
  

Westhaghe Training & Advies 
E info@westhaghe.com, W www.westhaghe.com, T +31 (0)20 3080466 
A Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam 

 

SCRUM Master 

De toepassing van Scrum voor het ontwikkelen van software neemt sterk toe. Veel organisaties 

overwegen om Scrum toe te passen of gebruiken het al. Ook buiten de ICT wordt scrum in 

toenemende mate gebruikt. Veel beschikbare hulpmiddelen en trainingen richten zich op de theorie 

van Scrum en slechts in mindere mate op de toepassing. Dit terwijl 'de kracht van Scrum' juist ligt in 

het eenvoudig oppakken en toepassen ervan. Deze training biedt je daarom de mogelijkheid om 

theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.  

 

Je leert tijdens deze training alles over het werken als Scrum Master en/of Scrum teamlid. Naast een 

stuk theorie omtrent de basisconcepten van Scrum biedt de training verschillende handvatten en 

oefeningen om Scrum direct toe te passen in de praktijk. Om de PSM-certificering te behalen dienen 

alle deelnemers na het volgen van de training het online certificeringsexamen succesvol af te leggen. 

Dit examen is in het Engels en is bij de prijs inbegrepen. 

 

Trainingsduur 

Deze tweedaagse training bestaat uit 12 effectieve lesuren. 

 

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor projectmanagers, teamleiders, IT/development managers, 

productmanagers, testmanagers, business analisten, architecten, ontwikkelaars en testers die 

interesse hebben in het toepassen van Scrum om maximale toegevoegde waarde te creëren en 

verbeterde klant- en werknemerstevredenheid. 

 

Aanvangsniveau 

Er is geen specifieke voorkennis nodig om de training te volgen. 

 

Inhoud 

 

- Waarom Agile? 
- Basisprincipes SCRUM (Rollen, Events, 

Backlogs en regels) 
- De Scrum Master rol 
- Hoe maak je een initiële product 

Backlog? 
- Hoe houd je je product Backlog up to 

date? 
- Hoe men Scrum teams best kan 

organiseren 
- Hoe men User story’s kan maken, 

prioriteren, inschatten voor de 
product backlog 

- Hoe monitor je de voortgang? 
 

 

 

 

- Hoe bewaak je de kwaliteit? 
- Hoe implementeer je Scrum in een 

organisatie? 
- De rol van management in een bedrijf, 

gedreven door zelf-organiserende 
teams 

- Hoe men nieuwe als ook ervaren 
teams kan helpen meer succesvol te 
zijn 

- Hoe men Scrum kan schalen naar 
grotere internationale projecten 

- Voorbereiding PSM I (Professional 
Scrum Master I assessment) 
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