
 
 
 
 
 
 

 

Certificering van studenten  
 
 
Waarom deze certificering? 
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 waarde te 
geven, is een certificeringsprocedure en een opleiding tot ScrumAssessor ontwikkeld. 

                                                                            * met studenten worden ook leerlingen in het VO bedoeld 
 
Opzet certificering vo, mbo 3-4, hbo 
1. instapcheck  check of student voldoet aan de instapeisen (rubric) 
2. examen  online MC examen dat kennis over Scrum toetst 
3. portfolio  volgens aangeleverd format, beperkte omvang 
4. portfolio gesprek student bewijst Scrum te begrijpen, te kunnen reflecteren op de eigen  
   ontwikkeling en een Agile, Kaizen mindset te hebben 
5. certificering  Scrum@school certificaat en opname in online Register (scrumatschool.nl) 
 
Opzet basiscertificering vo basis-kader en mbo 1-2 
1. instapcheck  check of student voldoet aan de instapeisen (rubric) 
2. creatief product product naar keuze over Scrum, op basis van eisen, gemaakt in een Scrumteam  
3. presentatie  van het creatieve product   
4. certificering  Scrum@school basiscertificaat en opname in online Register (scrumatschool.nl) 
 
Certificering door ScrumAssessor 
Certificering van studenten gebeurt door gelicenseerde docenten, die hiervoor een korte ScrumAssessor 
Opleiding volgen. Deelnamevoorwaarden: basistraining gevolgd, Foundation Examen behaald, ruime 
Scrum ervaring in de klas. De studielast is 3 uur contacttijd + 2 uur zelfstudie. 
 
Scrum@school sluit een licentieovereenkomst af met de opgeleide ScrumAssessor. Deze licentie geldt in 
eerste instantie voor twee 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 certificeringsprocedure en kwaliteitseisen 
- eens per 2 jaar deel te nemen aan een landelijke ScrumAssessoren bijeenkomst (dagdeel) 
 
Kwaliteitsborging 
Scrum@school bewaakt de kwaliteit van de certificering met het examen en een check van portfolio’s 
en creatieve producten. 

 
Kosten van certificering 
Scrum@school berekent € 15 per student (prijs 2021-2022) voor certificaat, opname in Register en 
kwaliteitsborging; de school bepaalt zelf welke prijs wordt doorberekend aan de student. 
 
Data, prijs en opgave ScrumAssessor Opleiding 
Check hiervoor https:/scrumatschool.nl/trainingen/ 
 


