Scrum Glossary
Dutch Version (2019)

Dear reader
I created the rst version of my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used,
edited and expanded for use on their website by Scrum.org.
In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of my pocket guide to Scrum (Annex A, p.
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated
that version in 20+ languages.
I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of “Scrum - A
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my
website.
I am honoured and humbled for the continued appreciation of my glossary. It helped me see
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website.
Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.
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Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

Dutch / Nederlands - Scrum Begrippenlijst
Burn-down Chart: een gra ek die de afname toont van openstaande inspanning in de tijd.
Burn-up Chart: een gra ek die de toename toont van een parameter, bvb. waarde, in de
tijd.
Daily Scrum: een dagelijks event, met een time-box van 15 minuten of korter, om het
ontwikkelwerk binnen een Sprint te (her)plannen. Het Development Team deelt
onderling de dagelijkse voortgang om op basis daarvan het werk voor de volgende 24
uur te plannen en dit naar de Sprint Backlog te vertalen.
De nition of Done: de verzameling verwachtingen en criteria waaraan een product op
vlak van kwaliteit moet voldoen om als releasable te kunnen beschouwd worden, om
naar eindgebruikers van het product te kunnen worden vrijgegeven.
Development Team: de groep mensen die collectief aansprakelijk is voor de uitvoering van
alle ontwikkelwerk om niet later dan aan het einde van elke Sprint een
productiewaardig Increment te creëren.
Emergence: het fenomeen waarbij onverwacht nieuwe feiten of nieuwe inzichten met
betrekking tot bestaande feiten opduiken; feiten, kennis of inzichten die niet eerder
gekend waren.
Empirische procescontrole: de vorm van procescontrole waar beslissingen genomen
geworden op basis van observeerbare resultaten, praktijkervaring en realisaties.
Empirische procescontrole bestaat uit de regelmatige en herhaalde uitvoering van
inspectie (evaluatie) en aanpassing. Een empirische werkwijze vereist en creëert
transparantie.
Forecast (Nederlands: voorspelling of verwachting): de verwachting van een toekomstige trend
op basis van observaties van het verleden, zoals het aantal items van de Product Backlog
dat opleverbaar wordt geacht in een huidige Sprint, of in toekomstige Sprints.
Impediment: elke hindernis die het Development Team blokkeert of vertraagt en niet kan
opgelost worden binnen de zelf-organisatie van het Development Team. Impediments
horen niet later dan tijdens de Daily Scrum bekend gemaakt te worden en verwijdering
ervan valt onder de aansprakelijkheid van de Scrum Master.
Increment: een werkende versie van een product dat wordt toegevoegd en wijzigingen
aanbrengt aan eerder gecreëerde Incrementen, waarbij het geheel van alle
verwezenlijkte Incrementen een samenhangend product vormt.
Ontwikkelstandaarden (Engels: development standards): de verzameling standaarden die
door een Development Team opgemaakt en geaccordeerd worden als noodzakelijk om
binnen een Sprint productiewaardige Incrementen te creëren.
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Product: elk tastbaar of niet-tastbaar goed of dienst bestaande uit een samenhangend geheel
aan functies of functionaliteiten die end-to-end waarde opleveren voor de mensen die
het product gebruiken (gebruikers) in de zin dat een speci ek probleem start-to- nish
kan opgelost worden. Bepalend voor de reikwijdte van: Product Owner, Product Backlog en
Increment.
Product Backlog: een gesorteerde, evoluerende lijst die alle werk bevat dat een Product
Owner noodzakelijke en wenselijk acht om een product te creëren, op te leveren, te
wijzigen, te onderhouden en onderhoudbaar te houden.
Product Backlog re nement (Nederlands: ver jning): de regelmatig uitgevoerde activiteit
waarin de Product Owner en het Development Team gradueel ver jnde inzichten
creëren in de Product Backlog.
Product Owner: de persoon die aansprakelijk is voor de optimalisatie van de waardecreatie
van een product. Een Product Owner, als enige vertegenwoordiger van alle
belanghebbenden, beheert en verklaart daartoe alle verwachtingen zoals opgenomen in
de Product Backlog.
Scrum (n): een eenvoudig framework om complexe producten op te leveren (1); een
eenvoudig framework om complexe problemen te beheren (2).
Scrum Master: de persoon die aansprakelijk is om een omgeving van Scrum te creëren
door één of meerdere Scrum Teams en hun omgeving te ondersteunen en te
onderwijzen in hun begrip en toepassing van Scrum.
Scrum Team: de gecombineerde aansprakelijkheden van Product Owner, Development
Team en Scrum Master.
Scrum waarden: een verzameling van vijf kernwaarden en -gedragingen die het Scrum
framework schragen; commitment, focus, openheid, respect en moed.
Sprint: een zogeheten ‘container’-event dat de overige Scrum events omvat, met een timebox van 4 weken of korter. Het event zorgt dat een voldoende hoeveelheid werk
gerealiseerd kan worden, zonder verlies aan ruimte voor inspectie, aanpassing en
re ectie, zowel op product- als op strategisch niveau. De overige events zijn Sprint Planning,
Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective.
Sprint Backlog: een evoluerend overzicht van alle werkzaamheden die het Development
Team noodzakelijk acht om een Sprint Goal te realiseren.
Sprint Goal: een korte omschrijving van de overkoepelende doelstelling van een Sprint.
Sprint-lengte: time-box van een Sprint, 4 weken of korter.
Sprint Planning: het eerste event van een Sprint, met een time-box van 8 uur of korter.
Tijdens het event selecteert het Scrum Team het meest belangrijke werk van de Product
Backlog, de forecast, en drukt de werkzaamheden om de overkoepelende Sprintdoelstelling te realiseren uit in een Sprint Backlog.
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Sprint Retrospective: het laatste event van een Sprint, met een time-box van 3 uur of
korter. Het Scrum Team kijkt terug op de a opende Sprint, met als doel de werkwijze
voor de volgende Sprint te bepalen.
Sprint Review: een event aan het einde van een Sprint, met een time-box van 4 uur of
korter. Het Scrum Team en de stakeholders bespreken het Increment, de algemene
voortgang en strategische wijzigingen teneinde de Product Backlog te actualiseren.
Stakeholder: een persoon buiten het Scrum Team die een speci ek belang in het product
heeft of inzichten heeft die noodzakelijk zijn voor de verdere evolutie van het product.
Time-box: een afbakening in de tijd bestaande uit een maximale, en soms vaste, duurtijd. In
Scrum hebben alle events een maximale time-box, behalve de Sprint zelf die een vaste
lengte heeft.
Velocity (Nederlands: voortgang of snelheid): een gangbare aanduiding van de gemiddelde
hoeveelheid Product Backlog die een speci ek team in een bepaalde samenstelling
tijdens een Sprint omzette in een Increment. Het belangrijkste doel van Velocity is om
een Development Team van een Scrum Team te helpen om een forecast van Sprints te
maken.
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