
De trainingen worden gegeven door twee ervaren docenten die ieder meer dan 20 jaar ervaring hebben als projectleider en al 
minstens 10 jaar werken als trainer en consultant. Lees hun C.V.’s op pagina 4 van deze brochure..
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Brochure 
Scrum trainingen

 
Scrum is het meest toegepaste raamwerk in de wereld 
van Agile werken. 

De essentie van Agile - en dus ook van Scrum - is dat er 
niet vooraf een uitgebreid plan gemaakt wordt. Het werk 
wordt opgedeeld in een aantal relatief korte cycli (‘sprints’), 
waarbinnen de focus ligt op haalbare tussenresultaten. 
Na elke sprint bekijk je hoe het werk voortgezet moet 
worden op basis van de kennis van dat moment.

Scrum is een van de bekendste stromingen binnen Agile. 
Het is ontstaan in de wereld van softwareontwikkeling, 
maar later is men Scrum ook gaan toepassen op allerlei 
andere projecten en werkzaamheden buiten de IT-wereld. 

Tijdens de Scrum training leer je hoe je de spelregels van 
Scrum toepast en hoe je deze binnen een project kunt 
toepassen. Scrum bestaat uit een aantal gebeurtenissen 
(‘events’), tools (‘artefacts’), rollen (‘roles’) en waardes 
(‘values’). Na de training ben je in staat je eigen Scrum 
proces op te zetten. 

Soms worden ook onderdelen en inzichten van Scrum 
gebruikt om andere werkzaamheden te organiseren 
op een flexibele manier. Na de cursus kan je zelf kiezen 
welke onderdelen van Scrum nuttig zijn voor jouw werk.

Uitgangspunt van Scrum is dat het werk zo 
eenvoudig mogelijk wordt uitgevoerd door een 
compact en professioneel samenwerkend team. 
Dit team is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de 
organisatie van het werk. 
De meeste mensen die in een Scrum team gaan werken 
vinden het een prettige methode en ervaren dat het 
team snel in een flow komt. Hierdoor gaan projecten 
sneller en leidt een Scrum aanpak vaak tot een beter 
resultaat. Toch is in sommige gevallen de Scrum aanpak 
niet de meest voor de hand liggende methode. Ook dat 
behandelen we in de training.

Bij ons leer je hoe het framework van Scrum werkt en 
hoe je dat praktisch kunt toepassen in je eigen werk. 
Twee belangrijke rollen binnen Scrum zijn de  
Scrum Master die verantwoordelijk is voor het  
(invoeren van) het Scrum proces en de Product Owner 
die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een 
goed projectresultaat.
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Wat is Scrum?

https://www.projectmanagement-training.nl
https://www.projectmanagement-training.nl
mailto:projectmanagement%40projectmanagement-training.nl?subject=
Projectmanagement-training.nl


Voor deze trainingen kan je je via ons webformulier aanmelden: zie het overzicht op pagina 5 van deze brochure.

De opleidingen zijn bedoeld voor diegene die Scrum willen gaan toepassen in projecten of werk, of dat  
overwegen te gaan doen. Iedereen kan deelnemen. Er is geen voorkennis of ervaring met projecten vereist. 
 
De opleidingen zijn ook geschikt om een Scrum certificaat te behalen. Je kunt bij ons een certificaat halen, of het  
internationaal erkende certificaat van Scrum.org. Hiervoor is wel een aanvullende investering nodig van 150$ 
(Scrum Master PSM-1 certificaat) of 200$ (Product Owner PSPO-1 certificaat). 

 
 
Je kunt onze Scrum trainingen gebruiken om Scrum Master of Product Owner te worden. Onderdeel van de training 
is een examen waarbij je ons eigen certificaat van Scrum Master of Product Owner behaalt. Lees meer op pagina 3. 

Als je wilt kunnen we je ook voorbereiden voor de officiële Scrum.org examens voor Scrum Master (PSM-1) en 
Scrum Product Owner (PSPO-1). De stof en het niveau van beide certificaten is gelijk, maar in sommige gevallen is 
het prettig om ook het internationaal erkende certificaat van Scrum.org te behalen. 

Voor wie?

Certificaat Scrum Master en Product Owner
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Aanbod Scrum trainingen

Naast de Scrum opleidingen hebben we ook Agile opleidingen. In de Agile opleiding wordt Scrum behandeld als 
een van de Agile methodes, maar is er minder focus op de complete, formele Scrum details die je moet kennen 
voor een Scrum certificaat. Meer informatie over onze Agile opleidingen is te vinden op onze website.

De volgende Scrum trainingen kun je bij ons volgen:

Aantal dagen  

bijeenkomst

Aantal uren  

aanvullend  

e-learning

Prijs Euro 

excl BTW

Prijs Euro 

vrijgesteld van 

BTW

Certificaat

Scrum 1 8-12 (optioneel) 850 945 Scrum Master en/of  

Product Owner

Scrum Master  

(e-learning)

- 8-12 325 345 Scrum Master

Product Owner  

(e-learning)

- 8-12 325 345 Product Owner

Scrum + 

examenvoucher 

(e-learning)

- 12-16 875 965 Scrum Master en/of  

Product Owner en 1  

voucher voor een examen 

bij Scrum.org

https://www.projectmanagement-training.nl
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Alle Scrum opleidingen behandelen de basistheorie van Scrum. Daarnaast is er bij de verschillende opleidingsvarianten 
aandacht voor de verschillende certificaten (Scrum Master en/of Product Owner).  
Het programma omvat de volgende onderdelen:

• Wat is Agile? Wat is Scrum?
• Waarom Scrum in vergelijking met traditionele projecten (watervalmodel)?
• Scrum theorie
• Het Scrum proces
• De Scrum artefacts
• Scrum events
• Dienend leiderschap
• Scrum materialen
• The Scrum guide
• Het maximaliseren van productwaarde
• Schatten en opleveren van backlog items
• Het opleveren van (deel-)producten
• De Product Owner en Scrum Master in de praktijk
• Scrum PSM-1 proefexamens (Scrum Master)
• Scrum PSPO-1 proefexamens (Product Owner)

We hebben zowel Scrum trainingen met een  
bijeenkomst, als trainingen die alleen uit e-learning 
bestaan. De e-learning trainingen kan je elk moment 
starten en zijn de snelste manier om een Scrum 
certificaat te behalen.

Bij de trainingen met een bijeenkomst is er altijd 
ook een gedeelte e-learning. Dit is een optioneel en 
aanvullend onderdeel. Na de trainingsdag in een 
groep met trainer ben je goed op de hoogte wat 
Scrum is en hoe het werkt. 
Wil je je nog meer in de details verdiepen, 
bijvoorbeeld om het certificaat van Scrum Master of 
Product Owner te behalen, dan kan je in je eigen tijd 
nog de e-learning modules doornemen. 

Binnen de e-learning module bij elke training zit 
ook een examenmodule. Hier kan je het 
Scrum Master en/of Product Owner certificaat van 
Projectmanagement-training.nl behalen. Hiervoor 
moet je 40 meerkeuzevragen beantwoorden en een 
score van minimaal 85% behalen. 

Mocht je het examen niet in een keer behalen, dan 
kun je het examen zo vaak opnieuw doen als nodig. 

Alle stof voor het examen is terug te vinden in de 
e-learning modules, zodat je onderdelen die je nog 
niet goed beheerst kunt opzoeken en oefenen. Dit 
materiaal is tevens geschikt om je voor te bereiden 
voor de certificering van Scrum.org.

E-learning Certificaten

Programma

Al onze Scrum trainingen komen in aanmerking voor de STAP-budget subsidie. Hierdoor kan je de trainingen 
mogelijk kosteloos volgen. 

https://www.projectmanagement-training.nl
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De trainers

Wouter Baars (1969) (MSc.) is oprichter van  

Projectmanagement-training.net. Hij studeerde technische 

bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven 

en maakte daar voor het eerst kennis met de theorie van pro-

jectmanagement. Na zijn studie heeft hij in diverse projecten 

gewerkt, eerst als projectmedewerker maar al snel als pro-

jectleider of projectmanager. Hij deed onder andere projec-

ten voor KPN, Waag Society, de Europese commissie, diverse 

universiteiten en musea en vele kleinere organisaties. Hij is 

gespecialiseerd in kleine tot middelgrote bedrijven, startups, 

non-profit, duurzaamheid en de creatieve sector maar kent 

het hele veld van projectmanagement, van improvisatie via 

Agile tot en met Prince2 en Ipma. Wouter Baars is auteur 

van het open source handboek voor Projectmanagement.

Tom Jacobs (1961) (Drs.) studeerde af als Pedagoog aan 

de Universiteit Gent, maar ging als snel aan de slag in de 

private sector. Bij de Belgische Vereniging van Banken werk-

te hij mee aan de uitbouw van de Banking Academy en 

coördineerde hij projecten van de Europese 

Commissie in Oost-Europa (Hongarije, Tsjechië, Estland, 

Litouwen) en Centraal-Azië (Turkmenistan). Als trainer 

in management soft skills is hij gespecialiseerd in time 

management en persoonlijke effectiviteit. Binnen die 

wereld sluit Agile werken en Scrum naadloos aan om 

effectiever en efficiënter te werken. Tom’s stijl van les-

geven kenmerkt zich voornamelijk door ervaring, praktijk-

gerichtheid (tips & tricks) en een aanstekelijk enthousiasme. 

Oud-cursisten kunnen lid worden van onze projectmanagement community op LinkedIn, waar ze vragen kunnen 
stellen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. 
Mocht er behoefte aan zijn, dan verzorgen we ook persoonlijke coaching op de werkvloer. Misschien is het fijn 
als er iemand met ervaring een tijd ‘meeloopt’ met het Scrum team, of is het handig als iemand een beginnende 
Scrum Master of beginnend Scrum team begeleidt. 

Bekijk op pagina 5 het overzicht van de cursusdata Scrum en de links naar inschrijven.

De Scrum trainingen kunnen ook incompany gegeven worden. Neem contact op voor de mogelijkheden.  
De Scrum training geven we ook in het Engels.

Nazorg

Reviews Over Projectmanagement-training.nl:  

Springest:  8.9 uit 10 op basis van 262 ervaringen 

Google reviews: 4,9 ster uit 5

Genomineerd voor beste opleider van Nederland in 2021 en 2022: 

https://www.projectmanagement-training.nl
https://www.projectmanagement-training.nl
mailto:projectmanagement%40projectmanagement-training.nl?subject=
www.projectmanagement-training.net
https://www.projectmanagement-training.nl


Inschrijven en kosten

Prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee, lesmateriaal en optioneel examen. Iedere deelnemer krijgt een bewijs van  
deelname. Indien je ook een examen wilt doen dan kan je dat na afloop kosteloos afnemen in onze online omgeving.  
Je krijgt dan een examencertificaat van onze cursus.

Voor particulieren en sommige stichtingen, verenigingen of andere organisaties die BTW vrijgesteld zijn is het voordeliger 
om de prijs BTW vrijgesteld te kiezen. De BTW vrijgestelde prijs is iets hoger dan de prijs exclusief BTW om onze kosten 
daarvoor te dekken maar per saldo is het voordeliger als je of jouw organisatie de BTW niet kan terugvorderen. 

Bij het inschrijven kan je de keus voor een prijs zonder of met BTW opgeven. Voor trainingen met STAP-budget geldt 
altijd de BTW vrijgestelde prijs. Mocht je nog vragen hierover hebben dan horen we die graag. 

STAP-regeling en andere subsidiemogelijkheden
Het STAP-budget bedraagt 1000 Euro per jaar en kan 6 maal per jaar worden aangevraagd. Je kan dit  gebruiken voor 
betaling van een training. Onze Scrumtrainingen kan je dus kosteloos volgen als je gebruik maakt van je STAP budget. 
Zie: www.projectmanagement-training.nl/stap-budget/ voor meer informatie over het STAP-budget.

Voor sommige deelnemers is er ook andere scholingssubsidie of belastingaftrek mogelijk. 
Zie www.projectmanagement-training.nl/subsidie voor meer informatie daarover.

Disclaimer

Projectmanagement-training.nl (.be / .net) zijn handelsnamen van Melearning BV.  
Melearning is ingeschreven in de KvK onder nummer 88678954.  
Melearning Onderwijs is ingeschreven in de KvK onder nummer 88679144.

Op de activiteiten van Projectmanagement-training.nl zijn algemene voorwaarden van toepassing.  
Deze zijn te vinden op www.projectmanagement-training.nl

De training Scrum wordt regelmatig georganiseerd op diverse locaties in Nederland. De e-learning opleiding kan op 
elk moment gestart worden. Inschrijven voor de Scrum trainingen kan via onderstaande links:

Prijs Euro  
excl BTW

Prijs Euro  
vrijgesteld van BTW 

Scrum 850 
(1028,50 incl BTW)

954 Inschrijven Scrum

Scrum Master e-learning 325 
(393,25 incl BTW)

345 Inschrijven Scrum Master e-learning

Product Owner e-learning 325 
(393,25 incl BTW)

345 Inschrijven Product Owner e-learning

Scrum + examenvoucher 
e-learning

875 
(1058,75 incl BTW)

965 Inschrijven Scrum + examenvoucher

5

Projectmanagement-training.nl (.be /.net ) | KvK Melearning Onderwijs 88679144 | KvK Melearning 88678954  
Het KMO registratienummer is DV.O214724
 
Projectmanagement-training.nl | Lauriergracht 116-S1 1016 RR Amsterdam | tel: +31 (0)87-8747848 
projectmanagement@projectmanagement-training.nl

https://www.projectmanagement-training.nl/stap-budget/
https://www.projectmanagement-training.nl/subsidie
https://www.projectmanagement-training.nl
https://www.projectmanagement-training.nl/scrum/scrum-keuze/
https://www.projectmanagement-training.nl/online/scrum-master-certificaat/scrum-master-online-keuze/
https://www.projectmanagement-training.nl/online/scrum-product-owner/product-owner-online-keuze/
https://www.projectmanagement-training.nl/scrumvoucher/scrum-examenvoucher-keuze/
https://www.projectmanagement-training.nl
https://www.projectmanagement-training.nl
mailto:projectmanagement%40projectmanagement-training.nl?subject=


6

Projectmanagement-training.nl (.be /.net ) | KvK Melearning Onderwijs 88679144 | KvK Melearning 88678954  
Het KMO registratienummer is DV.O214724
 
Projectmanagement-training.nl | Lauriergracht 116-S1 1016 RR Amsterdam | tel: +31 (0)87-8747848 
projectmanagement@projectmanagement-training.nl

Hogeschool van Amsterdam TransIP Hoge Raad KNAW Gemeen-
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Mediafabriek  Gemeente Lingewaal  GGZ Breburg Technische 

Universiteit Eindhoven  LUMC   Arcadis   Poort80 Salland Xerox

DANS Associatie voor Praktijkexamens TU Delft Vedior Edu’Ac-

tief Ortec McDonaldsGemeente Utrecht DeKey KLM Glaxo 

Smith Kline Faculteit Dierengeneeskunde Vitae Abbott Pro-

vincie Gelderland De Zorgcircel Ebuilders Politie Z-H-Z Magi-

on NOS Gezondheidscentrum Asielzoekers Smulders Group 

IFF Lalesse Europe Studiekring Belastingdienst CentraM

ROC Mondriaan Rabobank Postnl Tolknet Doxis Ministe-

rie van Defensie Klever BV AOC Groene Welle TopPakKatho-

lieke Scholenstichting Utrecht Avans Silver Aerospace BV Lab 

voor Volksgezondheid Friesland Evides Waterschap Roer en 

Overmaas DSM FujiFilm International Bloembollen Centrum 

Schering Plough Gemeente Enkhuizen Kadiks Automatisering

Julius Clinical Research Nationale Postcode Loterij International Water 

Association Omgevingsdienst West-Holland De Stentor Koninklijke

Horeca Nederland UMC Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ex-

pertise Centrum Speciaal Onderwijs Just for Use Notox Utrechtzorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei HZPC Holland B.V Staatsbosbeheer

Heineken Ardagh Group Bergtoys Studium Generale TUE Philiphs 

Healthcare Tata Steel Shell Provincie Fryslan Vierstroom Van Til-

burg-Bastianen DAF Foodwatch Nederland BV Zorg en Zekerheid VION 

OVER-Gemeenten Groen Links Menzis Waterschap Rvierenland Bookit

ShipitSmarter Nationaal Historisch Museum Foppen Zalm en Paling

Sinds onze oprichting in 2004 hebben we voor vele bedrijven klein en groot mogen werken. Een greep uit ons klanten bestand:

Aegon NXP Gemeente Amsterdam MeteoConsult

Graydon Saint-Gobain Abrasives Spaarnelanden Learnit Kan-

negieter AMGEN ASR Fontys Hogescholen Ophtec Elsevier 

Vele ZZP-ers DMO Amsterdam Scotch & Soda Linde Gas Be-

nelux UWV Salland Engineering Diversy Netherlands Ser-

vices B.V. ROC Tilburg Ministerie van EZ Focal Meditech

Waternet KLM Cargo De Arbodienst Sandd Actronics VU 

HVO Querido GGD Zuid-Limburg Rotterdam Business School

Historisch Centrum Overijssel Boom Uitgevers Amster-

dam Air Products Nederland PGGM Global Technics IBDF 

NIOD Westland Utrechtbank Stedelijk Museum Amsterdam

KIT Moneyview Research B.V. Navigators Gemeen-

te Smurfit Kappa RVO Idexx Europe B.V. Amsta

Fontys Infra Benelux BVBA Ministerie BZK

KWR TomTom Int. RIKILT Vergeer Holland HE Space Operati-

ons B.V. Inashco Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Loya-

lis N.V RIBW Gooi/Vechtstreek ING Evangelische Omroep Pathe

Vestia Bethesda Ziekenhuis ICM Smilde Bakery Milieudienst 

West-Holland Hogeschool Utrecht Sealevel ING Van Lanschot

Inholland Rechtbank Rotterdam GGZ inGeest

Gemeente Utrecht Bally Technologies KNVB

Mandema Laris Wonen en Diensten MEE Rotterdam

Gemeente Wijchen ROC van Amsterdam RIBW Gooi/Vechtstreek

Provincie Noord-Holland St Lucas Andreas Ziekenhuis Intersafe

ROC Gemeente Renkum SPM Shoetrade

De Kraamvogel SMC Pneumatics BV DSM Sensata Rabobank 

Projectmanagement-training.nl werkt zo duurzaam mogelijk. Alle energie die nodig is voor de trainingen (verwarming, 
vervoer, papiergebruik) wordt gecompenseerd door opwekking van duurzame energie (zon, wind en water).

Duurzaam

Projectmanagement-training.nl hecht veel waarde aan privacy. Lees op onze 
website hoe wij met je persoonsgegevens omgaan:  
www.projectmanagement-training.nl/privacy

Projectmanagement-training.nl is lid van de Nederlandse Raad voor Training 
en Opleiding (NRTO) en onderschrijft de gedragscode van de NRTO. Onze 
organisatie is tevens erkend opleider voor de KMO portefeuille in België.

Melearning Onderwijs is geregistreerd in het CRKBO register.

Privacy
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