Haal meer uit Scrum
2e landelijke conferentie exclusief voor Scrum docenten en hun leidinggevenden
Haarlem, vrijdag 10 december 2021

Kom inspiratie tanken tijdens een actieve Scrum dag die in het teken staat van ervaringen delen en
nieuwe expertise opdoen. Geniet van de bijzondere locatie: vlak naast de werkvloer waarin studenten
van de opleiding Media de hele dag scrummen binnen een onderwijsconcept dat drie jaar geleden real
life onderwijs is genoemd. Met bevlogen docenten, die als team ook zelf hun eigen werk scrummen.
Het programma biedt je volop kansen om met deze studenten en docenten in gesprek te gaan over
Scrum en hierover diepgaand van gedachten te wisselen met de andere gasten en aanwezige trainers.
Opbrengsten
Inspiratie │ good practices │ onderbouwing │ antwoorden │ materialen │ ideeën │ plannen │ energie
Locatie
ROC Nova College, Zijlweg 203, Haarlem.
Gratis parkeren; goed bereikbaar met OV-fiets vanaf station Haarlem.

Programma
09.00
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.45
13.30
15.00
15.30

inloop met koffie en thee
eerste kennismaking met elkaar en elkaars expertise en ervaringen
keynote ‘Scrum onderbouwd – onderwijskundige fundering van Scrum´
koffie en thee
voorbereiding lesbezoeken en gesprekken
lesbezoeken aan studenten Media die een Sprint afronden; gesprek met studenten
gesprek met docenten die ook nog eens hun eigen werk scrummen; korte nabeschouwing
lunch
Scrum coffee (open sessie rond eigen vragen)
nieuwe ontwikkelingen en materialen; Retro
napraten met een drankje

Kosten en opgave
Deelname kosten € 225 in btw. Early bird tarief tot 15 november 2021 € 195 in btw.
Studenten tarief voor LIO’s met Scrum ervaring € 75 in btw.
Alle deelnemers ontvangen de bundel ‘Scrum werkt!’ met de meest recente onderzoeksresultaten.
Opgave via scrumatschool.nl/activiteiten
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Vast in de stemming komen?
Beluister de Scrum@school podcast, waarin Fleur en Jeffrey, twee studenten
van Nova Media, vertellen over Scrum binnen hun opleiding.
Fleur: ‘Ze zitten hier niet achter je kontje aan …’

