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Scrum?
Scrum is een flexibele manier om softwareproducten te maken
Het raamwerk bestaat uit rollen, iteratieve sprints en user stories
Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (2 tot 4 weken) werkende software opleveren
Scrum is ideaal bij projecten waarbij men nog niet 100% zeker weet waar men met het project heen wil

De uitgangspunten
Scrumprojecten hebben de volgende uitgangspunten:
Toewijding - de leden moeten zich er vol voor inzetten, het is geen parttime klus
Focus - men moet zich focussen op wat er in de sprints gedaan moet worden
Openheid - men moet elkaar goed op de hoogte houden van de voortgang en mogelijke problemen
Respect - men moet mensen met een andere achtergrond en expertise respecteren
Lef - men moet lef hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen

Werkwijze
We starten altijd met het inventariseren van wat er gemaakt moet worden, de requirements. Dit noemen we user stories.
Op de product backlog staan alle user stories gesorteerd op prioriteit. De prioritering wordt aangebracht door de productowner.
De belangrijkste user stories worden vervolgens opgenomen in een sprint backlog, daarin staat wat er tijdens een sprint
gedaan wordt. In korte sprints worden de user stories vervolgens door het ontwikkelteam omgezet in kant en klare
producten. Aan het einde van elke sprint wordt het gewijzigde en / of verbeterde softwareproduct in de "sprint review"
aan de product-owner getoond.

De Agile Scrummethode verhoogt niet alleen de effectiviteit van het team, maar biedt ook een optimale Return on
Investment (ROI). Iedere 2 - 4 weken is er een oplevering van een stuk werkende software. Hierdoor heeft u goed inzicht in
de voortgang van het project en de bijbehorende software development. Met Agile Scrum krijgt u dat wat u nodig heeft en
graag wilt hebben.

