het examen dan ontvang je een officieel erkend
certificaat.

SCRUM MASTER
Straks zelfstandig een Scrum team begeleiden?
Dat kan met deze Scrum Master training.
Tijdens deze tweedaagse training leer je
principes van Scrum goed eigen te maken zodat
jij zelf projecten kunt leiden.

•

Je ontvangt na de training een code
per e-mail waarmee je eenmalig online
het examen kunt afleggen. Dit examen
kun je maken op een dag en tijd die
voor jou prettig is.

•

Het examen is in het Engels en moet
binnen een bepaald tijdsbestek
afgerond worden.

•

Slaag je niet, dan kun je het examen op
eigen initiatief nogmaals doen via
Scrum.org

Wat houdt deze Scrum Master training in?
De Scrum Master begeleidt het Scrum team.
Deze persoon is verantwoordelijk voor het
soepel doorlopen van een project. Hij begeleidt
de dagelijkse stand-up meetings waarin de
voortgang, de aankomende activiteiten binnen
het project en problemen worden besproken.
Deze tweedaagse training is er op gericht om te
leren:
•

Hoe te functioneren als een effectieve
Scrum Master

•

Hoe belemmeringen (impediments) te
elimineren

•

Hoe de Scrum Product Owner goed te
ondersteunen (bijv. bij het opstellen
van backlogs)

•

Hoe de teams te betrekken in het
proces van Agile ontwikkelen van
producten en diensten

Tijdens de training wordt ingegaan op veel
voorkomende praktijksituaties bij het werken als
Scrum Master. Daarnaast wordt veel geoefend
met simulaties om de principes van Scrum
goed eigen te maken. Onze trainers zijn
allemaal zelf ervaren Scrum Masters en kunnen
putten uit een enorme hoeveelheid
praktijkvoorbeelden.
Optioneel kun je het Scrum Master examen
(PSM I) doen via Scrum.org. Als je slaagt voor

Certificering
Na afloop van de opleiding ontvang je een
deelname certificaat. Kies je ervoor om examen
te doen via Scrum.org dan ontvang je, als je
slaagt, daarnaast een officieel erkend PSM |
certificaat waarmee je aan kunt tonen dat je
geschikt bent om als Scrum Master te
functioneren.

Deelnemerprijs: € 990 (excl. Btw)
Duur:
2 days
Workshop code: SCRUMM
De prijs is
inclusief alle opleidingsmaterialen, PIX2
deelname certificaat en drankjes en lunch,
exclusief examen.
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