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Volgens Stefan Sturm zijn gemeenschappeli jke
terminologie, methoden en technieken de sleutelfactoren
voor succes. En daar kan certificering een bijdrage aan
leveren.

Waarom hebben we dit nodig? Stefan Sturm vertelt dat
Requirements Engineering bij verschil lende bedri jven op
een andere manier wordt geïmplementeerd. Daarnaast
zi jn er veel communicatieproblemen door de verschil len
tussen talen en culturen. Ook zijn er vele misverstanden
over het begrip ‘Agile’. Het el iciteren van requirements
wordt vaak onderschat en de documentatie en
traceerbaarheid worden genegeerd. Met andere
woorden: klanten, leveranciers en ontwikkelaars praten
langs elkaar heen als het gaat om RE!

De gevolgen hiervan zijn:
• Incomplete requirements
• Dubbelzinnige requirements
• Geen gemeenschappeli jk denken over requirements
• Requirements kri jgen niet alti jd de juiste prioriteit
• Confl icten tussen projectleden
• Tijd en/of kosten overschri jding
• Ontbrekende, foute of overbodige functionaliteiten

Daarom is het de uitdaging om er voor te zorgen dat er
een gemeenschappeli jk denken ontstaat over het begrip
en de termen van RE. Dat begint met begrip van wat een
goede elicitatie, documentatie en administratie van de
requirements inhoudt. Maar hoe doe je dat? En hoe
breng je de kennis over aan nieuwe collega’s of
teamleden? En hoe houdt je daarbij rekening met de
diverse achtergronden van mensen met betrekking tot
hun ervaring en opleiding.

Certificering kan een bijdrage leveren om de begripskloof
te overbruggen. Een certificaat geeft (denk maar aan een
ITIL of Prince2 certificaat) internationale erkenning voor
de medewerker en voor het bedri jf is het een
mogeli jkheid om haar of zi jn expertise te tonen.

International Requirements Engineering
Board (IREB)
Stefan Sturm is sinds 1 apri l 2011 de managing director
van IREB GmbH. IREB biedt bedri jven de mogeli jkheid
om hun medewerkers te certificeren in het RE vak.

Het Certified Professional for Requirements Engineering
(CPRE) certificatie programma van IREB bestaat uit drie
niveaus:
• Foundation Level
• Advanced Level
• Expert Level

Stefan Sturm legt de nadruk op het Foundation Level. De
fundamenten van RE worden hierin behandeld. Het
voordeel is dat dit niveau voor iedereen toegankeli jk is.
Er worden geen specifieke toegangseisen gesteld.

IREB heeft vele mensen die aan de ‘business’ kant zitten
gecertificeerd in het Foundation Level. Deze mensen
moeten de specificaties doorgeven en daarom is het
volgens Stefan Sturm heel belangri jk dat zi j de
fundamenten van RE kennen om beter te kunnen
communiceren met de Requirements Engineers zelf.

De doelen van CPRE zijn:
• het vaststel len van een gemeenschappeli jke
terminologie in RE

• het bieden van internationaal erkende technieken en
methoden voor RE

• het bieden van een internationaal erkende basis voor
opleiding in RE

• het verbeteren van de huidige RE ervaringen
• waarde toevoegen aan de vaardigheden van de
professionals

En het uiteindel i jke doel is om de kloof te overbruggen!

Tijd om de kloof te
overbruggen
Requirements Engineering (RE) is één van de belangri jkste
succesfactoren binnen IT projecten. Dit is bewezen door vele studies
zoals het CHAOS report van de Standish Group. Om het succes van
een project te verhogen, moet er een sterke focus zijn op de beginfase
van een project, de RE fase. 'De kwaliteit van het gehele proces begint
bi j het begin, los fouten zo vroeg mogeli jk op' zegt Stefan Sturm. Maar
het probleem vandaag de dag is dat men nog steeds mensen moet
overtuigen hoe belangri jk RE is. Hoe kan dit worden veranderd?
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