
 

 

 
Scrum@school  Onderhoudstraining 
 

 
Doelen 
De Onderhoudstraining helpt docenten die al met Scrum@school werken om hiermee door te gaan, de 
uitvoering op te frissen en de opbrengsten te verbeteren. 
 
Opbrengsten 
Deelname aan deze Onderhoud training levert het volgende op: 

1. Uitvoering van Scrum@school in de klas opfrissen en verbeteren 
2. Stimulans, inspiratie en nieuwste inzichten 
3. Uitwisseling van ervaringen en leren van collega’s 

 
Aantal deelnemers 
De training kan doorgaan bij deelname van 12 docenten. Maximaal aantal deelnemers 16. 
 
Tijden 
15.30 – 20.00 uur incl. maaltijd voor open trainingen; tijden voor incompany trainingen in overleg. 
 
Programma en thema’s  
Het programma is een plezierige combinatie van ervaringen uitwisselen, theoretische onderbouwing, 
praktische oefening en enkele nieuwe games. Het programma is Agile, waarbij de vragen van de groep 
leidend zijn. In de bijeenkomsten komen in elk geval de volgende thema’s aan bod:  

 Scrum Lab 
eigen Scrum praktijk doorlichten; intervisie en werken aan zelf gekozen actiepunten; klein 
praktijkonderzoek doen 

 Scrum Werkplaats 
werken aan thema’s naar keuze bijvoorbeeld: IJsbergmethode of Story Map voor open projecten; 
omgaan met weerstanden; eigen casussen; Product Backlog schrijven 

 Scrum Atelier  
Ceremonies aanscherpen; effectieve interventies van een Scrum docent; opbrengsten verbeteren 
met feedback, Review en Retro; samenwerking verbeteren met positieve bekrachtiging en 
progressiegerichte coaching 

 
Voorwaarden voor deelname 
Scrum@school Basistraining gevolgd en enkele maanden ervaring met Scrum in de klas. 
  
Tijdsinvestering, bewijs van deelname en certificering 
Tijdsinvestering 12 uur contacttijd en ongeveer 6 uur zelfstudie. Bewijs van deelname op basis van 85 % 
aanwezigheid. De training kan afgerond worden met de Agile Foundation Certificering Onderwijs.  
 
Data en prijs 
Check hiervoor https://scrumatschool.nl/training/ 
 
Opgave  
Via inschrijfformulier op https:/scrumatschool.nl/trainingen/ (onderaan pagina van schoolsoort). 
Inschrijving is definitief na insturen van dit inschrijfformulier. Op deze trainingen 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/

