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Achtergrond Agile

� Agile is een reactie op de “Waterfall” 

aanpak van software ontwikkel-

projecten, waarin de ontwikkeling 

regelmatig vloeiend naar beneden loopt 

(als een waterval). 

� De ontwikkeling loopt door een aantal 

fasen en ieder fase wordt afgesloten met 

een formele acceptatiestap, waarin de 

vragende partij moet tekenen voor 

akkoord;.
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� Deze aanpak blijkt grote risico’s met zich mee te brengen (problemen 

manifesteren zich pas aan het eind van het proces)

� De reactie hier op: een aanpak gericht op het zo vroeg en zo goed 

mogelijk verkleinen van de risico’s van ontwikkeling en innovatie.
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Achtergrond Agile - 2

� Op 11-13 februari 2001 komen 

vooraanstaande leiders op het gebied 

van software product ontwikkeling bij 

elkaar om een reactie op het 

“Waterfall” proces te construeren.

� Alle aanwezigen waren succesvol met 

een iteratieve manier van werken zoals 

bijvoorbeeld Scrum, DSDM of Feature 

Driven Development. Hoewel de 

details van deze aanpakken verschillen 

hebben ze besloten om de kern van al 

deze aanpakken, waarover ze het 

allemaal eens waren, vast te leggen. 

Het resultaat is het Agile Manifesto.



Agile Manifesto
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Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software

te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen

dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. 

Daarom verkiezen we: 

Hoewel we waardering hebben voor al hetgeen

aan de rechterkant staat vermeld, 

hechten wij méér waarde aan wat 

aan de linkerzijde wordt genoemd

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Werkende software boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan



Principles behind the Agile Manifesto
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De principes onder het Agile Manifest
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Wanneer is een Agile werkwijze passend?
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IF:

� the customer knows what he wants and

� developers know how to build it and

� nothing will change along the way

THEN:

We can use an approach that is based on 

predictability (waterfall).

IF:

� the customer discovers what he wants or

� the developers discover how to build it or

� many things change along the way

THEN:

We need an approach that allows for learning 

and adaptation along the way (iterative).



Wanneer is een Agile werkwijze passend?
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Agile 

Agile is a group of software development frameworks and tools, focused on iterative  

delivery, where requirements and solutions evolve through collaboration between self-

organizing, cross-functional teams. 



Agile Methods and Practices
From: 12th Annual State of Agile 



Agile Techniques Employed 
From: 12th Annual State of Agile 


