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INLEIDING
Als we kijken naar de verschillende termen binnen software ontwikkeling, kom je geregeld
termen tegen als: lean, waterval, agile, scrum, feature driven en kanban. In de afgelopen pak en
beet 10 jaar zijn er enorm veel verschillende methoden ontstaan die allemaal voor- en nadelen
hebben. 


Door al deze opties en voor sommige nietszeggende methoden is het belangrijk om te weten
wat de rode draad is in dit verhaal. Concreet betekent dat, duidelijk hebben welke
software-ontwikkelmethoden nu echt gaan zorgen voor succes en de daarbij behorende
toekomst van mijn bedrijf?
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Software ontwikkeling: De drie hoofdstromingen
1

Waterval methodiek

De waterval methodiek wordt ook wel het basisprincipe genoemd. Het software
ontwikkeltraject wordt hier in diverse fases ingedeeld. De developers starten pas met
ontwikkelen zodra alle specificaties rondom het traject duidelijk zijn. Dit is ook de reden dat dit
principe de naam waterval heeft gekregen; er wordt een ‘waterval’ aan informatie gedeeld die
daarna gedoseerd in verschillende fases wordt opgedeeld.
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Iteratieve methodiek

Bij de iteratieve methodiek staat herhaling van het proces centraal. Er wordt een flexibel
prototype ontwikkeld, deze dient ervoor om erachter te komen wat je uiteindelijk wilt bereiken
als eindproduct. Na het prototype volgt er een periode van verder ontwikkelen, optimaliseren en
demonstreren. Zodra er feedback na de demonstratie van het eerste prototype is verzameld, is
het de bedoeling om weer te starten bij de ontwikkelfase totdat het eindproduct met
tevredenheid wordt ontvangen.
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Spiraal methodiek

Deze methodiek is als het ware een samenstelling van zowel de waterval als de iteratieve
methodiek. Op deze manier wordt geprobeerd te profiteren van de voordelen die voortvloeien
uit de eerste twee methodieken. De spiraal methodiek wordt hoofdzakelijk gebruikt wanneer er
meerdere jaren aan een eindproduct wordt gewerkt. Er wordt in een spiraalvorm gewerkt zodat
er meerdere keren door dezelfde fases van het projectmodel wordt gelopen. Het project wordt
op den duur groter en schaalbaarder.
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Welke methoden pas ik toe voor software
ontwikkeling?
Nu we de drie hoofdstromingen van software ontwikkeling duidelijk in beeld hebben, is het tijd
om een methode te kiezen. De meeste developers die software ontwikkelen hebben een sterke
voorkeur om gebruik te maken van de iteratieve methodiek. Dit houdt in dat er gebruikt wordt
gemaakt van Agile methoden zoals Scrum, Lean of Kanban. De reden hiervoor is dat deze
methodiek de stappen: ontwikkelen, optimaliseren en demonstreren volgt. Hierdoor wordt er
ruimte gecreëerd voor verbetering en gezorgd voor een stabiel proces. Ook voor de
ontwikkeling van nieuwe apps is iteratieve methodiek zeer geschikt.

Agile
Agile is eigenlijk de benaming van een overkoepelende iteratieve stroming. De
Agile-ontwikkelmethode zorgt ervoor dat je als klant controle houdt op het proces en het
uiteindelijke resultaat. ‘Agile ontwikkelen’ betekent immers dat je vooraf op hoofdlijnen
overeenkomt wat de dienst en/of product moet opleveren binnen een specifiek tijdsframe en
met een vooraf bepaald realistisch budget. Dit zorgt ervoor dat er veel ruimte vrijkomt om
tijdens het ontwikkelproces meer inzicht en expertise met het gebruik in de praktijk mee te
nemen in ontwikkelkeuzes en resultaat naar wens bij te sturen. 


Aan het eind van de afgesproken tijdsperiode wordt er een waardevol stuk software opgeleverd.
Omdat door deze werkwijze je als klant steeds het software prototype ziet, is het makkelijker om
bij te sturen. Tevens is het ook direct evident of de integratie in de bestaande software juist
verloopt.
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Scrum
Zoals eerder benoemd is Scrum een Agile methode. Scrum is een werkwijze waarin
multidisciplinaire teams in korte sprints van normaal gesproken twee weken werken aan een
software project of functionerend product. Samenwerking is van essentieel belang bij deze
werkwijze, het team moet hetzelfde doel voor ogen hebben en snel kunnen anticiperen op
veranderende omstandigheden. 


Vaak wordt scrum gebruikt bij software of producten wanneer je als gebruiker zijnde nog niet
precies weet wat je exact wilt. Dit wordt duidelijk wanneer er een prototype wordt aangeleverd
en ook dan is er altijd nog genoeg ruimte voor feedback en aanpassingen totdat er unaniem
tevredenheid is.

prototype
Omdat een prototype van essentieel belang is als je kiest voor de iteratieve software ontwikkel
methode, is het belangrijk te weten hoe een prototype ontstaat.


Veel ideeën ontstaan bij een individu of een bedrijf, zonder dat de uiteindelijke afnemers of
eindgebruikers bij het traject betrokken zijn geweest. Door een prototype te maken zorg je
ervoor dat je idee niet op papier blijft maar meer gaat leven. Een prototype wordt bijvoorbeeld
uitgewerkt in designs waar je doorheen kunt klikken. Op het moment dat je dit bij je
opdrachtgever laat zien, snappen ze direct wat je voor ogen hebt om te gaan maken. Dat zorgt
ervoor dat alle aannames die er als team zijn gedaan tijdens het opstellen van de business case
zo snel mogelijk worden gevalideerd, voordat er gestart wordt met het ontwikkeltraject.


Naast de inzichten die je hierdoor krijgt, zorgt het er ook voor dat je investering minimaal blijft.
Software ontwikkeling is kostbaar dus je wilt wel dat jouw team de juiste dingen aan het
ontwikkelen is. Een prototype helpt daarbij enorm door op basis van de feedback niet alleen
functionaliteit weg te halen of juist toe te voegen, maar ook om deze te prioriteren: Wat vindt de
eindgebruiker van jouw softwareoplossing nu echt belangrijk?
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De rolverdeling
Omdat teamwork zo belangrijk is bij de Scrum werkwijze wordt er gewerkt met drie verschillende
hoofdrollen: Scrum Master, Ontwikkelteam en Product Owner.
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1

Scrum Master

De scrum master is een begeleider of coach die zorgt dat het scrum proces gevolgd wordt en
dat de (ontwikkel) teams de scrum events houden. De scrum master dient ervoor te zorgen dat
het team zo efficiënt mogelijk werkt. De scrum master neemt blokkades voor het team weg,
beschermt het tegen afleiding (van buitenaf, maar ook van binnen de organisatie) en door ze
het scrum proces te laten volgen zorgt de scrum master ervoor dat het team gebruik maakt van
best practices oftewel de meest effectieve techniek of methode.

2

Ontwikkelteam

Dit is het team that lets the magic happen. Dit zijn de mensen die toegewijd zijn om ieder
aspect van een bruikbaar increment te creëren, elke sprint weer. Het ontwikkelteam bestaat uit
verschillende mensen die nodig zijn om een backlog met eisen en wensen te vertalen naar een
werkbaar software product of dienst. Het team bestaat vaak uit: testers, designers, analisten,
back-end en front-end developers. Daarom spreekt men ook van een ‘multidisciplinair team’.

3

Product Owner

Idealiter is dit de persoon die in staat is om te bepalen wat er moet gebeuren en in welke
volgorde. De product owner moet de inhoud weten en alle stakeholders in lijn bij elkaar
brengen. De product owner kan in sommige gevallen de opdrachtgever zijn, of het kan een
medewerker uit het veld zijn, die sterke domeinkennis heeft. Maar meestal wordt er een product
owner vanuit de ontwikkelpartij aangesteld, omdat een product owner moet begrijpen hoe
software ontwikkeld wordt en altijd beschikbaar moet zijn voor het ontwikkelteam indien er
vragen zijn.

Daarnaast zijn er altijd een aantal vooraf gemaakte afspraken die het software ontwikkelproces
in balans houden. Dit wordt ook wel het scrum ritueel genoemd, eigenlijk een lijst van zaken die
altijd terugkomen wanneer er voor de scrum werkwijze wordt gekozen.
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Het scrum ritueel
1

Daily scrum

In de vorm van een korte meestal in de ochtend gehouden meeting die ongeveer tien tot
maximaal vijftien minuten duurt. Ieder teamlid vertelt over de voortgang van het software
project of product en eventuele kleine problemen die aan het licht zijn gekomen. Het gaat
hierom dat er niet al te complexe problemen worden besproken, dit kan namelijk beter buiten
de daily scrum sessie gedaan worden.

2

Backlog refinement

Op de zogeheten backlog, staan de user stories die nog verder uitgewerkt dienen te worden. De
user stories op de backlog vertegenwoordigen samen de totale waarde die binnen een project
kan worden opgeleverd. Door het houden van backlog refinements, ga je als team de wensen
die bovenaan de backlog staan verfijnen en zorgen dat ze worden voorzien van inschatting in
effort. Op deze manier krijgt het software project de juiste richting en wordt de wens van de
klant duidelijk voor iedereen die eraan meewerkt. Verder worden de user stories op basis van
belangrijkheid gerangschikt.

3

Scrum of Scrums

Dit onderdeel is alleen van belang indien er meerdere scrumteams werken aan hetzelfde
project. De verschillende scrumteams sturen een afgevaardigde om aanwezig te zijn tijdens het
scrum of scrums overleg. Tijdens dit overleg bespreek je met elkaar of het release proces goed
met elkaar samenloopt, maar ook of er impediments oftewel blokkades binnen een team zijn
die ook wellicht voor andere teams relevant kunnen zijn.
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4

Sprintplanning

Zodra er een sprint begint, is er aan het begin altijd een sprintplanning. Tijdens deze meeting
worden de belangrijkste user stories uitgekozen en in de komende sprint opgenomen.
Aangezien niet alle user stories in één keer in de sprint kan worden opgenomen, zal er een
keuze worden gemaakt op basis van hoeveelheid werk en belang. Het is belangrijk dat het team
commitment geeft op het behalen van het sprintdoel en daarmee dus ook de scope van de
sprint. Nadat er duidelijkheid is over welke user stories er in de sprint komen te staan, worden de
taken binnen de ontwikkelteams verdeeld.
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Sprint

Tijdens de start van de daadwerkelijke sprint werkt het ontwikkelteam gezamenlijk aan het
projectresultaat. Een sprint is een vooraf afgesproken periode, meestal 2 weken waarin het team
werkt aan de items uit de product backlog, die het in deze periode denkt te kunnen afronden.
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Sprint review

Hier wordt het product (prototype) getoond dat is afgerond in de sprint. Tijdens de sprint review
is het belangrijk dat het ontwikkelteam een werkend increment van het eindproduct laat zien
en dat de stakeholders (bijvoorbeeld de klant, de eindgebruikers of de software partners)
feedback kunnen geven op de backlog. Met deze evaluatie zorg je er als product owner voor dat
je zeker weet dat de prioriteiten goed staan en de backlog volledig genoeg is, om de volgende
sprint te kunnen gaan plannen met het team.
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Sprint retrospective

Dit is de evaluatie aan het einde van de sprint en bestaat in essentie uit een verzameling van
zowel de positieve als negatieve punten van het scrum proces uit de afgelopen sprint. Je
reflecteert op hoe de sprint is verlopen: welke sterke punten moeten we blijven doen en welke
punten moeten we gaan veranderen om nog sneller en meer kwaliteit te leveren. Het doel van
een retrospective is om de effectiviteit en kwaliteit van het team te verhogen.
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Belangrijk is dat dit een leerzaam moment is voor alle teamleden met als doel de volgende
sprint als team nog sterker te worden. Dit overleg wordt geleid door de scrum master, zijn doel is
dan ook een positieve vibe te creëren waarin iedereen zich vrij kan uitspreken en
oplossingsgericht gedacht wordt. Tijdens de retrospective is in principe niemand buiten het
ontwikkelteam aanwezig, zo zorg je ervoor dat je een vertrouwelijke omgeving hebt. Als de CEO
aanschuift, durven mensen toch minder snel het achterste van hun tong te laten zien.
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LEAN
Lean software ontwikkeling valt ook onder de agile manier van software ontwikkelen. Lean staat
eigenlijk voor het uitschakelen van ‘waste’ oftewel de verspilling tijdens de ontwikkelfase van je
organisatie. De Lean methode is gericht op de lange termijn, het draait om wederzijds respect
om daarbij in een gezonde werksfeer hoge kwaliteit voor de beste oplossingen te
verwezenlijken.


Het woord ‘waste’ of verspilling is natuurlijk heel breed, daarom een aantal praktijkvoorbeelden
van zaken die je beter kan vermijden:

1

Functionaliteiten ontwikkelen in een applicatie of software stuk waar de eindgebruiker
uiteindelijk geen gebruik van gaat maken. Deze ‘onnodige’ functionaliteiten voegen
namelijk weinig tot geen klantwaarde toe;

2

Trage interne communicatie in je organisatie;

3

Bureaucreatie;

4

Twijfelachtige requirements, die veel vraagtekens oproepen bij de ontwikkelteams.

Nu we de ‘waste’ hebben besproken gaan we over op de 7 belangrijkste principes van Lean
software ontwikkeling.

1

Elimineer verspilling

2

Versterk het leereffect

3

Beslis zo laat mogelijk

4

Lever zo snel mogelijk

5

Geef het ontwikkelteam verantwoordelijkheid

6

Kwaliteit

7

Optimaliseer het geheel
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Met het gebruik van de Lean software ontwikkelingsmethode is het belangrijk de juiste mindset
te hebben. Het vereist dat je scherp bent op welke werkzaamheden serieus gaan bijdragen aan
je vooraf gestelde doelen. Het volledige team dat meedoet aan het project moet dan ook het
‘lean’ denken goed begrijpen voordat het wordt toegepast in de praktijk. Je dient daarnaast
balans te vinden in de overvloed van binnenkomend werk naar waarde (value) voor je
opdrachtgevers en eindgebruikers.


Bedenk dus goed of deze methode past bij jouw organisatie en ontwikkelteam. Want alleen als
alle lean principes gezamenlijk worden toegepast in combinatie met een stabiele
werkomgeving, is er een basis voor succes.

Kanban
De Kanban methode draait voornamelijk op het doorlopend opleveren van nieuwe
functionaliteiten. Deze methode is al pak en beet 80 jaar oud, maar wordt nog steeds
regelmatig gebruikt. Het werk wordt bijgehouden op een zogeheten Kanbanbord. Het bord
bestaat uit een variatie van To Do, Doing en Done taken die uitgeschreven worden op post-its of
met een speciale markeerstift. De post-its worden vervolgens verschoven naarmate het werk
vordert. Het Kanbanbord voor software ontwikkelteams ziet er vaak nog uitgebreider uit met
kolommen als: Backlog, Coding, Testfase, Gereed, Acceptatie en Live. 


Bij Kanban is er veel ruimte voor het schuiven in de planning. Het is daarom de meest luchtige
software ontwikkelmethode vergeleken met de methodes die hiervoor zijn beschreven. Er zijn
namelijk geen specifieke oplevermomenten, vandaar dat er op ieder moment tijdens de
Kanban planning nog wijzingen kunnen plaatsvinden. Wel wordt de efficiency en
samenwerking binnen een team gestimuleerd met het gebruik van de Kanban methode. De
software ontwikkelteams hebben namelijk op ieder moment inzicht op het huidige werk en de
belangrijkste taken op de backlog.
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Conclusie

Welke software ontwikkelmethode je kiest zal vooral
moeten afhangen van je persoonlijke voorkeur en de
grootte van het project of product. Als vooraf helemaal
duidelijk is hoe het product moet gaan worden, dan kan
Waterval prima werken. Maar vaak ben je onderweg nog
aan het bijsturen, krijg je nieuwe inzichten of merk je dat je
toch iets anders wilt nadat je het software product
werkend hebt gezien. Hoe onzekerder het eindproduct op
voorhand is, hoe ‘lichter’ je ontwikkelmethode zou moeten
zijn. 


Bij kleine projecten is Kanban bijvoorbeeld een goede
methode omdat deze methode niet al te complex is en
direct duidelijkheid geeft. Bij grotere projecten is het
gebruik van Srum of Agile de richting die je op zou kunnen
gaan omdat je te maken hebt met een grotere groep aan
mensen die betrokken zijn. Dit betekent niet dat je Agile of
Scrum niet kan gebruiken indien je alleen een klein team
tot je beschikking hebt, ook dan is het mogelijk om door
middel van deze methoden nog meer structuur aan te
brengen.
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