (ScrumDoc werk binnen eigen school).
Docenten die de startdag en minimaal vier vervolgbijeenkomsten hebben gevolgd krijgen een bewijs
van deelname.

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

