Training

Scrum Master in Jouw Organisatie
2 Dagen
Je hebt enige ervaring als Scrum Master, maar loopt tegen
uitdagingen aan. Merk jij dat het eigenaarschap van het scrum team
afneemt? Lukt het je onvoldoende om de product owner betrokken
te krijgen? Werkt jouw organisatie agile of is het scrum team een
vreemde eend in de bijt? De Scrum Guide vertelt je wat je moet doen,
maar deze training gaat in op hoe het in jouw praktijk daadwerkelijk
gaat. Je leert je team te motiveren, draagvlak te creëren en de
organisatie mee te nemen in het succes van Scrum. Met best
practices op zak presteren jij en je team beter dan ooit.

Unieke voordelen

Studiewijze

• Eén op één coaching met de docent
• Mogelijkheid tot inspirerende bedrijfsbezoeken
• Een concreet verbeterplan

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

Resultaat
•
•
•
•

Je dicht de kloof tussen de Scrum Guide en jouw eigen praktijk
Je pakt de onderstroom van jouw teamproblematiek aan
Je intervenieert effectief op teamniveau en individueel niveau
Je zet scrum events optimaal in zodat jouw team de beste
resultaten oplevert
• Je faciliteert een effectieve samenwerking met de Product
Owner
• Je past de Scrum methode aan op de ‘agile volwassenheid’ van
de organisatie

Doelgroep
Deze training is geschikt voor de enigszins ervaren Scrum Master
die in de praktijk vastloopt met het toepassen van de regels en
handreikingen van de Scrum Guide.

Intake | Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens de
training. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst geef je in een
schriftelijk intakeformulier aan wat jouw leerdoelen, wensen en
verwachtingen zijn. Ook vragen we je om een aantal voorbeelden
die je hebt met het toepassen van Scrum . Daarmee is het zowel
voor jou als voor de trainer helder waar je aan gaat werken tijdens de
bijeenkomsten.
Ervaren trainers | Een ervaren Scrum Master begeleidt de klassikale
bijeenkomsten waarbij jouw leerbehoefte centraal staat. Je trainer is
een vakexpert.
Individuele coaching | De trainer daagt je steeds uit om aan te
geven wat je nodig hebt om je competenties te verbeteren. Tussen
de bijeenkomsten in plan je een afgesproken coachmoment in. Zo
kom je nooit lang vast te zitten in je werk.
Praktijkvoorbeelden | Je neemt voor iedere bijeenkomst gerichte
praktijkvoorbeelden mee naar de training. De trainer zal hierom
vragen en ze betrekken bij wat jij wilt leren. Ook andermans
praktijkvoorbeelden helpen je weer vooruit. Genoeg best practices
voorhanden.
Business challenges | Je stelt je eigen uitdaging vast in jouw werk
als Scrum Master en vertaalt die in een concrete opdracht waarmee
je in je werk aan de slag gaat. Je werkt gedurende de cursus aan
een verbeterplan voor jouw scrum team. Ook heb je aanvullend de
mogelijkheid om langs te gaan bij medecursisten om van elkaar te
leren. Je bundelt jouw nieuw opgedane lessen in een verbeterplan.
Op deze manier geven wij je een duwtje in de rug om meer resultaat
te behalen door anders te werk te gaan.
ICM-certificaat | Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je na
het inleveren van jouw business challenge het ICM-certificaat.
Maximale groepsgrootte 12 personen

Training

Duur, data en plaatsen

Investering

De training is van 9:30 tot 17:00 uur en omvat twee bijeenkomsten.
In totaal duurt de training één maand. De training wordt verzorgd in
Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Rotterdam,
Utrecht en Zwolle.

De investering bedraagt € 1395 en bestaat uit:
• Leskosten
• Literatuur & materiaal
• Online leeromgeving
• Individuele coaching
• Praktijkopdracht

Training: wo 4 sept – wo 2 okt 2019
Training: do 7 nov – do 5 nov 2019
Training: wo 12 feb – wo 11 mrt 2020

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw.

Training: do 9 apr – do 7 mei 2020

Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

Programma

Advies en inschrijving

Dag 1: Veelvoorkomende uitdagingen

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website:
www.icm.nl/smo

•
•
•
•
•

Wat zijn jouw uitdagingen? Wat kan er beter?
Hoe vorm je specialisten om tot T-shaped teamleden?
Hoe ga je om met de dynamiek in het scrum team?
Hoe coach je op de onderstroom in teams?
Hoe creëer je commitment, focus, openheid, moed en respect?

Dag 2: Van ‘hoe het hoort’ naar ‘hoe het werkt’
•
•
•
•
•

Hoe lok je je collega’s naar de daily scrum
Hoe faciliteer je creatieve en succesvolle Scrum events?
Hoe evalueer je effectief in de retrospective?
Hoe betrek je de product owner en de klant?
Presentatie: wat is je concrete verbeterplan?

Gerelateerde trainingen
•
•
•
•

Agile Scrum Foundation
Scrum Master
Scrum Master 2
Scrum Product Owner

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/smo
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

