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Het ontwikkeltraject
Binnen universiteiten neemt het aanbod van en de vraag
naar informatie almaar toe. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden worden steeds vaker portalen ingezet om
de informatie te ontsluiten. Binnen een van de
universiteiten in Nederland wordt sinds begin 2011 in MS
SharePoint een portaal ontwikkeld voor ongeveer 13.000
mensen: studenten, docenten, onderzoekers en
medewerkers. Er is gekozen voor een dergelijk portaal om
informatie vanuit de diverse bronsystemen te ontsluiten
en doelgroepen daarmee minder systeemafhankelijk te
laten zijn. De focus van het traject l igt op de doelgroepen
student en docent. Zij zullen als eerste gebruik gaan
maken van het portaal. Het programma heeft een looptijd
van twee jaar en is verdeeld in een aantal deelprojecten:
Rollen en Portalen voor de ontwikkeling van de front end,
Bronnen en Ontsluiting voor het ontwikkelen van een
servicelaag die de (legacy) systemen ontsluit en Identiteit
en Toegang voor het juist verlenen van toegang en
rechten tot op contentniveau. Er is een
onderwijsinformatiegroep actief, met interne
medewerkers die adviseren en verantwoordelijk zijn voor
informatieverstrekking aan docenten en studenten.

Eind 2011 ben ik gevraagd als functioneel analist voor het
deelproject Rollen en Portalen, dat al bijna een jaar liep.
Mijn opdracht was de ontwikkelmodules voor het portaal
functioneel te beschrijven en input te geven aan het
programma, door het snel opstellen van user stories op
basis van bestaande informatie en deze informatie aan te
vullen waar nodig. Vervolgens was het mijn taak om de
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Verhalenomwensen te
begrijpen

Requirements engineering is een uitdaging voor ieder projectteam. Hoe
help je stakeholders omhunwensen te verwoorden? Hoe communiceer
je wat je van plan bent te ontwikkelen?Wanneer ben je compleet
(genoeg)? Hoe voorkom je rework? Requirements engineering is voor een
belangrijk deel communicerenmetmensen. In dit artikel beschrijf ik hoe
ik verhalen heb gebruikt ommet belanghebbenden te communiceren en
een visie op een nieuw systeem te formuleren.
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User journeys zijn in mijn beleving
een prima aanvulling op de epics
die in Scrum worden toegepast.
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user stories te presenteren aan
gebruikersgroepen en deel te nemen aan
stand-up meetings om de user stories
over te dragen aan het ontwikkelteam. De
ontwikkeling vond plaats in een
watervalomgeving waar onderdelen van
Scrum werden toegepast.

Aan de slag
Om inzicht te krijgen in de planning en
status van het programma ben ik gestart
met het bijwonen van
projectvoortgangsbesprekingen. Daarna
ben ik gaan praten met leden van de
onderwijsgroep en het project om de
bestaande ontwikkelprocessen te
begrijpen. Er bleek veel onduidelijkheid te
zijn over opgestelde
systeemrequirements. Er waren
weliswaar use cases, maar volgens de
ontwikkelaars waren sommige daarvan
onnodig gedetail leerd en andere juist
weer te vaag beschreven. Zij hadden
moeite om de gebruikerswensen te
begrijpen en te vertalen naar
ontwikkeltaken. Er was bijvoorbeeld een
uitgebreide use case over een connectie
tussen Outlook Calender en het portaal,
terwijl dit op eenvoudige wijze met
standaard producten is te realiseren.

Om de use cases naar user stories te
kunnen vertalen heb ik eerste een aantal
rolprofielen bestudeerd om inzicht te
krijgen in de doelgroepen. De rolprofielen
leken op persona’s: gedetail leerde
beschrijvingen van specifieke (niet
bestaande) vertegenwoordigers van
doelgroepen met een eigen identiteit en
gedragskenmerken. Bovendien heb ik
gesprekken gevoerd met toekomstige
gebruikers om hun (informatie)behoeften
te begrijpen. Ik vond het belangrijk om
gericht te blijven op die behoefte. Als er
tijdens een gesprek oplossingen werden
geopperd, vroeg ik in deze fase steeds:
“Waarom?”. Uiteindelijk kon ik zo een
beeld vormen van het gebruik van het te
ontwikkelen portaal vanuit de
verschil lende gebruikersperspectieven.
Die visie heb als kort verhaal beschreven
om duidelijk te maken hoe een
toekomstige gebruiker het systeem
tijdens zijn of haar werkzaamheden
gebruikt.

Verhalen om met iedereen te
communiceren
De kernvraag was: Hoe wil de doelgroep
straks gebruik maken van het te
ontwikkelen portaal? Een manier om die
vraag te beantwoorden is het opstellen
van user journeys, een methode uit de
webdesign wereld. Een user journey is
een beschrijving van stappen die een
typische gebruiker doorloopt op een
website om daar een bepaald doel te
bereiken (bijvoorbeeld het boeken van
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Voorbeeldvaneenepic journeyvoor eendocent

Jan Kampenbeek is al ruim een jaar in dienst en heeft onlangs een vast contract
gekregen voor het verzorgen van de vakken ‘Business Mathematics’ en ‘Statistics’. Hij
is daarmee verantwoordelijk (contactpersoon) voor het verzorgen van de vakken,
het up-to-date houden van de kennis en de interactie met studenten die de vakken
volgen. Het eerste vak Business Mathematics start over een maand en wordt
vervolgens meerdere keren per jaar gedoceerd.

Het portaal dient voor de Jan als ingang tot informatie om vakken te kunnen
verzorgen. Bijvoorbeeld om roosters te bekijken, student informatie te vinden of
opdrachten te benaderen in de leeromgeving. Bovendien kan Jan mailen met
studenten en informatie opvragen over aantallen studenten of hun behaalde
resultaten. Het portaal wordt ook gebruikt om informatie te vinden over programma
samenhang en om te mailen met mededocenten.

Jan logt voor de eerste keer in op het portaal en komt op een standaard docenten
startpagina terecht. Hij heeft een aantal jaren terug al in een SharePoint omgeving
gewerkt, maar die kennis is gedateerd en enigszins weggezakt. Jan volgt enkele
instructiefilmpjes om te leren hoe het portaal werkt. Na de actieve introductie, snapt
hij dat hij via het portaal toegang krijgt tot informatie van vakken die hij geeft, de
leeromgeving, studentinformatie, nieuws en nog meer zaken.

De standaardinstell ingen kan Jan naar eigen wensen aanpassen. Vanaf zijn werkplek
of vanuit huis heeft hij 24/7 toegang tot de informatie. Hij kan de gegevens in het
portaal zelf niet aanpassen. Het portaal toont aanwezige informatie uit diverse
informatiesystemen binnen de universiteit.

Op zijn startpagina ziet Jan de vakken waar zijn naam aan is gekoppeld in de
studiegids. Hij kan in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van zijn vakken
zien. Naast de vaknaam zijn bijvoorbeeld de vakcode, jaar, periode, dagdeel, plaats
en zaal gemeld. Hij kan naar eigen wens de vakken en kenmerken van de vakken
filteren, of sorteren op attributen. Vanuit het overzicht l inkt hij door naar de
leeromgeving van een van zijn vakken om daar literatuur toe te voegen en een
opdracht te wijzigen. Jan vraagt een overzicht op met informatie over het aantal
studenten en hun studiestatus. Hij kan ook een overzicht opvragen met studenten
die het vak al wel hebben gevolgd, maar (nog) niet hebben gehaald. Deze groep
studenten kan hij vervolgens benaderen om ze op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen.

Jan vraagt een overzicht op met geplande examens voor het komende studiejaar. In
het overzicht staan het aantal aanmeldingen voor geplande examens, locaties waar
de examens gepland zijn en een beoordelingsplan. Hij gaat vanuit het overzicht naar
de leeromgeving om daar een melding voor het vak Statistics aan te maken. Daar
verwijst hij naar enkele nieuwe bronnen ter voorbereiding op de examens. Op zijn
persoonlijke startpagina ziet Jan algemene meldingen met betrekking tot zijn vakken
of cursussen. Bijvoorbeeld een wijziging van lokalen of van een examendatum voor
zijn vak Business Mathematics.

Jan vraagt een overzicht van zijn vakken inclusief het aantal ingeschreven studenten.
Vanuit het overzicht kan hij naar het administratiesysteem om studenten aan te
melden die de inschrijftermijn van twee weken voor aanvang van de vakken hebben
overschreden. Jan kan medewerkers van het betreffende secretariaat rechten te
geven om deze studenten in te laten schrijven.

Om hem te helpen bij het verzorgen van zijn vakken, ziet Jan een aantal belangrijke
links. Hij vindt informatie over gebruikershandleidingen van beamers en
smartboards, hij wordt naar het juiste systeem doorverwezen om lestijden te
wijzigen, hij reserveert vergaderruimten voor de komende periode, en hij leest hoe
hij een blackboardsite voor externe accounts aanvraagt. Bovendien kan Jan
contactinformatie opzoeken van afdelingen en personen binnen de universiteit en
van gelieerde instell ingen. Ook kan Jan een overzicht van medewerkers opvragen
met daarbij de status van hun onderwijskwalificatie.

Jan vraagt een standaard studentenview op. Daar ziet hij wat voor onderdelen een
student op zijn startpagina te zien krijgt. Zo kan hij controleren of er
roosterwijzigingen voor studenten zijn doorgevoerd en of zijn recent geplaatste
meldingen te zien zijn.

Als gebruiker van het portaal heeft Jan de mogelijkheid om nieuws te zien op zijn
pagina, met betrekking tot de universiteit of zijn vakgebied. Bijvoorbeeld nieuwe
gebouwen, nieuwe vakken die worden gedoceerd, introductie van nieuwe
universiteitsprogramma’s of -vakken, nieuw onderzoek, status van bestaande
onderzoeken of resultaten van onderzoeken. Zo blijft hij op de hoogte van intern
nieuws. Maar Jan kan ook informatie van externe bronnen toevoegen, bijvoorbeeld
een link naar de resultaten van een onderzoek in zijn vakgebied.
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een vakantiebestemming). User journeys zijn in mijn
beleving een prima aanvull ing op de epics die in Scrum
worden toegepast. Een epic is een nog niet
uitgedetail leerde, vaak complexe, user story. Daardoor
zijn ze lastig te plannen en dus een onzekere factor voor
een product owner. Door een epic uit te werken in
stappen, zoals bij een user journey, komt er meer
duidelijkheid over gebruikerswensen en de gevolgen
daarvan voor een product of systeem.

Zo heb ik user journeys en epics gecombineerd om de
interactie tussen gebruikers en het portaal in een verhaal
te beschrijven, zonder daarbij rekening te houden met
(technische) haalbaarheid. Ik ben deze beschrijving een
‘epic journey’ gaan noemen. In een kort verhaal heb ik
beschreven waarom en hoe een gebruiker het te
ontwikkelen portaal gebruikt. De functionaliteiten die met
elkaar samenhangen worden beschreven in dezelfde
alinea. In het kader staat het voorbeeld van een epic
journey voor een docent.

Kleine verhalen uit een groot verhaal
Telkens als ik een epic journey af had, vroeg ik aan leden
van de informatiegroep om erop te reageren binnen een
termijn van een week. Naar aanleiding van de feedback
heb ik de epic journeys aangepast en nog eenmaal
rondgestuurd ter check. Zo ontstond een gedeeld beeld
over gewenste functionaliteiten binnen het portaal vanuit
een specifieke doelgroep.

Zoals gezegd was ik verantwoordelijk voor het vastleggen
van user stories voor het portaal. Die destil leerde ik uit de
epic journey die door de toekomstige gebruikers was
getoetst. De user stories beschreven de behoefte van een
gebruiker ten aanzien van een product of systeem,
inclusief een motivatie. Als <user> wil ik <behoefte>, zodat
ik <reden>. Bijvoorbeeld: “Als docent wil ik een up-to-date
opsomming van lokalen en lestijden voor vakken die ik
doceer, zodat ik mijn reistijden effectief kan plannen”. De
user stories werden gedurende de start van een sprint
toegewezen aan een ontwikkelaar die op basis van zijn
ervaring en professionaliteit en eventueel in overleg met
andere teamleden bepaalde hoe de wens of behoefte
verwezenlijkt zou worden.

Retrospective epic journeys
Terugkijkend hebben de epic journeys op drie manieren
bijgedragen gedurende de daadwerkelijke ontwikkeling
van het portaal:

Taken prioriteren
De epic journeys hielpen het ontwikkelteam bij het
plannen van de user stories. De
gebruikersvertegenwoordiging kon namelijk vooraf goed
aangeven welke user stories in hun ogen cruciaal waren
en als eerste opgepakt moest worden (must), welke user
stories bij nader inzien minder relevant bleken (won’t) en
alles daar tussenin.

Functionaliteiten testen
Nieuw ontwikkelde functionaliteiten die op testing
stonden werden in tweewekelijkse demosessies getoetst.
We gebruikten de epic journey om aan te geven wat er
was ontwikkeld. De gebruikersvertegenwoordigers
probeerden de nieuwe functionaliteiten uit in de
testomgeving en hadden de gelegenheid om direct
commentaar te geven of vragen te stellen. In mijn ogen
was het belangrijk dat de voortgang op deze manier
gedurende het ontwikkeltraject transparant was.

Stories afronden
Na een aantal demo-sessies was een module afgerond. Er
volgde een integrale acceptatietest met daarin alle user
stories uit de demo-sessies. Na de integrale acceptatietest
zijn de meeste user stories definitief op “done” gezet.
Vervolgens zijn een aantal bugs in het systeem opgelost
en kon een nieuwe ontwikkelmodule starten. De
integratietest bleek een prima middel om te kijken of de
epic journey goed was gerealiseerd.

Conclusie
Het is met epic journeys mogelijk een visie op een
eindproduct op te stellen en van daaruit (iteratief)
functionaliteiten te ontwikkelen. Ze zijn een praktisch
startpunt om user stories te formuleren en vormen een
effectief middel in de communicatie met ontwikkelaars,
opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. De
verhalende opzet maakt het een effectieve manier om met
verschil lende belanghebbenden over een te ontwikkelen
systeem te discussiëren.

Epic journeys helpen stakeholders om wensen en
behoeften te vertalen. Ze helpen om
interpretatieverschil len weg te nemen door ze op
eenduidige en levendige wijze te beschrijven. Zonder
vanuit bepaalde oplossingsrichtingen te redeneren.
Daarmee geven ze een compleet beeld, zonder direct al te
veel in de (technische) details te treden. Epic journeys
bleken een prima startpunt om storyboards, mockups of
UML diagrammen te maken door het ontwikkelteam.
Mijns inziens zijn ze vooral waardevol bij grootschalige,
langdurige, vernieuwende projecten met vele
stakeholders en grote onzekerheden.
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Epic journeys helpen om
interpretatieverschillen weg te nemen




