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Even voorstellen……. 
Marjan van den Akker 
 
 Studie Wiskunde TU/e 
 PhD Mathematische 

Besliskunde TU/e 
 Ingenieur Nationaal Lucht- en   
      Ruimtevaartcentrum (NLR) 
 Universitair Docent 

Informatica UU:  
 Coördinatie Software- en 

Gameproject 
 Mastervakken: Algorithms for 

Decision Support  
  (COSC), Advanced Linear 
Programming (Mastermath) 
 Onderzoek naar 

planningsalgortimen en 
simulatie 

 

Raja Lala 
 
 Computer science and 

engineering (Uni. of Delhi) 
1994. 

 Twee decennia gewerkt bij 
o.a. ICT Automatisering, 
Capgemini Ernst & Young, 
PricewaterhouseCoopers, IBM. 

 Executive MBA (Erasmus 
RSM), 2008 

 Aan het promoveren bij UU:  
 Onderzoek Serious games tbv 

communicatie skills. 
 Coördinatie Software- en 

Gameproject 
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Na dit college 

 Weet je ongeveer hoe SP/GP in elkaar zit 
• Er is heel veel informatie: lees vooral aandachtig de website 

www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp 
 

 
 Spreek je voorkeur voor projecten uit 
 

 
 Even administratief: 

 We gaan er van uit dat de inhoud van www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp 
bekend is bij jullie 

 E-mails met vragen waarvan het antwoord op deze website staat 
worden dan ook niet beantwoord 
 
 

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp
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Outline 

 Inleiding 
 Hoe werkt het project? 
 De theorie 
 De start 
 Faciliteiten 
 Rechten 
 Projecten en project indeling 
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SP/GP de setting 

 Eindscriptie bachelor 
 Software/game maken in realistische setting voor echte 

klanten 
 Teams van 8 tot 10 studenten 

 Jullie vormen tijdelijk je eigen softwarebedrijf/game-studio 
 15 ECTS, 420 uren werk per teamlid 
 Eigen verantwoordelijkheid 

 
 

Intensief, leerzaam, leuk 
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Anders dan andere vakken 

 

Presenter
Presentation Notes
Aantal regels code van het grootste computerprogramma?
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Zelf bedacht  
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8 tot 10 studenten 
te groot om alles als team te doen, te 
groot om alles in je eentje te doen 
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Samenwerking 

 
 Formele projectstructuur en werkwijze 

 
 

Professioneel werken,  
Professioneel werken,  
Professioneel werken, 
en….. 
CommuniCeren, CommuniCeren 
CommuniCeren 
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Outline 
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SCRUM 

 Agile software development 
 Stories (te implementeren features) 
 Product backlog (wat moet er nog gedaan worden) 
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SCRUM (2) 

 
 
 

 Sprints van twee weken. Aan het eind: 
 Werkend product 
 Demo aan opdrachtgever 
 SCRUM planning meeting/ voortgangsvergadering met 

begeleider: 
• Kort na demo aan opdrachtgever 
• Review vorige Sprint 
• Planning volgende sprint 
• Belangrijke beslissingen over het project worden altijd in 

deze vergadering genomen 

 Daily stand-up meetings 
 Meer details: hoorcolleges 
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Rolverdeling in het team 
SCRUM rollen: 
 Product Owner: 

 Inhoudelijke coördinatie 
 Prioriteert de backlog 
 Houdt overzicht over de wensen van de klant 
 Contactpersoon klant 

 SCRUM Master:  
 Coördineert werkproces 
 Beheerder planning en product, sprint backlog,  
 Houdt overzicht over voortgang en ontwikkeling,  

 Development team (in software project iedereen) 
Extra in software project: 
 Voorzitter:  

 Zit SCRUM meeting voor  
 Begeleid sociale kant van het proces,  
 Kijkt naar evenwicht in de groep, horen van ieders mening, 

evenwichtige besluitvorming 
 Is bij overleg artiesten met artistiek begeleider (Marie-José Vincent) 

 Contactpersoon ICT faciliteiten, Geert-Jan Giezeman 
 Dinsdag 12 Feb 15.15 BBG 4.45: Overleg ICT-contactpersonen met 

Geert-Jan Giezeman 
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Team: 
• Informatica 

studenten 
• Artists 

Opdrachtgever 

Student-assistent 
(tbv code-reviews) 

Projectbureau 
(MvdA, R. Lala) 

Docent-
begeleider 

Artist-begeleider 
(Marie-José Vincent) 

IT-ondersteuning 
(Geert-Jan Giezeman), 
Secretariaat 

Hoorcollege-
docenten 
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Opdrachtgever 

 Heeft wensen, ideeën over projectresultaat, zie projectplan 
 Heeft heel veel domeinkennis: 

 Vragen, vragen, en doorvragen 
 Stem in overleg af wat jullie precies gaan maken, wees 

SMART 
 Durf te vragen wat je nodig hebt 
 Wees realistisch in wat je belooft 
 Demo meeting elke sprint, grotendeels team aanwezig 
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Opdrachtgever 

 Jullie ontwikkelen zelfstandig 
 Opdrachtgever krijgt tussentijdse releases 
 Heeft in principe geen toegang tot: 

 Versiebeheer-systeem 
 Backlog-systeem 
 Logboeken 

 
 Opdrachtgever wil jullie projectresultaat gebruiken: 

 Installatie bij opdrachtgever voor einde project, help hier bij  
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Docent-begeleider 

 Docent Informatica 
 Jullie hebben de lead, begeleider helpt/coacht van de 

zijlijn: 
 Observerend en adviserend 
 Daagt je uit om groei te maken 
 Teambegeleiders en geen teamleiders 
 Als het project niet goed gaat, kan er worden ingegrepen 

 
 Zie http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp/begeleiding.html  
 Functioneringsgesprekken: 

 Intake 
 Halverwege het project 
 Maand voor einde project met cijferindicatie 

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp/begeleiding.html
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Game zonder artists 
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Game met artists 
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Artists 

 In sommige game projecten, nu is al vastgelegd in welke 
projecten in overleg met de opdrachtgever 

 Voltijds aanwezig (40u) gedurende het hele project 
 Zijn intrinsieke onderdeel van het team 
 Iets jonger dan jullie 
 Vaak doeners dan denkers 
 Meer behoefte aan concrete opdrachten met deadlines 
 Uiteraard ook aanwezig bij tussen- en eindpresentaties 

 
 Aparte begeleiding op artistiek  gebied:  

 1 uur per stagiaire per week 
 Voorzitter is bij overleg aanwezig 
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Code reviews door student-assistent 



23 

Projectbureau 

Docenten informatica: 
 
 Marjan van den Akker 
 
 Raja Lala 
 
 Wij runnen het Projectbureau 

 
 Je zult ons niet zo vaak zien tijdens 
het project maar we doen heel veel. 
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Projectbureau 
Voorbereiding projecten: 

 Werven van nieuwe projecten 
 Overleg over projectplannen met opdrachtgevers:  
     is het interessant en uitdagend genoeg !!!!! 
 Soms zeggen we nee 
 Contact houden met de opdrachtgevers 
 Stagiaires 

 
Ontwerpen werkproces 

 Samen met hoorcollege docenten 
 

Beoordeling 
 Samenspraak tussen docent-begeleider en 

Projectbureau (uniformiteit!) 
 Wij zijn de officiële examinatoren 
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Projectbureau (2) 

 
Onderwijsorganisatie 
 
Aanspreekpunt voor vragen tijdens project 
 
Faciliteiten 
 
PR: 
 Organisatie van events 
 Website, publicatie 
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Software: bestaand of zelfgemaakt 

 Gebruik bestaande software indien mogelijk 
 Kijk naar bestaande kennis op internet, forums, 

gebruikersgroepen 
 Cijfer is niet evenredig met het aantal regels code 
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Outline 
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Hoorcollege 

 Onderwerpen ter ondersteuning van de ontwikkeling 
 Werkwijze wordt uitgelegd 
 Rooster op www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp 

‘hoorcolleges en presentaties’ is geldend 
 Geen tentamen, wel aanwezigheidsplicht 

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp
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Zelf aan de slag met de stof… 

 Onderwerpen: 
 SCRUM 
 Risico’s 
 Communicatie 
 Testen en coverage tools 

 
 Plenaire discussie-sessies en meetings over risico’s en 

testen 
 

 Academisch eindverslag:  
 Inhoudsopgave op de cursus-webpagina 
 Je schrijft het in delen 
 Dit is je bachelorscriptie het moet goed en serieus 
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Sessie samenwerken mbh serious game 



31 

PAUZE 
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Kick-off meeting 

 Dinsdag 7 Februari 10:00-12:00  
 Zie email voor locaties 

 Lees projectplan vantevoren door. 
 Denk na over inhoudelijke vragen 

 Technische keuzes komen later 
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Kick-off meeting: agenda 

 
 Alleen met begeleider (10:00 – 10:45): 

 Voorstellen 
 Voorbereiden vragen aan opdrachtgever 
 Afspraak intake gesprek met begeleider 
 Notulist opstellen 

 Ook met opdrachtgever (vanaf 10:45 – 12:00) 
 Uitleg project door opdrachtgever in grote lijnen 
 Vragen aan opdrachtgever 
 Vaststellen tijdstip tweewekelijkse demo opdrachtgever en 

SCRUM planningsmeeting-voortgangsvergadering 
 Artwork starten 
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Eerste twee weken 

 Nog geen echte sprint 
 Voorbereidend 
 Globale planning maken voor het hele project: 

 Scrum is niet: ik weet niet waar ik heen wil 
 

 Research 
 Keuzes voor programmeertalen, libraries, platform etc. Goed 

onderbouwen. 
 Domeinkennis!!!!!!!! 
 Formele/wiskundige modellen 
 Nieuwe technieken/talen 

 
 Bij een ander vak is alle kennis voor het practicum 

beschikbaar. Bij Project moet je deze zelf achterhalen. 
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Eerste twee weken: en verder 

 Leg rolverdeling vast 
 

 Teamnaam en logo 
 

 Teken contract 
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Eerste twee weken 

 
 Documenten “Specificatie en planning” en “Functional 

architectuur, ontwerp en technische keuzes”  
 Format op webpagina 
 Deadline over ongeveer 2 weken 

 
 In project met artists: 

 Schetsen, sfeerimpressies 
 Overleg over voldoende werk!!!!!! 
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Faciliteiten: kamers 

 Samen in één ruimte werken is belangrijke success factor. 
 

 Projectwerk moet in deze ruimte worden uitgevoerd, 
bijhouden in logboek. 
 

 Kamers zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan 
software- en gameproject. 
 Normale kantoortijden: Ma t/m vr van 08:00 tot 19:00 
 Toegang via studenten-pas 

 
 Wij moeten veel moeite doen om een plek te regelen, 

maak er goed gebruik van. 
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Faciliteiten: kamers 

 Wij hebben ruimte gekregen in het Freudenthal gebouw 
 Ieder team krijgt of 1 grote kamer of 2 middengrote of 3 

kleinere kamers op vloer 3 
 Electronische toegang tot de kamers, maar kamer 3.00 en 

3.20 sleutels de eerste paar weken via het secretariaat, 
kamer BBG-414. 

 Er is een aparte vergaderkamer b.v. voor een klant 
meeting: 
 Freudenthaal 1.06 

• Maak schema wie er wanneer aanwezig 
 Voor team met UU opdrachtgevers, ruimte in BBG of 

klantgebouw reserveren in overleg met opdrachtgever 
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Faciliteiten: kamers 

Email uit Facilitaire centrum: 
 
De studenten staan in het systeem, vannacht hebben ze een e-mail 
ontvangen over het kunnen laten printen van hun campuskaart. Dit is 
alleen een automatische standaardmail over dat ze ‘m kunnen laten 
printen bij een Servicepunt e.d. 
Wil jij de studenten meegeven dat ze campuskaarten kunnen ophalen 
bij het Servicepunt Koningsbergergebouw? Echt alleen daar! 
Nog ter informatie over de campuskaart: 
• Iedere dag opladen bij een oplaadpunt (hal HFG) voor de 
autorisaties 
• Toegang tot de derde verdieping, geen andere deuren in het 
pand 
• Geen parkeer- of koffiefaciliteit op de pas 
• Toegang werkt vanaf 4-02 
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Faciliteiten: kamers 

 
 Officiële regels: koffiezet-apparaten, bier, koelkasten e.d. 

zijn verboden 
 

 Wij hebben een relaxter beleid maar verwachten wel een 
representatieve professionele werkruimte, dus 
 Alles netjes opbergen 
 Ga even uit de kamer als de schoonmakers langskomen 
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Faciliteiten 
 

 Apparatuur 
 

 Budget 
 Extra apparatuur: vraag aan indien nodig 
 1x Teambuilding 45 Euro p.p.  

 
 Gitlab verplicht 
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Zichtbaarheid van het project 

 Bedrijfsnaam en logo 
 Poster 
 Trailer 
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Intellectueel Eigendom 

 Meerdere belangen 
 Opdrachtgever/klant 

• Wil een product en daar ook iets mee kunnen 
 Universiteit 

• Studenten opleiden en goede projecten bieden 
• Voorlichtingsmateriaal 

 Student 
• Niet geremd worden in de ontwikkeling en mogelijk delen in het 

succes 
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Intellectueel Eigendom: student - UU 

1. Alle IE voortvloeiend uit het project berusten bij het 
Universiteit 
 

2. Studenten krijgen daarvoor een niet-exclusieve licentie voor 
het gebruik van alle code voor niet-commerciele doeleinden 
buiten het toepassingsgebied van het project 
 Het gebruik mag geen schade aan opdrachtgever/klant opleveren 
 Het mag niet gebruikt worden in hetzelfde gebied als waar klant in 

actief is 
 Jij kunt het `los’ van de rest van de groep gebruiken 
 Wil je de software op een andere manier gebruiken, neem contact 

op met departement 
 
 Wij zijn hierin ontwikkeling 
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Intellectueel Eigendom: UU-bedrijf 

 Bedrijf krijgt licentie voor het gebruik en doorontwikkeling 
van de software binnen toepassingsgebied 
 

 Geen licentie voor verkoop aan derden van buiten het 
gebied waarin het bedrijf werkt 
 

 Universiteit behoudt de rechten 
 

 Bij verkoop van de rechten (zelden) delen van de winst 
 Studenten 
 De opdrachtgever/klant 
 De universiteit 
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Soms denken studenten: 

 De opdrachtgever betaalt een vergoeding, dus de 
Universiteit verdient geld aan Software- en Gameproject 
 Vergoeding geeft meer commitment 
 Vergoeding is gebaseerd op begroting van onze onkosten 
 Maakt team-builden, borrelen, posters, extra apparatuur 

mogelijk 
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PROJECTEN EN INDELING 
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De projecten 

 Er zijn meerdere projecten 
 Deze gaan allemaal door 
 Jullie worden verdeeld over de projecten 
 Studenten Gametechnologie kiezen project met game 

component 
 Voorkeur opgeven 
 Projectplannen staan op de website en vormen 

startpunt project 
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Hoe geef je je voorkeur door? 

 Door invullen formulier op 
www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp (onderdeel Projecten 
voorjaar 2019) 

 
 Uiterlijk morgen 15:00 uur 
 

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp
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Let wel! 

 Projecten worden dus allemaal uitgevoerd 
 Plaatsing gaat op grond van opgegeven informatie 
 Bij `overinschrijving' voor een bepaald project gaat de 

volgorde van het doorgeven van voorkeur een rol spelen.  
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Indeling 

 http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp/2019-voorjaar-
projecten.html  

 Uiterlijk woensdag 7 februari wordt de groepsindeling 
bekend gemaakt per e-mail door Marjan 
 
 

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp/2019-voorjaar-projecten.html
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/sp/2019-voorjaar-projecten.html
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Resultaat wordt echt gebruikt 

 Geplaatst in start-up Dialogue Trainer 
 resultaat van game projecten Communicate! (1, 2, en 3)  
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En nu 

 Geef uiterlijk morgen 15:00 uur je voorkeur door 
 Donderdag 09:45-12:00 kick-off  
 Vragen, opmerkingen: loop gerust een keer langs bij het 

Projectbureau (BBG 5.08 of 5.61) 
 

En vooral: 

Maak er een leuke tijd van! 
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