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Cursus Advanced Scrum Master 

Je werkt al een tijdje als Scrum Master. Je kent de technieken en weet jouw 

verantwoordelijkheden. Nu is het tijd om te werken aan de vaardigheden die jou tot een echt 

‘master’ maken: de energie en betrokkenheid in het team en bij de klant hoog houden; 

gezamenlijk leren; effectief communiceren. In deze cursus leer je precies deze vaardigheden in 

een Agile context.

Leren en improviseren 

Als Scrum Master help je het team steeds beter 

worden.  

 In deze training leer je hoe je ervoor zorgt dat de 

Daily Scrum elke dag weer een zinvolle sessie is. 

 Je leert hoe je de retrospectives levendig houdt en 

er daadwerkelijk na elke sprint verbeterafspraken 

worden gemaakt. 

 Je leert hoe je Product Owners helpt keuzes te 

maken gebruikmakend van voortschrijdend 

inzicht. 

 Je leert hoe je de angst om fouten te maken in 

het ontwikkelteam kunt wegnemen. 

 Je ervaart de kracht van improviseren. 

 

Leiderschap en samenwerken 

Als goede Scrum Master vertoon je leiderschap en 

nodig je anderen uit dat ook te vertonen. 

 Je leert het team de kracht van het vragen om 

hulp, het aangaan van confrontaties en het geven 

van feedback. 

 Je leert hoe je een Scrumbord en andere 

information radiators effectief gebruikt. 

 Je leert belemmeringen echt op te lossen. 

 Je leert de balans te bewaken tussen het team 

ongestoord laten doorwerken en hen voldoende 

contact met de buitenwereld te laten houden. 

 Je leert om de organisatie buiten het team een 

versterkende in plaats van vertragende factor te 

laten zijn. 

 

Doelgroep 

Deze cursus is vooral geschikt voor Scrum Masters die 

zich verder willen bekwamen in het coachen van het 

Scrum Team, en het Scrum Team en de organisatie 

naar het volgende niveau wil tillen. 

 

Voorkennis 

Om maximaal profijt te hebben van deze cursus raden 

we je aan om over ruime kennis te beschikken op het 

gebied van Agile en Scrum en minimaal een jaar 

ervaring in de rol van Scrum Master. 
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Waarom kies je voor deze cursus? 

Tijdens onze cursus krijg je natuurlijk de theorie 

helder uitgelegd, maar vervolgens gaan we deze 

toepassen in oefeningen. Want de kracht van Scrum 

zit niet in de methodehet framework, maar in hoe deze 

wordt toegepast. We hebben expliciet aandacht voor 

de benodigde vaardigheden om de opgedane kennis 

toe te passen in jouw eigen organisatie. We bereiden 

je voor op het examen van PSM II bij Scrum.org. 

Onze docenten hebben ruime ervaring in het 

begeleiden van Scrum Masters. 

Je leert best practices en krijgt tips om het Scrum 

Masterschap over de volle breedte uit te voeren. 

Na de cursus Advanced Scrum Master voel je je vrijer 

om het voortouw te nemen in jouw team en in de 

organisatie. Je hebt een doel en draagt dat uit. Je bent 

proactief en resultaatgericht. Je faciliteert de 

samenwerking binnen en buiten het team. Je herkent 

lastige situaties en doet er iets aan. Na deze cursus 

ben je een echte agile professional. 

 
 

Waarom kies je voor cibit academy 

 Kleine groepen: doorgaans maximaal 8 

deelnemers 

 Onze opleidingslocatie ligt in een mooie, 

inspirerende, bosrijke omgeving 

 Zeer scherp geprijsd 

 Nederlandstalige trainer 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 

 

Certificaat  

Na het volgen van de cursus Advanced Scrum Master 

ontvang je een cibit academy-certificaat. Indien je 

ruime ervaring hebt met Scrum en bereid bent tot 

nadere zelfstudie, kun je na het volgen van deze 

training het officiële Professional Scrum Master level 2 

(PSM II) assessment examen afleggen via Scrum.org. 

Dit examen is niet bij de cursus inbegrepen. 

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295,- (vrijgesteld van BTW) 

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   
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