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Inleiding
Quintor voert sinds 2008 Agile projecten uit. Tientallen projecten
inmiddels, met name binnen grote organisaties. We zien dat het
iteratief werken, in vergelijking met conventionele methodes,
nieuwe eisen stelt aan de analist. Naast systeemontwikkeling
heeft Quintor zich om die reden gespecialiseerd in Agile analyse.
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In dit boekje gaan we in op de veranderende rol van de analist. We
richten ons daarbij op de volgende onderwerpen: Hoe stel je een goede
backlog op? Wanneer kun je starten met de realisatie? Welke deliverables
maak je op welk moment? En hoe onderhoud je de backlog gedurende
het project? De Agile methodiek biedt hiervoor geen passende aanpak.
Quintor heeft daarom een eigen aanpak voor Agile analyse ontwikkeld.
Onze aanpak, gebaseerd op onze praktijkervaringen wordt in dit boekje
beschreven. Zowel de voorbereidingsfase als de uitvoering van een Agile
project komen daarbij aan bod. Voor veel van wat de analist doet is de
product owner eindverantwoordelijk. In dit boekje richten we ons op de
rol van de analist en laten we de product owner buiten beschouwing.
Graag ontvangen we jullie feedback op deze 2e editie van dit boekje.
Veel leesplezier!

Quintor
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Opstellen van de backlog
7

Voor de start van een Agile project wordt in een kort tijdsbestek, bij
voorkeur binnen enkele dagen, een eerste versie van de backlog opgesteld.
Deze versie dekt een groot deel van de functionele scope af. Er kan zo een
inschatting worden gemaakt van de omvang van het project in tijd en geld.
De analist speelt in deze fase een centrale rol. Zo stelt hij in een eerste
sessie samen met de belanghebbenden de visie op. Tevens brengt hij de
actoren en de functies per actor in kaart. Vervolgens werkt de analist de
(complexe) processen uit en stelt een eerste versie van de backlog op, zodat
deze kan worden ingeschat en geprioriteerd.
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1

project scope

visie
De analist definieert bij aanvang
in een gezamenlijke sessie met alle
belanghebbenden de visie van het
project. De visie beschrijft beknopt het
doel, de scope en de uitgangspunten.
Het dient daarmee als kader voor
het project. Bovendien kan iedere
belanghebbende bij latere discussies
naar de visie teruggrijpen.

2

globale systeem
functionaliteit
(outside view)

9

actoren

functies per actor

In dezelfde sessie brengt de analist
alle actoren zorgvuldig in kaart. De
actoren kunnen rollen, organisaties
of andere systemen zijn. De vraag die
centraal staat is: “Wie zijn de beoogde
gebruikers van het systeem?”.

Nu de actoren bekend zijn,
inventariseert de analist de interactie
van de actoren met het te ontwikkelen
systeem. Voor het bepalen van de
actoren en de functies per actor is het
gebruik van een flipover, waarbij per
vel een actor wordt uitgewerkt, een
beproefde werkvorm.
Het in kaart brengen van de
externe systemen biedt een goed
houvast voor het bepalen van de
services en interfaces. Na de sessie
werkt de analist, samen met de
belanghebbenden, per actor een use
case diagram uit.
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3

interne flow
en data
(inside view)

domeinmodel
Het domeinmodel geeft de belangrijkste
business objecten en hun onderlinge
verbanden weer in een UML
klassendiagram. De informatie binnen het
systeem wordt met dit model inzichtelijk
gemaakt.

procesmodellen
De functies per actor kunnen in
processen worden uitgewerkt, in de
vorm van een activiteitendiagram.
Deze processen beschrijven de interne
werking van het systeem. Het doel is
om inzicht te krijgen in het verloop
en de complexiteit van de processen.
Eenvoudige processen kunnen daarbij
worden overgeslagen. Procesmodellen
worden vaak samengevoegd tot één
integrale procesplaat.

4

overige design
documenten
(optioneel)

design documenten
De analist kan besluiten om schermen
te visualiseren, bijvoorbeeld in de vorm
van wireframes. Voor de gebruiker
wordt het zo nog duidelijker hoe het
systeem gaat werken.
Het maken van wireframes is optioneel.
Overige optionele design documenten
kunnen bijvoorbeeld een interface
beschrijving en/of use cases zijn. Deze
documenten zijn verder uitgelegd in de
deliverables genoemd vanaf pagina 20.
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backlog

opstellen van de eerste ruwe
backlog
Na de uitvoering van voorgaande
stappen kan een eerste versie van de
backlog worden opgesteld. De analist
kan hiervoor gebruikmaken van het
volgende stappenplan:
1. Iedere functie van een actor wordt
een user story;
2. Alle stappen uit de
activiteitendiagrammen worden een
user story (let op overlap met stap 1);
3. De wireframes worden vertaald naar
user stories;
4. De user stories worden op een
logische manier gegroepeerd;
5. Let ook op het verwerken van nonfunctional requirements.

Het is in deze fase van groot belang
dat de backlog overzichtelijk blijft. Een
backlog met bijvoorbeeld honderden
stories is veelal te groot. Beperk de
omvang van de backlog en groepeer de
user stories.

inschatten van de backlog
De analist schat samen met een IT
specialist (bijvoorbeeld een architect of
lead developer) de backlog in. Per user
story geven ze de benodigde tijd aan
(eventueel omvang) om de user story
te implementeren. Te grote user stories
kan de analist vervolgens opsplitsen.
Het inschatten van de backlog zorgt
ervoor dat de omvang van het project
voor iedereen duidelijk wordt.

prioriteren van de backlog
De product owner is verantwoordelijk
voor de prioritering van de backlog.
Samen met de analist plaatst hij de
stories met de meeste business value
bovenaan in de backlog.
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uitdragen van de backlog
De eerste versie van de backlog is
nu gereed. Zichtbaarheid en het
actief uitdragen van de backlog
zijn in deze fase essentieel. De
backlog kan nu worden getoetst
bij de belanghebbenden. Eventuele
ontbrekende functionaliteit brengt de
analist in kaart en verwerkt hij in de
backlog.

Quintor
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Realisatiefase
15

De analist speelt niet alleen een belangrijke rol bij het opstellen van
de backlog, maar ook daarna tijdens de uitvoering van de sprints. Hij
fungeert als vraagbaak en verbindt de product owner, belanghebbenden
en het team. De analist kent de businessproblematiek en begrijpt de
beoogde oplossing. Samen met de product owner onderhoudt hij de
backlog. Op deze manier zorgt hij ervoor dat de juiste functionaliteit
wordt gerealiseerd, conform de aangegeven prioriteit en binnen de
vastgestelde architectuur.

Quintor
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backlog refinement sessie
Het bijwerken van de backlog, het
splitsen of samenvoegen van user
stories en het prioriteren van de
backlog worden in een meeting
uitgevoerd. Zo’n meeting wordt ook
wel een backlog refinement sessie
genoemd. Deelnemers aan de backlog
refinement sessies zijn de analist,
de product owner en eventueel een
architect. Het prioriteren gebeurt door
user stories op de juiste plek in de
backlog te plaatsen. De analist bepaalt,
samen met de product owner, welke
user stories een plaats krijgen in de
daaropvolgende sprint.

ready maken van de volgende
sprint
De volgende sprint wordt gevuld met
de user stories die de hoogste positie
in de backlog hebben. De analist zorgt
ervoor dat deze user stories voldoen
aan de Definition of Ready. Het Agile
team kan zo altijd werken aan user
stories met een goed gespecificeerde
functionaliteit. Met als resultaat: een
hogere ontwikkelsnelheid (velocity)
van het team.

een voorbeeld van een
Definition of Ready:
•
•

•

•
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Er is een detailbeschrijving van de
functionaliteit van de user story;
Documentatie zoals use case
diagrams, 				
activiteitendiagrammen,
wireframes of het domeinmodel zijn
bijgewerkt;
De user story is afgestemd met de
product owner, belanghebbenden en
het team;
Een how to test is beschreven bij de
user story.

Quintor
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sprintplanning
Bij de start van iedere sprint wordt
een sprintplanning gehouden. Het doel
van de sprintplanning is, dat je samen
bepaalt welke stories in de volgende
sprint kunnen worden opgepakt. Het
hele team komt dan samen. De analist
licht iedere user story toe, zodat het
team een goed beeld krijgt van de nog
te realiseren functionaliteit (het wat).
Middels planning poker bespreekt het
team de realisatie van een user story
(het hoe) en komt het team tot een
inschatting van de omvang in story
points.

stories ‘Done’ maken tijdens de
sprint
De Definition of Done beschrijft
de eisen waaraan een user story
uiteindelijk moet voldoen. Sommige
van deze eisen hebben betrekking op
analyse, zoals het bijwerken van een
activiteitendiagram of het domein
model. De analist is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de daarvoor
benodigde werkzaamheden.

meerdere teams
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Bij grotere projecten, waar meerdere
Agile teams in hetzelfde project
werken, krijgt de analist nog
een extra taak. Er wordt dan een
voorbereidingsteam geformeerd
waarin een of meerdere analisten, een
architect en de product owner zitten.
De user stories worden doorlopend
verdeeld over de verschillende teams.
Elk ontwikkelteam heeft zijn eigen
sprint backlog die vanuit de primaire
backlog wordt gevoed. De analist
splitst en verdeelt de user stories per
team. Daarnaast houdt hij toezicht
op de afhankelijkheden en zorgt
ervoor dat de user stories in de juiste
volgorde worden opgepakt.

Quintor

Deliverables
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Hierna vindt u een overzicht van de diverse deliverables die de analist
oplevert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen projectdocumentatie en
systeemdocumentatie. De projectdocumentatie wordt na het afronden
van het project niet meer bijgewerkt. Deliverables met een * vormen de
systeemdocumentatie. De systeemdocumentatie is de basis voor beheer
en onderhoud van het systeem en wordt gedurende de totale levensduur
van het systeem up-to-date gehouden.

De deliverables voor de realisatie
Visie

Use case diagram *
Domeinmodel *
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De visie beschrijft beknopt het doel, de scope en de uitgangspunten
van het project. De visie dient als kader voor het project en zorgt dat
alle belanghebbenden een gezamenlijk beeld hebben. De visie helpt om
gedurende het project keuzes te maken.
Het use case diagram is een grafische weergave van alle actoren en hun
interactie met het systeem. Dit diagram toont functionaliteit van het
systeem en de wijze waarop de actoren daar gebruik van maken.
Een domeinmodel geeft de belangrijkste business objecten en hun
onderlinge verbanden weer in een UML klassendiagram. Met dit model
wordt de informatie binnen het systeem inzichtelijk. Het model wordt door
analisten en betrokkenen gebruikt, zodat ze dezelfde taal spreken. Het
vormt de basis voor de use cases en het datamodel.

Procesmodel *
22

Procesplaat *

Wireframes

In procesmodellen worden de bedrijfsprocessen uitgewerkt. Dit gebeurt
in de vorm van een activiteitendiagram. In swimlanes worden de actoren
weergegeven en per actor de voor het proces benodigde stappen. Het
verloop van het proces en de beslissingen in het proces worden hiermee
verduidelijkt. Het vormt de basis voor de use cases.
Een van de best practices van Quintor is om een overzicht te maken van
de belangrijkste actoren, events, processen en output van een systeem.
Dit noemen we een procesplaat. De procesplaat zorgt ervoor dat alle
belanghebbenden snel een overzicht krijgen van de werking van een
systeem en dat er een eenduidig beeld gaat ontstaan over het systeem.
Wireframes zijn een visueel hulpmiddel om het schermontwerp van een
applicatie te ontwikkelen. In de wireframes worden zaken als navigatie,
indeling en inhoud vastgelegd, maar niet de grafische vormgeving.
Met de wireframes krijgen belanghebbenden en ontwikkelaars een beeld
van de werking en hoe het uiteindelijke systeem eruit komt te zien. Zonder
dat de nadruk komt te liggen op het grafisch ontwerp.

Backlog

User story

Definition of Ready
Definition of Done

De backlog is een lijst met alle te realiseren functionaliteit voor het systeem.
De backlog wordt al in een vroeg stadium van het project opgesteld
en geprioriteerd. Het is een levend document en wordt gedurende het
project continu bijgewerkt en gedetailleerd. De backlog is input voor de
sprintplanning. De hoogst geprioriteerde user stories worden opgenomen in
de komende sprint. Het is aan te bevelen om een tool als Atlassian JIRA of
Microsoft TFS te gebruiken voor het beheren van de backlog.
Een user story is een korte, simpele beschrijving van de functionaliteit
die een gebruiker van het systeem verwacht. User stories worden in
onderstaande vorm opgesteld.
Als <actor> kan ik <functionaliteit>, zodat ik <doel>. Een user story dient
altijd eenduidig en ondubbelzinnig te worden beschreven.
Lijst van eisen waar een user story aan moet voldoen voordat deze kan
worden opgepakt in een sprint. Door het toetsen van de user story aan
deze lijst is de user story in de sprint snel en efficiënt realiseerbaar.
Lijst van eisen waar een user story aan moet voldoen om ‘Done’ te worden.
Door het toetsen van de user story aan deze lijst worden de kwaliteit van
het eindproduct en alle deliverables geborgd.
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De deliverables tijdens de realisatie
24

Vocabulaire *
Interface beschrijving *
Datamodel *
Use Case *

Een vocabulaire is een lijst van begrippen en hun betekenis binnen de
organisatie of het domein. Hiermee wordt gezorgd dat iedereen hetzelfde
begrippenkader heeft en er geen discussie ontstaat over deze begrippen.
Beschrijving van de input, output en mogelijke foutsituaties van de
technische interfaces.
Beschrijving van de structuur van de entiteiten en relaties van de database
in de vorm van een entiteit relatie diagram. Het datamodel geeft inzicht in
hoe het domeinmodel in het systeem technisch gerealiseerd wordt.
Een use case is een functionele beschrijving van een functie van het
systeem. Het bevat ten minste de precondities, postcondities, business rules
en het verloop van events (in de vorm van een activiteitendiagram). In elke
activiteit worden eventuele transformaties beschreven. In een use case
wordt de functionaliteit van een of meerdere user stories afgedekt. De use
case geeft inzicht in hoe functionaliteit gerealiseerd is in het systeem en
vormt de brug tussen belanghebbenden, analisten, ontwikkelaars en testers.

Output beschrijving *
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Per output document (bijvoorbeeld brief, bestand, e-mail) is beschreven
wat de indeling en opbouw van het document, de variabelen en de inhoud
van de tekst zijn. De variabelen worden gekoppeld aan het domeinmodel.
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Checklist
Opstellen van de backlog
De visie is opgesteld en goedgekeurd
De actoren en functies per actor zijn vastgesteld
Per actor is een use case diagram uitgewerkt
Er is een domeinmodel gemaakt
De processen zijn uitgewerkt in activiteitendiagrammen
De benodigde optionele design documenten zijn uitgewerkt
De backlog is ingeschat
De backlog is geprioriteerd
In de Definition of Ready en Definition of Done zijn analysedoelen opgenomen

Realisatiefase
Er is een vocabulaire
Iedere sprint vindt minimaal één backlog refinement sessie plaats
De backlog wordt iedere sprint geprioriteerd en geregeld ingeschat
De ontwerpdocumentatie voor de volgende sprint voldoet aan de Definition of Ready
De systeemdocumentatie voldoet aan de Definition of Done
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Conclusie
30

Quintor deelt de analyse van een Agile project op in twee fases. In
de eerste fase brengt de analist in een korte periode de functies
van het systeem in hoofdlijnen in kaart. Vervolgens werkt de
analist in de realisatiefase de user stories uit. De analist levert
daarbij de analyse deliverables op, vlak voordat het team ze nodig
heeft.
In een Agile project wordt, in tegenstelling tot in een waterval
project, een deel van de analyse in het voortraject uitgevoerd en
een deel tijdens de realisatiefase. Als de analyse overwegend in
de realisatiefase plaatsvindt, gaat een project ‘zweven’. Door een
gebrek aan overzicht over de project scope en de risico’s worden
de kans op foute architectuurkeuzes flink vergroot. Gebeurt
de analyse vooral in de voorbereidingsfase, dan ontstaat een
traditioneel waterval project.

Uitdaging

Deliverables

Betrokkenheid analist

Voor de analist is het de uitdaging
om door het opstellen van de initiële
backlog overzicht te creëren en de user
stories gedurende de realisatiefase uit
te werken. Een andere uitdaging is het
tijdig realiseren van de detaillering
van de user stories. Niet te laat, want
dat zorgt voor vertraging tijdens de
realisatie. Maar ook niet te vroeg,
want dat gaat weer ten koste van de
flexibiliteit van het Agile project.

Agile schrijft geen specifieke analyse
deliverables voor. Tijdens projecten kan
dit tot problemen leiden. Verschillende
modelleringstechnieken worden
willekeurig toegepast en essentiële
deliverables niet of onvolledig
opgeleverd. Daarom is in dit boekje een
overzicht opgenomen van deliverables
die hun waarde in de praktijk hebben
bewezen. Vrijwel allemaal zijn ze
visueel en compact, waardoor ze de
communicatie tussen belanghebbenden
en het realisatieteam bevorderen.

In de traditionele methoden was
de analist voornamelijk actief in de
voorfase. Binnen een Agile project is de
analist intensief betrokken gedurende
alle fasen van het project en is hij vast
onderdeel van het team.
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Agile Analyse en Scrum
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Binnen Scrum is de analist de rechterhand van de productowner. Hiernaast
staat een overzicht van het Scrum proces. De specifieke analyse activiteiten
zijn in dit overzicht opgenomen.
In de voorbereidingsfase is expliciet gemaakt dat de analist een rol heeft bij
de totstandkoming en de prioritering van de backlog in samenwerking met
de productowner. In de realisatiefase is de analist voortdurend betrokken bij
het ready maken van de hoogst geprioriteerde stories en het voorbereiden
van de komende sprint backlog. Hij geeft uitleg over de stories bij de sprint
planning meeting, zodat het team de stories kan inschatten.
Op wekelijkse basis vindt een backlog refinement sessie plaats waarin
analist, productowner en eventuele andere stakeholders de backlog
bespreken, prioriteren en detailleren. De analist beantwoordt vragen van
het team en zorgt dat de documentatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld
in de Definition Of Done.
Tijdens de demo is de rol van de analist om feedback vast te leggen en deze
later in te brengen in de backlog refinement sessie.

us
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Over dit boekje
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Van 5 tot en met 7 februari 2014 zijn we met alle analisten van
Quintor samengekomen op een mooie locatie in Brummen. Het
doel was het opstellen en vastleggen van de Quintor aanpak
voor Agile analyse. Dit heeft geleid tot dit boekje.
Met dank aan:
Wesley, Remko, Guido, Bram, Jan Willem, Edwin, Maurice,
Raymond, Thomas, Arjen, Henk, Bart, Marjan, Johan,
Rene, Jan, Janthilde en Anne.

Over Quintor
Quintor is een toonaangevend bedrijf op het gebied
van Agile software development, enterprise Java / .NET
technologie en mobile development. Wij hebben sinds
onze oprichting in 2005 een gezonde groei doorgemaakt.
Vanuit onze vestigingen in Amersfoort en Groningen
ondersteunen wij onze klanten bij de uitdagingen die
grootschalige enterprise projecten met zich meebrengen.
Quintor beschikt over een Software Factory waarin wij
inhouse projecten voor onze klanten uitvoeren.
Quintor heeft haar grootste klanten in de financiële sector
(Achmea, ABN AMRO, AEGON, ING, Rabobank en DNB),
de overheid (CJIB, DUO, RDW, EZ en CBS), de energiesector
(Gasunie, GasTerra, Alliander, Eneco en Enexis) en telecom
(KPN en Ziggo).
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