
Grote scrumteams, splitsen of niet? 
Scrum schrijft een teamgrote voor van vijf tot negen personen. Scrum teams groter dan negen 

personen geven een uitdaging. Het hebben van een te groot team kan de snelheid waarin het team 

werkt verminderen. Het is afhankelijk van het team of het nog succesvol is boven de grens van 

negen personen of dat met elk extra teamlid verhoudingsgewijs minder werk verzet wordt. 

Door een te grote hoeveelheid communicatie verschuift de balans tussen communicatie en 

uitvoerend werk. Overzicht in het onder handen zijnde werk wordt onduidelijk. Een bijkomend risico 

is dat het team vervalt in waterval gedrag. Door de grote hoeveelheid communicatie verliest het 

team het zelf-organiserend vermogen. Een natuurlijke reactie is dat teamleden zich dan gaan richten 

op wat voor hen vertrouwd is: hun eigen werk. Een overweging van de projectleider/manager/scrum 

master kan dan zijn ‘splitsen of accepteren?’  

Wanneer een project van start gaat, is bekend uit hoeveel personen het scrumteam bestaat. Het 

team kan dan al te groot zijn of in de loop van tijd gegroeid zijn.  In onderstaande overweging is 

aangenomen dat het team in de loop van het project is gegroeid. 

Splitsen 

Het splitsen van een groot scrum team leidt gelijk tot kleinere teams met wel of geen eigen scrum 

board. Het grote voordeel is dat wanneer nieuwe personen aan het team toegevoegd worden, dit 

gemakkelijker kan. 

Nadelen aan het splitsen zal zijn dat wanneer er twee teams ontstaan deze teams opnieuw de fases 

van groepsvorming moeten doorstaan. Zij zullen opnieuw elkaar moeten leren vinden, de 

groepsdynamica verandert en de snelheid waarmee het team werkt moet opnieuw bepaald worden. 

Teamgrootte accepteren 

Grote teams kunnen niet altijd voorkomen worden. Hier heeft het team en/of de scrum master niet 

altijd keuze in. Externe factoren kunnen de teamgrote beïnvloeden of een splitsing blokkeren. 

Om als scrum master om te kunnen gaan met te grote teams, kan een aantal technieken uit Kanban 

worden geadopteerd in het scrumproces. Door expliciete afspraken te maken over de werkstroom 

en het onder handen zijnde werk ontstaat een overzicht. In Kanban gebeurt dit door op het Kanban 

board de maximale hoeveelheid werk in een kolom te beperken. Hierdoor wordt de werkstroom 

inzichtelijk en kunnen bottlenecks worden geïdentificeerd. 

De dagelijkste ‘stand up’ 

Een bijzondere rol voor de scrum master in een groot team is het leiden van de dagelijkse stand up. 

Elk extra persoon in een team zorgt voor een verlenging van de dagelijkse stand up. In een team 

groter dan de voorgeschreven hoeveelheid is het voor scrum master de kunst om de dagelijkse stand 

up kort te houden. Bij grote teams is het lastiger de stand up binnen de 15 minuten te houden. 

Succes hierin hangt af van het team, de spelende impediments en sturing van de scrum master. 

Ten eerste kan het hele team bijdragen aan een goed en snel verloop van de stand up door zich te 

beperken tot het geven van de juiste informatie. 

http://agileadvisory.wordpress.com/2012/10/23/kanban-het-inzichtelijk-maken-van-werkstromen-en-elimineren-van-waste/


Wanneer in het verhaal van een teamlid blijkt dat hij behoefte heeft aan expertise om zijn 

werkzaamheden uit te voeren, kan dit na de stand up in detail worden besproken tussen de 

betrokken personen. 

Impediments die tijdens een stand up worden gemeld moeten niet te snel af worden gedaan als 

tijdrovend en onnodig, maar juist worden geïdentificeerd zodat het hele team erover mee kan 

denken. Voor de scrum master is het de kunst om de juiste scheiding te maken in de onderwerpen 

die door het team bij de stand up worden behandeld en onderwerpen die na de stand up in een 

selectieve groep behandeld kunnen worden. 


