
Training 

Scrum in het onderwijs  
Scrum is een flexibele en efficiënte manier van werken, die van origine voor 
softwareontwikkeling gebruikt wordt. Inmiddels wordt de werkwijze ook 
toegepast in businessafdelingen als marketing, sales, HR en finance.  
Ook binnen het onderwijs is het de laatste jaren steeds populairder geworden. 
Enkele voordelen van scrum zijn: 
• Het verhoogt de effectiviteit van het team. 
• Het zorgt ervoor dat je iedere 2-4 weken een resultaat kunt opleveren. 
• Het zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de voortgang van de werkzaamheden. 
• Het zorgt ervoor dat je enkel maakt wat je nodig hebt. 
De training is bedoeld voor onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.  
 

Wat houdt Scrum in het onderwijs in? 
Scrum in het onderwijs maakt gebruik van de krachtige ceremonies, rollen en 
instrumenten van scrum. Zo geeft het eigen scrumbord leerlingen overzicht en 
structuur, waardoor het groepswerk transparant wordt. De stand-up waarmee 
elke les begint, zorgt voor focus en binding, en geeft zin om aan het werk te 
gaan. De retrospectives helpen leerlingen om samen hun manier van werken 
telkens weer te verbeteren en de reviews zijn effectieve manieren om het leren 
te verbeteren. 
 

Leren staat centraal 
In Scrum in het onderwijs staat leren centraal: slimmer leren, beter leren 
samenwerken, jezelf beter leren kennen. Scrum in het onderwijs heeft daarom 
een extra eigen ceremonie: teams vormen op basis van aanvullende 
kwaliteiten. Ook zijn eigen instrumenten ontwikkeld, die jongeren aanspreken 
en uitdagen. Daarmee legt Scrum in het onderwijs een krachtige pedagogische 
laag onder Scrum. 
 



Deze manier van samenwerken genereert plezier, energie en verantwoordelijk-
heid; het werk is sneller af; de resultaten zijn beter. Daarnaast maken leerlingen 
als vanzelf een positieve persoonlijke ontwikkeling door. 
 

• scrum is het middel waardoor leerlingen energiek, doelgericht, effectief en 
efficiënt gaan samenwerken; 

• scrum biedt leerlingen overzicht in hun handelen en het ontwikkelproces; 
• scrum stimuleert leerlingen om zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van 

een team; 
• scrum maakt gebruik van de talenten en competenties van leerlingen en 

stimuleert leerlingen hun talenten verder te ontwikkelen; 
• scrum zorgt voor een op verbetering gerichte mindset; 
• scrum is een "levend" raamwerk voor een cocreatief proces en begeleiding. 
 

Voor wie 
De training is bestemd voor docenten die werkzaam zijn in het VO, MBO,  
of HBO en die met hun leerlingen, studenten met scrum willen werken. 
 

Duur en studiebelasting 
Contacturen: 15 uur 
Zelfstudie: 35 uur 
Scrum in het onderwijs omvat 5 maal drie uur training verspreid over drie 
maanden en is er op gericht elke docent na de derde training aan het 
scrummen te krijgen. De resterende twee bijeenkomsten staan in het teken van 
intervisie, ervaringen uitwisselen en het aanscherpen van de ceremonies en het 
juiste gebruik van de instrumenten. Ook 2 dagen lesbezoek van de trainers aan 
de docenten van een school is een essentieel onderdeel van de training, om de 
beginnende Scrumleraren te coachen. 
Starten met scrum in het onderwijs na 3 bijeenkomsten; intervisie; lesbezoeken. 
Inclusief docentenhandleiding, leerlingenmateriaal. Wie deze training volgt, kan 
deelnemen aan de scrumcertificering. 
De zelfstudie bestaat uit het lezen van de theorie achter scrum met de 
bijbehorende ceremonies (4 uur), het voorbereiden van de intervisie (4 uur),  
het voorbereiden van de eerste les die door de trainer bezocht worden (2 uur), 
het werken met scrum en de bijbehorende ceremonies gedurende 3 lessen 



(totaal 9 uur), het voorbereiden van de tweede les die door de trainer bezocht 
wordt ( 2 uur).  
De cursist sluit de training af door middel van een presentatie met feedback en 
feedforward van leerlingen/studenten, de intervisiegroepsleden en van zichzelf 
(14 uur). Wanneer de cursist op alle onderdelen voldoende scoort, ontvangt hij 
hiervoor een certificaat. 
 

Inhoud training 
De training is als volgt opgebouwd: 
 

Bijeenkomst 1 
Tijdens de 1e bijeenkomst vindt de uitleg plaats van scrum en scrum in het 
onderwijs. De cursisten gaan zelf aan de slag met scrum. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een praktijkopdracht.  
Na de eerste bijeenkomst worden afspraken gemaakt voor een klassenbezoek 
door de trainer. 
 

Bijeenkomst 2 en 3 
Deze bijeenkomsten staan in het teken van intervisie, het uitwisselen van 
ervaringen en het aanscherpen van de ceremonies. 

Na de tweede bijeenkomst vindt wederom een klassenbezoek plaats. 
 

Data 2018 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.  
Data en locatie worden in overleg vastgesteld. 
 

Kosten en aanmelding 
De kosten bedragen € 645,- per persoon. Dit is incl. materiaal en excl. BTW. 

U kunt zich hier aanmelden.  
 

Contact 
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?  

Neem dan contact op met Lisette de Voogd  

info@devoogd.info | 050-7630552 | 06-17976242 


