PROFESSIONAL SCRUMMASTER (PSM)
Veel organisaties transformeren zich naar een wendbare organisatie. Zo’n Responsive
Enterprise vraagt een andere manier van organiseren. De wendbare organisatie vergt een
gestructureerde nieuwe zelforganiserende aanpak, nieuwe rollen en andere
leiderschapsvaardigheden. De rol van Scrummaster is daarbij één van de 3 gedefiniëerde
rollen. De PSM training biedt u inzicht in de rol van Scrummaster.
VISIE

→ afstemmen met de organisatie

Een scrum master faciliteert en coacht het Scrum

→ persoonlijke skills en vaardigheden

Team en de stakeholders. Het bewaakt de

→ voorbereiding op assessment PSM

principes van het Scrum framework en neemt
waar nodig belemmeringen weg. De rol van

RESULTATEN

Scrummaster is een belangrijke die op een

Na afloop van de training heeft u kennis en inzicht

professionele manier ingevuld moet worden

gekregen in de rol van scrummaster

VRAAG

ASSESSMENT PSM

Wat is de rol van de Scrummaster binnen Scrum?

De training bereidt u voor op het assessment dat

Welke persoonlijke kwaliteiten zijn hiervoor nodig?

via scrum.org online gedaan kan worden.
Optioneel is een extra examentraining
beschikbaar.

BESTEMD VOOR
De training PSM is bestemd voor iedereen die
geïnteresseerd is in de rol van Scrummmaster.

INVESTERING
Open inschrijving: 2 dagen; € 1095,- vrijgesteld

VOORKENNIS

van btw, bij minimale deelname van 6

Agile en Scrum essentials (AE & SE)

deelnemers; inclusief locatie, trainingsmateriaal,

U krijgt van ons een E-book met daarin de

lunch, koffie/thee

theorie. Dit E-book geeft een overzicht van de

→ in company training is mogelijk

materie en hier wordt dieper op de stof ingegaan

→ taal: Nederlands en Engels

dan in de 2 dagen mogelijk is.

→ locatie: ‘Het Koetshuis’ in Hazerswoude-Dorp

INHOUD

MEER WETEN?

→ multifunctionele, zelforganiserende teams
→ taken van de scrummaster

Voor informatie of een afspraak bent u van harte
uitgenodigd om contact op te nemen.
Email: academy@dekernploeg.nl

→ managen van verwachtingen
→ coachen van het team
→ inrichten van de Scrum meetings
→ wegnemen van belemmeringen

Agile Practice Academy
voor informatie:
email: academy@dekernploeg.nl

