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Hoe richt je een project in dat 
wel af wordt gemaakt en toch 
nieuwe ideeën kan verwerken? 
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Ideeën veranderen 
• Je eigen ideeën groeien tijdens het proces 

 
• Vrienden/kennissen/focus-groepen geven 

zinvolle feedback 
 

• Concepten werken niet zoals je had bedacht 
 

• … 



Scrum 
• Scrum is een agile projectmethode 

 
• Scrum houdt rekening met voortdurend 

veranderende requirements 
 

• Scrum werkt aan een incrementeel product 
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(1) User Stories 
• Geef user stories een schatting qua 

development-time. 
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(2) Product backlog 
• Alle user stories komen in de product backlog. 
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(3) Sprint backlog 
• Kies de belangrijkste features uit voor een sprint. 
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(3) Sprint backlog 
• Een sprint duurt ongeveer 2-3 weken. 

 
• Een sprint leidt tot een concreet product. 

 
• Een sprint bevat de belangrijkste features op dit moment. 
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(4) Sprint 
• Organiseer een daily standup met het team. 



(5) Sprint afronden 
• Organiseer een sprint test om te controleren of de sprint is 

gehaald. 



(5) Sprint afronden 
• Organiseer een retrospective om verbeterpunten te 

inventariseren. 



(6) Product backlog 
• Werk het product backlog bij. 

















Rollen 
Elk teamlid is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het eindresultaat. 



Rollen 

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het eindresultaat. 

De scrum master is verantwoordelijk voor 
het faciliteren van het proces. 



Rollen 

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het eindresultaat. 

De scrum master is verantwoordelijk voor 
het faciliteren van het proces. 

De product owner kiest welke features de 
prioriteit hebben in de volgende sprint. 

























Wrap-up 
• Bepaal de rollen: scrum master en product owner. 

 
• Regel een scrum board en post-it notes. 

 
• Verzin een spelconcept om te ontwikkelen. 



Wrap-up 
• Beschrijf je project in user stories en bepaal de 

ontwikkelkosten per story. 
 

• Plaats alle user stories in de product backlog. 
 

• Selecteer de belangrijkste user stories voor de 
eerstvolgende sprint. 



Wrap-up 
• Organiseer een sprint met een scrum board, 

daily standups en daily scrums. 
 

• Lever een sprintresultaat op in de vorm van een 
deelproduct. 
 

• Houd een retrospective om het werkproces te 
verbeteren. 
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Product Backlog Sprint Backlog Sprint Product 

user story user story feature 

OK? 
nee ja 

klaar 





kthxbye 
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