
Scrummaster opleiding voor 
ambtelijk secretarissen  

en OR-leden. 
 
 

Verandertrajecten in organisaties worden 
complexer en flexibeler ingericht en volgen 
elkaar steeds sneller op. Steeds meer 
organisaties willen Agile, dynamisch of 
organisch organiseren. Dat betekent dat er 
geen sprake meer is van masterplannen voor 
langere perioden met duidelijk gedefinieerde 
eindresultaten en toetsbare mijlpalen. Het 
veranderproces ontvouwt zich gaandeweg en 
de resultaten zijn dus ook niet meer allemaal 
vooraf te bepalen. Hoogstens is de bedoeling 
van het traject duidelijk uitgesproken. Dit 
vraagt meer om flexibiliteit van de OR om hier 
adequaat op in te spelen. 
 
Als de OR het veranderproces toch kritisch en 
actief wil blijven volgen is het ook van belang 
dat de werkwijze van de OR daarop is 
afgestemd. De Scrum methodiek van 
projectvoering is daarvoor uitstekend 
geschikt. Scrum helpt de OR bij het houden 
van overzicht, flexibel te zijn in zijn werkwijze, 
het bevordert een betere taakverdeling en 
efficiënter werken 
 
In de opleiding Scrum master voor Ambtelijk 
Secretarissen en OR-leden leer je in twee 
dagen de toepassing van Scrum binnen de OR 
en hoe je de OR hierin maximaal kan 
ondersteunen.  
 
In de opleiding leer je het Scrummen of 
elementen hiervan toe te passen in de OR-
praktijk. Een belangrijk onderdeel van Scrum is 
de samenwerking in het team en 
teamontwikkeling. Als Scrummaster kun je 
hierin een belangrijke rol spelen. In de training 
richten we ons mede op teamrollen, 
teamontwikkeling en (team) coaching.  
 
Meer weten over Scrummen en Scrummaster 
lees verder op onze website.  
 
 
 

Is de opleiding geschikt voor mij?  
 
Voor het volgen van de training dien je 
werkzaam te zijn binnen een 
ondernemingsraad als Ambtelijk secretaris of 
OR-lid. Ervaring met Scrum is welkom maar 
niet vereist. De opleiding is interessant voor 
ondernemingsraden die met Scrum willen 
gaan werken of al werken. Maar ook als de OR 
er (nog) niet mee werkt leveren de 
verschillende onderdelen van Scrum veel 
rendement op in de praktijk.  
 
 

Leerdoelen van de training  
 
In de training Scrummaster voor de AS en OR-
leden leer je het toepassen van Scrum op 
welke wijze jij de OR hierbij kunt 
ondersteunen. De focus ligt op de kracht van 
Scrum: de toepassing ervan in de praktijk en 
op het begeleiden en ondersteunen van de 
verschillende groepsprocessen.  
 
Na afloop van de training: 

- Heb je ruime kennis over het raamwerk 
van Scrum en alle begrippen en rollen; 

- Kun je jezelf positioneren als 
scrummaster; 

- Ben je in staat de meetings te begeleiden; 
- Ken je de verschillende 

toepassingsmogelijkheden voor de OR; 
- Heb je vaardigheden ontwikkelend om 

groepsprocessen te beïnvloeden; 
- Ben je in staat het team te coaching in 

het oppakken van Scrum of verschillende 
onderdelen daarvan; 

- Heb je zicht op de verschillende 
teamrollen en kun je op basis daarvan de 
individuele leden optimaal begeleiden; 

- Heb je kennis over de rol van de OR bij 
Agile trajecten in de organisatie; 

- Heb je een plan van aanpak op welke 
wijze de OR met Scrum kan gaan starten 
of onderdelen daarvan.  
  

https://margohendrikstc.nl/download/white-paper-Scrum-en-OR.pdf


Opbouw van de training 
 
Dag 1: -      Basisprincipes van Scrum  

- De rol van de Scrummaster  
- Teamrollen en 

communicatievoorkeuren. 
- Toepassingsmogelijkheden voor 

de OR 
 
Dag 2:   -     Begeleiden van de meetings 

- Team coaching 
- Starten met Scrum 
- Rol van de OR in Agile trajecten.  

 
 

Studiebelasting en voorbereiding  
 
De opleiding is verspreid over twee dagen. 
Daarnaast is het aan te raden om voorafgaand 
aan de twee dagen de aangeboden stukken 
door te nemen voor een optimale 
voorbereiding.  
 
Je krijg toegang tot het digitale platform waar 
je achtergrondinformatie kunt vinden. Ook na 
afloop van de training behoud je de toegang 
tot dit platform. Daarnaast kun je tussen de 
trainingen door op het forum terecht met 
praktijkvragen.  
 
De totale belasting voor de opleiding wordt op 
24 uur geschat.  
 
 

Examen 
 

Wanneer je wilt kun je na afloop van de 
training op Scrum.org het examen maken voor 
Scrummaster (PSM 1 examen) kosten voor dit 
examen zijn de kosten voor eigen rekening. 
Houdt er rekening mee dat het examen in het 
Engels wordt afgelopen.  
 
 

Wie verzorgt de training? 
 

De training wordt gegeven voor ervaren 
Scrummasters. Arend Oosterhoorn is expert in 
Lean trajecten, Margo Hendriks is OR trainer 
en adviseur en gespecialiseerd in motiverende 
gespreksvoering en groepsdynamiek.  
 

Data, inschrijven  
 
Data voor 2018: 

Dag 1: vrijdag 2 november  
Dag 2: vrijdag 16 november  

 
Data voor 2019 

Dag 1: vrijdag 15 maart 
Dag 2: donderdag 21 maart 

 
Dagindeling     
09.15 uur Inloop (koffie en thee staan klaar) 
09.30 uur Start training 
12.30 uur Lunch 
13.30 uur Vervolg training 
16.30 uur Afronding training 
 
 
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen 
naar Margo Hendriks: 
info@margohendrikstc.nl.  
 
 

Kosten en locatie  
 

De kosten voor deelname aan de tweedaagse is 
zijn € 660,00 per persoon. Bij deelname van 
twee of meer ambtelijk secretarissen of OR-
leden per OR, geldt een korting van 10% op 
bovengenoemde tarieven per persoon.  
 
De prijs is inclusief verblijfskosten (lunch, koffie 
en thee), LINK-assessment, cursusmateriaal en 
toegang tot het digitale platform.  
 
Locatie: in de omgeving van Zwolle 
 
 

Contact 
 
Margo Hendriks training & coaching 
Margo Hendriks  
E info@margohendrikstc.nl 
W margohendrikstc.nl 
T 06 511 618 59 
 
Oosterhoorn advies 
Arend Oosterhoorn 
E aoosterhoorn@oosterhoornadvies.nl 
W oosterhoornadvies.nl 
T 06 539 943 42 
 


