
SCRUM MEETS  DESIGN THINKING

WERK JE AL MET SCRUM? 
Dan ken je de kracht van overzicht, korte cycli en verbeteren. 
Maar hoe kun je in complexe projecten creatief blijven, niet 
direct achter het eerste idee aanhollen en de eindgebruiker 
werkelijk centraal stellen? Design Thinking biedt krachtige 
methodes om een onderzoek en een ontwerpproces naar een 
hoger niveau te tillen.

Anders gezegd: Scrum zet steigers om het werkproces. Daardoor 
kunnen de ‘bouwers’ (leerlingen/studenten, docenten, MT) 
hun werk effectiever uitvoeren. Design Thinking levert het 
gereedschap om een beter bouwwerk en een beter werkproces 
te ontwerpen.

Stel je voor dat je de kracht van beide methodes zou 
combineren … wat een geweldige impuls voor onderzoekend en 
ontwerpend leren! En wat een verrijking van het ontwikkelwerk 
van onderwijsprofessionals, die van abstracte vraagstukken 
naar haalbare oplossingen moeten zien te komen.

SCRUM
Scrum helpt je om complexe projecten sneller tot een beter 

einde te brengen. Scrum organiseert het werk, zorgt voor 
overzicht, haalbaarheid en gehaalde deadlines en brengt 

teams in een permanente verbeterstand. Scrum is geschikt 
voor iedereen die effectiever wil leren en werken en beter 
wil kunnen inspelen op veranderingen. Scrum@school zet 

steigers om het leerproces of het ontwikkelwerk en zorgt voor 
betere samenwerking, sneller en dieper leren, persoonlijke 

ontwikkeling en een Kaizen mindset.

SAMENKOMST VAN METHODES
Met de combinatie van Design Thinking en Scrum kunnen 
teams in overzichtelijke, concrete stappen een probleem helder 
definiëren, op een creatieve manier concepten en oplossingen van 
hoge kwaliteit bedenken en tegelijk hun deadlines halen en zich 
in elke Sprint verbeteren. De combinatie van Design Thinking en 
Scrum zorgt voor een sterke verbinding van creativiteit, structuur, 
zelforganisatie en inspelen op veranderingen. Zo breiden 
jongeren en docenten hun vaardigheden uit met innovatieve 
methodieken, die op een natuurlijke manier bijdragen aan 

levenslang leren. Onderwijs wordt Agile en futureproof.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Check ons aanbod op de volgende pagina.

DESIGN THINKING
Design Thinking is een methode om van abstracte vragen 
tastbare oplossingen te maken. Je leert denken en werken als 
een ontwerper: creatief, in mogelijkheden, met de eindgebruiker 
centraal. Studio Tast heeft een handige tastbare ontwerptool 
ontwikkeld (Groow), waarmee je zelf makkelijk een onderzoeks- 
of ontwerpproces kunt bedenken en kunt vullen met activiteiten 
die passen bij de doelgroep en de opdracht. Groow bestaat uit 
een houten toolkit en een online platform en is bruikbaar op 
alle onderwijsniveaus.



STUDIEDAG DESIGN THINKING
Deze praktische studiedag is bedoeld voor docenten, teamleiders en schoolleiders 
met Scrum ervaring, die Design Thinking willen inzetten als inhoudelijke verrijking 
van de Scrum Sprints.

Door wie?
Studio Tast (Design Thinking specialist in het onderwijs) en Scrum@school (partner 
in Agile onderwijs) bundelen in deze studiedag hun krachten.

Opbrengsten
Je neemt nieuwe inzichten, ervaringen, vaardigheden én praktische tools mee terug 
naar school. 

Je leert:
• Wat de essenties zijn van Design Thinking
• Hoe simpel het kan zijn om twee innovatieve methodieken goed te combineren
• Tastbare tools gebruiken, die je in je eigen werkzaamheden kunt 

implementeren en waarmee je de Sprints van Scrum kunt versterken
• Onderzoeks- en ontwerpprocessen in stappen onderverdelen en just-in-time 

activiteiten, informatie en kennis inzetten
• Design Thinking inzetten om haalbare oplossingen te ontwikkelen (met 

verschillende mindsets en perspectieven werken; onderzoek doen naar vraag 
achter de vraag om tot de essentie van je uitdaging te komen)

• Hoe je je verder kunt bekwamen in Design Thinking

Na de studiedag is verdere scholing en ondersteuning op maat mogelijk.

Data & locaties
5 Maart 2020 9:30 - 16:30h bij Studio Tast in Eindhoven. 
Deze studiedag kan ook incompany aangevraagd worden. 

Deelnamekosten & aanmelden
€ 245,- per persoon incl. BTW en lunch. Toolkits zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze 
zijn via de Studio Tast webshop met deelnemers korting te verkrijgen.
Aanmelden via info@studiotast.com.
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