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Van IT naar
Communicatie
Marketing
Sales
Techniek
Design
Media
Onderwijs
…

Scrum Scrummende bedrijven
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AimsSamenwerkend leren
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Scrum
Complex werk

Onzekerheid, veranderingen

Korte Sprints
Na elke Sprint bijsturen
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Opbrengsten van Scrum

- Snelheid ↑

- Kwaliteit ↑

- Samenwerking & plezier ↑



1. beter samenwerken
2. slimmer, sneller, beter leren
3. persoonlijke ontwikkeling

Aims

Kaizen

mindset

Scrum@school



1. prettig samenwerken, eerlijke 
taakverdeling

2. betere teamplayer worden
3. leren werken met actuele methode
4. betere resultaten
5. vervolgopleiding, werk, CV

AimsWat heb je eraan?



Scrum is anders dan je gewend bent…
Misschien even wennen …

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0

AimsWennen aan Scrum

https://www.youtube.com/watch%3Fv=MFzDaBzBlL0


Focus

plannen

Scrum                                     Sprints

werken

terugkijken,
verbeteren

opleveren



2015Elke Sprint dezelfde stappen

Sprint Planning (Scrumbord maken)

Stand-up  (elke les)

Aan het werk  (elke les)

Release    tussenoplevering, feedback 

Review terugkijken en verbeteren
(resultaten)

Retro        terugkijken en verbeteren
(samenwerking)
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2015

Er wordt meer van je verwacht, 
dus je moet wel. Een fijne motivatie.

Je moet meer verantwoordelijk zijn 
want mensen rekenen op je. 

Ik doe beter mijn best om iets te begrijpen, 
goed nieuws dus.

Je hebt een duidelijker overzicht, 
dat confronteert en motiveert.

Je gaat sneller en slimmer 
en makkelijker werken.

Ik ben minder verlegen.

Je leert jezelf beter kennen 
en dat is best handig.



VERANTWOORDELIJKHEID BIJ LEERLINGEN 
boven controle door docent

KAIZEN MINDSET boven voldoen aan normen

SAMENWERKING boven individuele excellentie

FEEDBACK boven cijfers

INSPELEN OP VERANDERINGEN
boven volgen van een plan

AimsUitgangspunten



AimsHet scrum bord live



AimsScrum in Corona tijd Trello of..



AimsTips online scrum 

• Een echt scrum bord is altijd beter maar nu kan het niet anders.

• Plan meerdere korte teams sessie als stand-up.

• Een leuke groepsnaam en logo doen een hoop voor de sfeer.

• Plan ook iets leuks samen, passend bij je groepsnaam. 
bijvoorbeeld een game avond na het afsluiten van elke sprint.

• Hou het scrum bord bij wie doet wat? Wat is er af?

• Maak briefjes zo concreet mogelijk. Niet maak een 
beveiligingsadvies maar maak 10 beleidsregels voor firewall 
beleid.  


