AGILE: SCRUM

fase 3:

teams die snel op veranderingen kunnen inspelen

Hoe gebruik ik het?

Scrum is een Agile methode met een oorsprong in de
softwareontwikkeling. Binnen Agile methoden wordt veel waarde
gehecht aan samenwerking met klanten. Reageren op verandering
wordt verkozen boven (krampachtig) aan plannen vasthouden.

1

Doel: Het ontwikkelen van nieuwe producten in

De kern van Scrum wordt gevormd door kleine teams die het
ontwikkelproces van nieuwe producten zelf aansturen met hulp van
feedbackroutines. Projecten zijn verdeeld in meerdere Sprints van 1
tot 4 weken. Dit maakt stapsgewijze ontwikkeling van een product
mogelijk. Het proces wordt aangestuurd door de Scrum Master. De
Product Owner (producteigenaar) is verantwoordelijk voor de inhoud.
De Scrum Master stelt het team in de gelegenheid om hun werk uit te
voeren en zorgt ervoor dat het team gefocust blijft zonder individuen op
te dragen om specifieke taken uit te voeren. De Product Owner koppelt
het team en de belanghebbende partijen en is verantwoordelijk voor
het managen van de omvang en de doelen van het project.

stap 1:

Implementeren

Bepaal met het team welke items van de Product 		
Backlog geïmplementeerd zullen worden tijdens de
Sprint Planning. De Product Backlog wordt opgesteld
en bijgehouden door de Product Owner.

2

Bespreek elke dag de vooruitgang die de laatste 24
uur geboekt is tijdens de Stand-up meeting. Bespreek
ook welke taken er gedurende de volgende 24 uur 		
uitgevoerd zullen worden.

3

Maak met het team een functionele versie van het 		
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Evalueer het afgeleverde product in samenwerking

5

Evalueer het werkproces gedurende de laatste Sprint

product binnen één Sprint .

met belanghebbenden gedurende de Sprint Review.

tijdens de Retrospective. Wat ging er goed? Wat kan er
worden verbeterd?
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Stand-up meetings

STAND-UP
MEETING

PRODUCT
BACKLOG

SPRINT
PLANNING

De Stand-up meeting vindt elke dag plaats en duurt
maximaal 15 minuten. Elk teamlid krijg één minuut om
de volgende vragen te beantwoorden:

SPRINT VAN
1-4 WEKEN
FUNCTIONELE
VERSIE PRODUCT

1

Wat heb ik gisteren gedaan dat het team
heeft geholpen om het doel van de Sprint te 		
realiseren?

2

Wat ga ik vandaag doen om het team te helpen

3

Zijn er obstakels die mijzelf of het team 			
verhinderen het doel van de Sprint te realiseren?

dat doel te realiseren?
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