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DOELSTELLING

• Introductie op projecten bij AIM
• Landschap van tools
• Hoe studenten samenwerken aan hetzelfde product/proces
• Voortgang monitoren van groep en individu
• Op feiten gebaseerd reflecteren op de voortgang en verbetering 

doorvoeren
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PERSONALIA

• Remco Veurink
• Docent Informatica

- Sinds augustus 2021
• Actief in

- Propedeuse
- Object-Oriented Software Engineering (SD)
- Internet of Things (ESD)
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INTRODUCTIE

• Bij AIM ongeveer de helft van de studiepunten te behalen door projectwerk
- Projectmethodiek is veelal scrum

• Projectwerk vereist samenwerking en brengt een onderlinge afhankelijkheid
- Docent/Assessor <-> groep <-> student
- Docent/Assessor <-> student

• Veel projecten worden uitgevoerd in samenwerking met of in opdracht van 
externe bedrijven
- Conflicterende belangen: 

• primaire doel is het leertraject van de student
• Ook belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de klant
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EEN PAAR KARAKTERISTIEKEN VAN PROJECTEN BIJ AIM

• Duur van het project is meestal tussen de 8 en 10 weken
• Opdracht is gegeven door een product owner van externe partij of leraar
• Elke projectgroep krijgt een domein docent en ps docent toegewezen
• Tijdens een project periode begeleidt een docent maximaal 10 groepen
• Elke groep bestaat uit zo’n 4 tot 6 studenten (ASD-Project, hele klas)
• Studenten hebben voorkennis opgedaan in 8-10 weken van onderwijs om 

de activiteiten die ze tegenkomen in het project te kunnen uitvoeren
• Studenten worden individueel en als groep beoordeeld

- Individuele beoordeling is op basis van aangeleverde factsheet
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SCRUM “UIT HET BOEKJE”
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SCRUM IN EEN LEEROMGEVING
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SPRINT PROCES

• Sprint van twee weken
- Pre-game
- 3 sprints
- Post-game
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Planningsdag

• Planningpoker

Uitvoering

• Gericht op de sprint goal
• Daily stand-up

Retrospective

• Teamreflectie: wat ging goed, wat niet, teamafspraken.
• Gekoppeld aan PB

Gevolgd door feedbacksessie

Planningsdag

• Planningpoker

Sprint Review

• Goedkeuring door opdrachtgever en docent op basis van sprint goal en 
definition of done



BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING BIJ VOORTGANG

• Docent
- Wie is waarmee bezig?
- Worden de activiteiten juist ondernomen of moet er gestuurd worden?
- Welke competenties zijn er al behaald door welke student?
- Wie heeft wat bijgedragen aan de opgeleverde producten (feiten)?

• Student
- Welke taken liggen voor ons? En wie heeft wat al opgepakt?
- Voldoet het geleverde werk aan de kwaliteit? (uniformiteit)
- Hoe sta ik ervoor in het kader van het halen van de competenties?
- Gaan we onze (sprint) doelstelling halen?

• Onderwijsontwerper
- Hoe kan de leerlijn ondersteund worden en krijgt de docent inzicht in voortgang?
- Hoe kan het werk beoordeeld worden?
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LEERUITKOMSTEN

OOSE P-06
De student maakt gebruik van de aangereikte ontwikkeltools om het project 
te organiseren en bij te sturen en ondersteunt de leden van het 
ontwikkelteam bij hun taakuitoefening
OOSE P-07
De student bewaakt continu de kwaliteit van de software en het proces door 
o.a. reviews en gestructureerd testen en stuurt waar nodig bij.

• “Aangereikte tooling wordt gebruikt om de kwaliteit van producten te 
meten en te verbeteren”

• “Configureert de tooling zodat deze de processen optimaal ondersteunt”
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DevOps Toolchain Roundup in 2022
https://www.zentao.pm/blog/devops-toolchain-roundup-1289.html



DevOps Toolchain Roundup in 2022
https://www.zentao.pm/blog/devops-toolchain-roundup-1289.html





(JIRA)
AANPAK = PLAN

• Use cases en deeltaken (detailplanning)
- Wanneer deeltaken varieren per use case
- Wanneer use cases te groot/onoverzichtelijk

zijn
- Wanneer je elke deeltaak in uren wilt schatten
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(JIRA)
AANPAK = PLAN

• Use cases en deeltaken (detailplanning)
- Wanneer deeltaken varieren per use case
- Wanneer use cases te groot/onoverzichtelijk

zijn
- Wanneer je elke deeltaak in uren wilt schatten

• Valt jullie hier iets op?
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DAILY STAND-UP

• Vaste plek
• Vast tijdstip
• Maximaal 15 minuten, mag dus korter 
• Scrum master in control

- Wat heb je gisteren gedaan? Refereer aan JIRA-taak(nummer)
- Wanneer is je werk klaar? Refereer aan JIRA-taak(nummer) en schatting
- Wat ga je vandaag doen? Refereer aan JIRA-taak(nummer)
- Wat blokkeert (“impediment”) het succesvol doen van je taak?

• Een oorzaak die als gevolg uitloop heeft
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(JIRA)
SPRINT BOARD
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(JIRA)
URENREGISTRATIE (EFFORT != CONTRIBUTIE)
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(JIRA)
URENREGISTRATIE (EFFORT != CONTRIBUTIE)
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Wat gebeurt
hier?



(JIRA)
SPRINT BURNDOWN
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Hoe verloopt
de sprint?



(JIRA)
SPRINT BURNDOWN
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Hoe verliep
deze sprint?



(CONFLUENCE)
ANALYSE / ONTWERP -> DOCUMENTATIE
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Maken, wijzigen en linken van 
pagina’s

Templates voor PvA, FO en TO
Macro’s en Formatting
Mentions en Notifications

@...
Kalenders

Koppel aan je Google Calendar
Software Design

Gliffy (diagrammen)
Balsamiq (wireframes)
Astah (UML modellering)

Personal space



(CONFLUENCE)
AIM CONTRIBUTION PLUGIN
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Confluence Jira BitBucket

GraphsReporting

AIM 
Contribution

1

2

Contribution



24



RETROSPECTIVE

De retrospective centreert zich op een drietal kernvragen: 
• Wat ging er goed? 
• Wat ging er fout? 
• Wat doen we de volgende keer weer zo? 

Dit veronderstelt een antwoord op de volgende vragen: 
• Wat is “wat”? Waar moeten we naar kijken? 
• Wat is “goed” of “fout”? Wat is een goede norm?
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(CONFLUENCE)
RETROSPECTIVE METRIEKEN PLUGIN

• Algemeen: Beschikbare werktijd, % benut als werktijd
• Jira & Timesheet: 

- Aantal taken toegevoegd na start sprint, Aantal taken gewijzigd na start sprint
- % Correct ingeschat, % te lang ingeschat, % te kort ingeschat
- Sprintdoel gehaald
- Aantal afgesproken user stories of use cases, aantal gehaalde user stories of use cases, 

aantal user stories of use cases gecontroleerd op en voldoend aan de kwaliteitscriteria
- Aantal geplande taken, aantal uitgevoerde taken, aantal taken gecontroleerd op en 

voldoend aan de kwaliteitscriteria
• BitBucket

- Aantal commits
• SonarQube

- % geslaagde unittesten en % codecoverage
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(BITBUCKET)
VERSIEBEHEER

• Git versiebeheer
• Voor elke groep:

- 1 Stash project
- 1 (standaard) of meerdere Repositories

• Git workflow
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https://www.atlassian.com/git/tutorials/
comparing-workflows/gitflow-workflow



DEVELOPMENT WORKFLOW

• Werken op basis van feature branches
- CLI of direct vanuit IDE (intellij)

• Begint met uitchecken van branch
• Wijzigingen maken

- Code
- Diagrammen (plantUML)
- Markdown (readme)

• Commit + Push
• Pull request aanmaken

28 https://twitter.com/NikkiSiapno



PULL 
REQUESTS
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PULL REQUESTS…?

32



(BITBUCKET)
GIT REPORTS

• Wat valt hier op?
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(JENKINS)
CONTINUOUS INTEGRATION

• Jobs
- Source code management
- Build triggers
- Build steps
- Maven / Ant / Gradle / Make / PhpComposer / Grunt etc.
- Notificaties

• Plugins
- Sonar Runner

• Talen: Java, PHP, JavaScript, C#, C++
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JENKINS
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Groene ballen zijn
goed, op een rode 

bal staat (een
ludieke) straf. 

Hoe beter het 
weer, hoe langer
de build achter

elkaar goed
gaat. 

Je kunt de build 
ook handmatig

starten.



(SONARQUBE)
KWALITEITSBEWAKING
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TOT SLOT: 
VOORDELEN VOOR ONDERWIJSONTWERPER

• Constructive alignment
- “Een samenhangend curriculum kan niet zonder heldere doelen.”

• Toetsing voor een groot gedeelte op basis van metrieken/feiten
- Minder verrassingen voor zowel docent als student

• Toolstack ondersteunt bij het inzichtelijk maken van iteratieve verbetering
• Docent kan tijdens de doorlooptijd van het project continu (realtime) 

meekijken met de voortgang en daarop feedback en feedforward geven
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https://www.teelen.nl/bericht/aan-de-slag-met-
constructive-alignment-een-van-de-meest-
belangrijke-principes-in-onderwijs-en-toetsing/



LIVE AS IF YOU WERE TO DIE 
TOMORROW.
LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE 
FOREVER.

MAHATMA GANDHI
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