
Kosten
€ 165 bij inschrijving voor 8 april; na 8 april zijn de kosten € 185. Dit is inclusief btw en nieuwe uitgave over Scrum in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

InschrIjvIng    www.scrumatschool.nl/activiteiten
vragen  info@scrumatschool.nl

Programma

12.30 uur Inloop en ontvangst met iets lekkers
13.00 uur opening door Susan Saris* 
13.05 uur Echt eigenaarschap Over eigenaarschap en wat 
er kan gebeuren als jongeren dat op school echt gaan voelen 
Keynote door Ellen Reehorst*
13.30 uur Wat is Scrum? In een actieve game ervaar je het 
ritme van Scrum | Een korte introductie geeft je een beeld van de 
methodiek en hoe deze bijdraagt aan eigenaarschap (en meer)
14.30 uur Pauze en ontmoetingen Bij mooi weer lekker buiten
15.00 uur Uit de praktijk Korte interviews met scrummende 
leerlingen, studenten en docenten
15.30 uur Scrum rally Stroop je mouwen op, stap in een 
tijdelijk Scrumteam en ga aan het werk met een van de 
Ceremonies of instrumenten van Scrum | De resultaten van 
alle teams tezamen zorgen voor een ingekleurd beeld van 
Scrum in de onderwijspraktijk
16.45 uur op die fiets Scrum is simpel maar niet 
eenvoudig | Wie durft de uitdaging aan? | (Ont)spannende 
wedstrijd onder het genot van een hapje en drankje
17.00 uur Einde

* Susan Saris en Ellen Reehorst zijn programmaleiders van Scrum@school

5e landelijke conferentie over Scrum in het onderwijs

Echt eigenaarschap
Scrum helpt om het zweet op de juiste rug te krijgen

DInSDag 
7 junI 2022 
nIEuWEgEIn

Voor 

Docenten, teamleiders, schoolleiders, 

lerarenopleiders (vo, mbo, hbo) 

oPbrEngSt 

Inspirerend beeld van Scrum als 

onderwijsmethodiek die bijdraagt 

aan eigenaarschap en meer; 

onderbouwing voor een beslissing 

om Scrum in het zetten in de eigen 

opleiding of school.

locatIE 

Fort de Batterijen nieuwegein (gratis 

parkeren, goed bereikbaar per OV) is 

onderdeel van de nieuwe Hollandse 

Waterlinie en sinds 2021 unESCO 

Werelderfgoed. Het monumentale fort 

is de afgelopen jaren met aandacht 

voor natuur en historie veranderd 

van een verwilderd fortterrein in 

een bijzondere locatie. Om daar 

geïnteresseerde onderwijsmensen 

weer live te mogen ontmoeten – 

wij verheugen ons er op!

SCRumatSCHOOl.nl/aCtIVItEItEn


