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Requirements?

Dit wil ik hebben

Dit ga ik maken

Dit wilde de klant 
hebben en moest 
de bouwer maken
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Het goeie ouwe V-model
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systeemwensen

Requirements: ons venster op klantwensen
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Waterval
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Analyse

Bouw

Ontwerp

Test

Beheer



?

Requirements verzamelen
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Requirements gebruiken
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Jammer …
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(

)



Old school 
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Project bouwt systeem

Klant vraagt om systeem

RE verzamelt requirements



De Agile storm!
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Requirements?
Vraag maar aan de Product Owner!
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De Product Owner
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➢ Komt uit de business
▪ Heeft daar een leidende rol
▪ Is full-time vrij gemaakt

➢ Vertegenwoordigt de business
▪ Niet alleen zijn eigen afdeling, maar de hele business
▪ Kent alle ins en outs van alle betrokken stakeholders

➢ Is een expert op zijn vakgebied
▪ Maar weet ook alles van IT
❖ Ontwerpen, programmeren, testen, operations, beheer

▪ En van Agile methodieken

➢… Dus ook van requirements
▪ Is verantwoordelijk voor de product backlog



Vier algemene misverstanden
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“Upfront is evil”

“User stories are enough”

“Only working software counts”

not 
allways

not
unfocussed

not



➢ Van requirements engineering 
naar requirements engineering
▪ Van beschrijvend naar   creatief

➢Waarde creëren door oplossingen te bieden
▪ Het landschap van problemen en doelen in kaart brengen 

in de context van de klant

▪ Ontwerpen van oplossingen die doelen realiseren

▪ Als Agile team de requirements voor gekozen oplossingen 
definiëren en uitwerken

RE the next generation
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Het landschap van problemen en doelen
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Analyse

Van waterval …
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Bouw

Ontwerp

Test

Beheer



Requirements

Van waterval …
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BouwOntwerp

TestBeheer

… naar Agile



Continuous Requirements Engineering
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Feedback
…………

Product
increment

Backlog
1. …
2. …
3. …
4. …

Backlog-
item

…………

Team

Stakeholders

input voor

ontwikkelt

leveren

gereviewed door

1. Initiële

definitie

2. Selectie

3. Validatie

4. Update

5. Timing



➢ Items op de backlog plaatsen
▪ Hoog abstractieniveau
❖ Features, epics

▪ Op basis van business requirements
❖ Verkregen door elicitatie

➢ Rol van de tester
▪ Check op 

non-functionals

▪ Check op testbaarheid

▪ Voeg acceptatiecriteria toe

▪ Bewaak consistentie 

1. Initiële definitie
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➢ Items in iteratie opnemen
▪ Maakbaar in één cyclus
❖ User stories

▪ Define en re(de)fine
❖ Voldoen aan 

Definition of Ready

➢ Rol van de tester
▪ Check op DoR

▪ Check op kennis-
niveau
❖ Spikes!

2. Selectie
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➢ Kwaliteit van items vaststellen 
▪ Vóór en met stakeholders

▪ Vooraf | achteraf
❖ Complexiteit  risico 
 detail  rework

➢ Rol van de tester
▪ Bepaal aanpak en

moment(en)
❖ Reviews

❖ Prototyping

❖ Tests

▪ Doen | laten doen | helpen doen

3. Validatie
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➢ Feedback verwerken
▪ Input voor de backlog

▪ Creativiteit!

▪ Impact?
❖ Omvang en complexiteit

❖ Competentie team 
PO  ‘Stuurgroep’

➢ Rol van de tester
▪ Impactanalyse

▪ Spikes i.p.v. 
user stories?

4. Update
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➢ Lengte van de iteratie
▪ Korter 

meer feedback

▪ Langer 
meer oplossend vermogen

▪ Afhankelijk van de context

➢ Rol van de tester
▪ Check validatie-

behoeften

5. Timing
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New school 
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Requirements:
te belangrijk om aan de PO over te laten
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Over the years, we have developed requirements as a 
cornerstone for the delivery of successful IT-systems. 
Through this work we have come to value:

RE Manifesto
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Genuine empathy over
techniques, models, and templates

Creative solution design over
comprehensive elicitation

In-time elaboration over
upfront specification

Shared understanding over
proper documentation

we 
recognize 

that the 
success 
factors 
are on 

the left.

While 
there is 
much 
value in 
the basic 
factors on 
the right,


