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Introductie  

 
Business value1 speelt in veel organisaties een centrale factor bij het bepalen van de kwantiteit, 

waarde en noodzaak van software ontwikkeling. Business value staat voor de toegevoegde waarde 

die een activiteit op termijn toevoegt aan alle betrokken partijen. En toch blijft het meestal een 

ongrijpbaar begrip. Wij zijn van mening dat er een sterke correlatie bestaat tussen de geleverde 

business functionaliteit van een scrum team en de business value die zou moeten worden behaald. 

Daarnaast zijn we van mening dat de geleverde business functionaliteit objectief bepaald kan worden 

op basis van internationale ISO/IEC-normen. 

Maar van welke vragen ligt de business nu echt wakker?  

 

We noemen er enkele: 

• Wanneer is ons Minimum Viable Product (MVP) of nieuwe applicatie gereed? 

• Leveren de scrum teams iedere sprint op wat ze beloven? 

• Betalen we niet te veel voor ons MVP of nieuwe applicatie en is de doorlooptijd van de 

realisatie markconform? 

• Hoeveel business functionaliteit per week/maand krijgen we geleverd? 

• Wat is de doorlooptijd van de oplevering van de gevraagde business functionaliteit? 

• Wat is de kwaliteit van onze software in termen van Mean Time Between Failures (MTBF) en 

Mean Time To Repair/Resolve (MTTR)? 

• Hoe kan ik softwareleveranciers contracteren en hun offertes vergelijken als de te bouwen 

functionaliteit gaandeweg wordt gebouwd? 

Om deze vragen te beantwoorden, wordt er in de markt gebruik gemaakt van metrieken gebaseerd 

op Story Points en/of Function Points (Functiepunten). Laten we ons eens verder gaan verdiepen in 

deze twee begrippen. 

 

 

 

More information 
 

Meer weten over het gebruik van Functiepunten? Ben je benieuwd hoe een van de grootst  

output-based project van Nederland met succes is gemanaged dankzij onder andere 

functiepunten? Neem contact op met Richard Sweer, projectmanager bij Finidy B.V. 

 

Richard is te bereiken op +31 6 221 30006 en per e-mail: richard@finidy.nl. 
  

 
1 We gebruiken hier twee termen, business value en business functionaliteit. Voorbeeld van business functionaliteit is een website en een  

   daarbij behorend voorbeeld van business value is een x% meer geografische verspreiding van klanten. Een andere term voor business  
   value is outcome en een andere term voor business functionaliteit is output.  Agile teams leveren output, maar geen outcome. Echter de  
   output moet wel een positieve bijdrage leveren aan de outcome. 
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Story Points 
Dé meeteenheid om de effort van een User Story uit te drukken 

Story Points zijn een eenheid om een schatting te maken  van de totale inspanning die nodig zal zijn 

om een product backlog item volledig te implementeren. Een item op de product backlog kan 

business functionaliteit, technische schuld, het creëren van een build/release-pijplijn of een andere 

activiteit zijn. Wanneer we schatten met Story Points, kennen we een puntwaarde toe aan elk 

Product Backlog Item. De waarden die we toekennen zijn onbelangrijk: sommige teams gebruiken 

een Fibonacci- reeks (elk opeenvolgend cijfer is de som van de twee voorgaande getallen - zie 

afbeelding 1), andere gebruiken een lineaire reeks (de klassieke 1,2,3,4,5 etc.), een 

verdubbelingsreeks (1, 2, 4, 8, 16) of T-shirtmaat (deze schaal volgt T-shirtmaten, Extra-Small, Small, 

Medium, Large, Extra-Large , enz.). 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Story Points 

 

Waar het om gaat zijn de relatieve waarden. Een User Story waaraan twee Story Points zijn 

toegewezen, zou twee keer zoveel tijd moeten kosten om te realiseren als een User Story met één 

punt. Het zou ook twee derde van de inspanning moeten zijn van een User Story dat wordt geschat 

op drie Story Points. In plaats van 1, 2 en 3 toe te wijzen, had dat team ook 100, 200 en 300 kunnen 

toewijzen. Of 1 miljoen, 2 miljoen en 3 miljoen. Het zijn de verhoudingen die ertoe doen, niet de 

werkelijke waarden.  

 

Een van de belangrijkste redenen waarom Story Points zo waardevol zijn, is dat ze teamleden met 

verschillende vaardigheidsniveaus in staat stellen te communiceren en overeenstemming te bereiken 

over een schatting. In plaats van te discussiëren over hoe lang het elk teamlid persoonlijk zou kosten 

om de betreffende backlog item te realiseren, kunnen teams in plaats daarvan vaak snel zeggen dat 

deze User Story twee of drie keer zoveel moeite kost dan die andere User Story. Met Story Points is 

het dus allemaal relatief. 

Inspanning is een kwestie van tijd: hoe lang het duurt om iets af te maken. Veel factoren spelen een 
rol bij het bepalen van de inspanning, waaronder de hoeveelheid werk die moet worden gedaan, de 
complexiteit van het werk en eventuele risico's of onzekerheden bij het uitvoeren van het werk 
 

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/scrum-tools/product-backlog
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/why-the-fibonacci-sequence-works-well-for-estimating
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/why-the-fibonacci-sequence-works-well-for-estimating
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/the-main-benefit-of-story-points
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/the-main-benefit-of-story-points
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/the-main-benefit-of-story-points
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/the-main-benefit-of-story-points
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/the-main-benefit-of-story-points
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Bij het schatten met Story Points spelen veel dingen een rol: expertise, complexiteit, inspanning, 
risico en volume. Maar uiteindelijk zijn Story Points een schatting van inspanning. 
 
Telnauwkeurigheid  

Dit is waar Story Points een beetje verwarrend kunnen worden, omdat Story Points geen vaste 

universele waarde hebben. Je moet uitzoeken wat ze waard zijn voor jou en je team. Zelfs als je Story 

Points al een tijdje gebruikt, zul je merken dat verschillende teams en organisaties deze op een 

andere waarde zullen schatten.  

In een casestudie van 55 projecten bij negen verschillende organisaties variërend van startups tot 

grote multinationale ondernemingen hebben C. Verhoef en T.E. Little [1] vastgesteld dat het gebruik 

van Story Points geen geweldige voorspeller is ten aanzien van doorlooptijden. 

Omdat Story Points relatief zijn, moet je enkele basisschattingen hebben voor de eerste keer dat je 

Story Point schatting doet. Dit geeft je een referentiekader voor alle toekomstige User Stories. 

Begin met het kiezen van gebruikersverhalen van verschillende groottes: 

• Eén heel kleine User Story 

• Eén middelgrote User Story 

• Eén grote User Story. 

 

Wijs vervolgens Story Points toe aan elk van deze baseline User Stories. Je kleinste User Story kan 1 

zijn. Als je middelgrote User Story 3 keer meer moeite kost, dan zou het 3 moeten zijn. Als de grote 

User Story 10 keer zoveel moeite kost, zou het 10 moeten zijn. Deze aantallen zijn afhankelijk van het 

type User Stories waar je team normaal gesproken aan werkt. 

Het belangrijkste is dat je deze baseline User Stories kunt gebruiken om al je toekomstige User 

Stories in te schatten door de relatieve hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is te vergelijken. 
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Function Points (Functiepunt) 
Dé internationale objectieve standaard om business functionaliteit te meten 

De Functiepunt is een "maateenheid" om de hoeveelheid business functionaliteit (functionele 

omvang) van een applicatie (als een product) uit te drukken die aan een gebruiker wordt geboden. 

De techniek om dit te meten heet Functional Size Measurement (FSM). 

Er zijn verschillende erkende standaarden en/of openbare specificaties voor software voor 

functionele dimensionering op basis van Functiepunten, namelijk: 

• Nesma: ISO/IEC 24570:2018 [2] 

• IFPUG: ISO/IEC 20926:2009 [3]  

• FiSMA: ISO/IEC 29881:2010 [4] 

• Mk-II: ISO/IEC 20968:2002 [5]  

• COSMIC: ISO/IEC 19761:2011 [6]  

• OMG AFP: ISO/IEC 19515:2019 [7]  

 
De eerste vijf standaarden zijn implementaties van de overkoepelende standaard voor functionele 

omvangbepaling ISO/IEC 14143 [8], de laatste de OMG AFP-standaard niet. 

Laten we de meest gebruikte functionele omvangbepaling in Nederland (Nesma) en zijn 

internationale equivalent (IFPUG) eens nader bekijken. De functionele gebruikersvereisten bij de 

Nesma en IFPUG wordt onderverdeeld in een van de vijf typen:  

1. Uitvoer  

2. Opvragen  

3. Invoer 

4. Interne bestanden  

5. Externe bestanden.  

 

Zodra de functie wordt geïdentificeerd en gecategoriseerd in een type, wordt het aantal 

functiepunten toegewezen. Elk van deze functionele gebruikersvereisten verwijst naar een business 

functie van een eindgebruiker. 

ISO/IEC standaarden zijn in de gehele wereld bekend. Er kunnen examens wereldwijd worden 
afgelegd als waarborg voor het op een consistente manier vaststellen van de functionele omvang. In 
Nederland is er een register aangelegd van gecertificeerde Nesma tellers en de IFPUG heeft zijn eigen 
register. 

 

 

  

https://nesma.org/cfpa-certification/cfpa-register/
https://ifpug.memberclicks.net/certification-directory#/
https://ifpug.memberclicks.net/certification-directory#/
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Nesma en IFPUG Functiepuntanalyse 

 
IFPUG [9] 
De International Function Point Users Group (IFPUG) is een in de VS gevestigde organisatie met 
wereldwijde afdelingen van gebruikers voor functiepuntanalyse. Het is een non-profit door leden 
bestuurde organisatie opgericht in 1986. Er zijn meer dan 900 gecertificeerde IFPUG tellers. 
 
IFPUG is eigenaar van Function Point Analysis (FPA) zoals gedefinieerd in ISO/IEC 20296, waarin de 
definities, regels en stappen worden gespecificeerd voor het toepassen van de FSM-methode 
(Functional Size Measurement) van de IFPUG. 
 
Afhankelijk van de mate van detaillering van de beschikbare specificaties kan gekozen worden uit 
twee typen Functiepuntanalyse, conform de IFPUG CPM telrichtlijnen (een ISO standaard) of Simple 
Function Points (geen ISO standaard). Tellen op basis van Simple Function Points in een Agile 
omgeving heeft voor ons de voorkeur. De belangrijkste reden is dat in een Agile omgeving de 
specificaties niet meer volledig worden uitgeschreven, waardoor een telling conform de IPFUG CPM 
bijna onmogelijk wordt.  

 
Nesma [10] 
De Nesma (Nederlandse Software Metrics Gebruikers Vereniging) is opgericht op 12 mei 1989 onder 
de naam NEFPUG (Vereniging van Nederlandse Functiepunt Gebruikers). Nesma is een Nederlandse 
organisatie zonder winstoogmerk, gerund door vrijwilligers. 
 
Nesma is eigenaar van Function Point Analysis (FPA) zoals gedefinieerd in ISO/IEC 24570, waarin de 
definities, regels en stappen worden gespecificeerd voor het toepassen van de Nesma's Functional 
Size Measurement (FSM)-methode. 
 
Afhankelijk van de mate van detaillering van de beschikbare specificaties kan gekozen worden uit 
drie typen Functiepuntanalyses (allen een ISO standaard):  

1. een indicatieve 
2. een globale 
3. of een gedetailleerde  

 
De globale Functiepuntanalyse in een Agile omgeving is eigenlijk de 'default'. De belangrijkste 
redenen zijn dat in een Agile omgeving de specificaties niet meer volledig worden uitgeschreven, 
waardoor een gedetailleerde telling bijna onmogelijk wordt. Bovendien is een telling op globaal 
niveau veel sneller uit te voeren en is de afwijking ten opzichte van een gedetailleerde telling minder 
dan 10%. In 2018 is de Nesma standaard ge-update, onder andere de toepasbaarheid in een Agile 
omgeving wordt in deze versie verder toegelicht. 
 
Functiepuntanalyse met IFPUG en Nesma 
Functiepuntanalyse brengt de dynamische relatie tussen transacties en datastores in kaart. Op 
conceptueel en gebruikersperspectief helpt Functiepuntanalyse twee abstracte gegevensniveaus te 
definiëren: gegevens in rust en gegevens in beweging.  
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Gegevens in beweging worden afgehandeld via transactiefunctietypen of transacties. Alle 
softwaretoepassingen zullen tal van elementaire processen of onafhankelijke processen hebben om 
gegevens te verplaatsen. Elementaire processen die gegevens van buiten de applicatiegrens naar 
binnen die applicatiegrens brengen, worden External Inputs (EI) genoemd. Elementaire processen die 
gegevens van een rustpositie (normaal gesproken in een bestand) naar buiten de toepassingsgrens 
brengen, worden External Outputs (EO) of External Inquiries (EQ) genoemd.  
 
Gegevens in rust die door de betreffende applicatie wordt onderhouden, wordt geclassificeerd als 
Interne Logische Files (ILF). Gegevens in rust die door een andere toepassing wordt onderhouden, 
wordt geclassificeerd als Extern Logische Files/Extern Interface Files (Nesma ELF en bij IFPUG EIF).  
 

 

Nauwkeurigheid van de schattingen op basis van Functional sizing 

Hiervoor zullen we twee vragen moeten beantwoorden. Hoe nauwkeurig kunnen verschillende 

functiepuntanalisten tellen en heeft de omvang (uitgedrukt in Functiepunten) van een te bouwen 

applicatie een sterke positieve correlatie met kosten en duur. 

Laten we beginnen met de eerste vraag te beantwoorden. Functiepunten worden normaal 

gesproken geteld door gecertificeerde professionals, waardoor verschillen tussen tellers kunnen 

ontstaan. In een casestudie van 311 projecten en 58.143 functiepunten van een grote instelling 

hebben C. Verhoef en P. Kampstra [11] vastgesteld dat het tellen van functiepunten door 

verschillende tellers een betrouwbaar resultaat oplevert.  

In de casestudie bleek de praktijk van het tellen van functiepunten state-of-the-art te zijn als het gaat 

om interbeoordelaarsbetrouwbaarheid2: er werd zeer weinig statistisch bewijs gevonden dat er 

verschillen waren tussen tellers of groepen tellers. We kunnen dit resultaat ook uit eigen ervaring 

bevestigen. Doorgaans een verschil van < 5% door gecertificeerde tellers zijn onze ervaringscijfers. 

Wanneer de gecertificeerde tellers de resultaten van hun telling bespreken met een collega 

gecertificeerde teller, is het verschil doorgaans zelfs <2%. 

Om een gecertificeerd functiepuntenteller te worden zul je meestal een training van twee dagen 

moeten volgen (wanneer je helemaal geen ervaring hebt). Daarnaast adviseren wij meestal een 

oefenperiode van 1-2 maanden voordat je het examen aflegt. 

Voor de tweede vraag verwijzen we naar het promotieonderzoek dat in 2017 is gepubliceerd door 

Henny Huijgens [12] in samenwerking met de in Nederland bekende Agile deskundige Rini van 

Solingen. In een casestudie van 22 softwareprojecten komen ze tot de conclusie dat de project-

omvang (in Functiepunten) een sterke correlatie heeft met de andere kern projectstatistieken: 

projectkosten, projectduur en aantal defecten.  

In hetzelfde promotieonderzoek wordt geconcludeerd dat de business value/outcome correleert 

(hoe zwak dan ook) met projectomvang, kosten per Functiepunt en dagen per Functiepunt, wat 

aangeeft dat functionele omvang een indicator voor business value/outcome kan zijn, meer 

onderzoek is nodig om deze bevinding te bevestigen. 

 
2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid - de mate waarin de gevonden scores bij verschillende afnamen van hetzelfde instrument telkens 

   door verschillende onderzoekers bij dezelfde cliënten onder gelijke omstandigheden hetzelfde zijn 
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Het belang van het bepalen van de functionele scope 
Dé meest bepalende factor voor het bepalen van de inspanning en duur 

Maar waarom leggen we zoveel nadruk op functionele omvangmetingen? Kijk ook naar onze uitleg in 

deze whitepaper; in twee A4-tjes leggen we Story Point uit en kunnen meteen aan de slag, terwijl we 

3 A4-tjes nodig hebben om alleen de context van Functionele omvangmetingen uit te leggen. Laat 

staan dat we alle telregels moeten kennen voordat we aan de slag kunnen (training van 2 dagen en 

1-2 maanden oefenen). 

Maar we denken dat het zeker de moeite waard is om naast Story Points ook Functiepunten te 

bepalen en wel om de volgende twee uitermate belangrijke redenen: 

1. Wat is meest bepalende factor voor kwaliteit, kosten en duur voor de realisatie van applicaties? 

De grootste drijfveer voor kwaliteit, inspanning en duur van het bouwen of onderhouden van 

applicaties is de functionele omvang [13], omdat er meer variatie is in de omvang dan in welke 

andere factor dan ook. We moeten ons immers realiseren dat het aantal manjaren dat het 

bouwen van een applicatie kost exponentieel toeneemt ten opzichte van de functionele omvang! 

Een project van 1.000 Functiepunten kost bijvoorbeeld 8 manjaren en een project van 10.000 

Functiepunten kost 200 manjaren [14], geen factor 10 maar een factor 25 hoger! 

Het soort software [13] (kerncentrale, luchtverkeerssysteem, banksysteem, enz.) dat je 

ontwikkelt, komt op de tweede plaats en menselijke factoren [13] komen op de derde plaats 

(factor 10-20). De programmeertaal en omgeving [13] die je gebruikt staat op de vierde plaats 

(factor 2-6). 

 

 

Afbeelding 2: Resultaten gerapporteerd door organisaties die SAFe gebruiken [15] 

 

2. Sturen op 4 KPI's – Sneller, Beter, Goedkoper en Gelukkiger 

Agile softwareontwikkeling is populairder dan ooit. Bij agile ontwikkelen leveren ontwikkelaars 

regelmatig kleine softwarecomponenten (incrementen), waardoor tussentijdse aanpassingen 

zeer eenvoudig door te voeren zijn. 

SAFe geeft zelfs aan dat er nog flink wat te verbeteren valt op de KPI's Snelheid, Kwaliteit, 

Productiviteit en Stakeholder tevredenheid (zie afbeelding 2). Maar SAFe (versie 5.1) specificeert 
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niet welke metrieken hiervoor gebruikt kunnen worden.  

In Nederland is hiervoor sinds kort een nieuwe NEN NPR en ISO TR norm in ontwikkeling [16]. 

Het idee voor deze nieuwe standaard is dat deze vier KPI's Sneller, Beter, Goedkoper en 

Tevredener [17]  met ongeveer 40 onderliggende metrieken deze verbeteringen wel zouden 

kunnen gaan meten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Afbeelding 3: Functionele omvangmeting speelt een belangrijke rol in 3 van de 4 KPI's 

 

 

Functionele omvang bepaling speelt een belangrijke rol in deze KPI’s omdat de functionele omvang in 

drie van de vier KPI's in de noemer voorkomt (zie afbeelding 3), namelijk 

• KPI Sneller - uren per functiepunt 

• KPI Goedkoper - Kosten per functiepunt 

• KPI Beter - Defectendichtheid (aantal defecten per functiepunt) 
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Story Points versus Function Points 

Een beter huwelijk is niet voor te stellen 

Functiepunten en Story Points hebben beide hetzelfde doel voor ogen: het efficiënt managen van 
een software ontwikkelteam. Functiepunten zijn vooral nauwkeurig om de business functionaliteit 
van een applicatie of een deel daarvan te meten, aan het begin, tijdens de bouw en bij oplevering. De 
omvang in Functiepunten aan het begin van een applicatie kan gebruikt worden om de kosten en 
tijdsduur in te schatten. 
 

Aan de andere kant kan Story Points de flow3 van een agile team efficiënt beheren. Ze kunnen 
worden gebruikt om de hoeveelheid werk in te schatten die door een team in een afgebakende 
tijdsperiode kan worden gedaan (normaal gesproken een Sprint). In de onderstaande tabel 
vergelijken we op basis van doelen het gebruik van Functiepunten en Story Points. 
 

Doelen Functiepunten Story Points 

Initiële begrotingsraming 
Ja, maar soms macro, omdat nog 
niet alle vereisten zijn gedefinieerd 

Nee, want de unit is specifiek voor 
elk project 

Inschatting voor werkzaamheden van een 
sprint 

Nee Ja 

Productiviteitsbeoordeling Ja 

Ja, maar relatief, omdat de 
perceptie van Story Points tussen 
het ene team en het andere 
verschilt 

Eenvoudig te meten Ja, door een gecertificeerd teller 
Ja, kan door het team worden 
uitgevoerd. 

Vergelijking met andere projecten/teams Ja, omdat het standaard is 
Nee, aangezien elke meting 
specifiek is voor het project en het 
team 

Verkrijgen van team commitment Nee 
Ja, het is de grootste kracht van 
Story Points 

Consistentie van de waarde gedurende de 
levenscyclus van het project/team 

Ja 
Moeilijk te monitoren (inflatie van 
de Story Points tijdens het project) 

Maatstaf van de project/teambeoordeling Ja Nee, want dat is niet een standaard 

Benchmarking 
Wordt steeds lastiger door vaak te 
weinig vergelijkbare projecten in de 
benchmark  

Nee 

Contractering Ja Nee 

 

Afbeelding 4: Wanneer functiepunten en wanneer Story Point gebruiken 

 

 

 

 
3 In de context van het Scaled Agile Framework (SAFe) verwijst "flow" naar de soepele en continue beweging van werk door het systeem, 

   van ideevorming tot levering. Het is een van de vier kernwaarden van SAFe, samen met afstemming, ingebouwde kwaliteit en transparantie. 
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Bepalen van Story Points and Function Points 
Het bepalen van Function Points gaat veel sneller 

Laten we nu eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld (zie afbeelding 5). De Product Owner wil de 

volgende nieuwe functionaliteit: 

Productgegevens kunnen worden bijgehouden (toevoegen, verwijderen en wijzigen). Op basis 

hiervan heeft de business analist onderstaande schermen ontworpen. 

Productgegevens kunnen worden bijgehouden door te zoeken (scherm 1) op het veld 

"Productbeschrijving". Vervolgens wordt een lijst getoond die voldoet aan de zoekcriteria. 

Door te dubbelklikken op een productitem uit de lijst, wordt een tweede scherm getoond en 

de productgegevens kunnen worden verwijderd of bijgewerkt (scherm 2). Je kunt ook nieuwe 

productgegevens toevoegen door in scherm 1 op de knop “Invoegen” te klikken, waarna 

scherm 3 verschijnt waar het nieuwe product kan worden ingevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afbeelding 5: Productgegevens onderhouden 

Aantal Story Points 

Het bepalen van het aantal Story Points is altijd afhankelijk van het team en de organisatie. Het ene 

team zal 5 Story Points aangeven voor het realiseren van een backlog item en het andere team (en 

dat kan binnen dezelfde organisatie) 8 Story Points (gebaseerd op de Fibonacci reeks).  

Ook binnen een team kan er verschil van mening zijn over het aantal Story Points. De ene 

ontwikkelaar zegt 8 Story Points en de andere zegt 3 Story Points. Er moet eerst uitgelegd worden 

waarom de een 3 Story Points denkt en de ander 8 Story Points en dan moet er weer “gepokerd” 

worden (pokeren is de methode om het aantal Story Points te bepalen). 

Het grote voordeel is dat nadat alle User Stories zijn gepokerd en er overeenstemming is bereikt over 

het aantal Story Points, er maximale commitment is verkregen vanuit het ontwikkelteam. Je kunt je 

voorstellen dat dit enige tijd kan duren, 2 tot 6 minuten om een akkoord te krijgen op basis van 

bovengenoemd voorbeeld is geen uitzondering. Maar als er een andere reeks wordt gebruikt, kan 
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het ook 100 en 200 zijn. Ook als je een half jaar later terugkomt, kunnen de 5 en 8 Story Points 

ineens 3 en 5 Story Points worden (op basis van ervaring kan een team zich sneller ontwikkelen). Als 

de nieuwe haalbare velocity 4 maar steeds wordt gebruikt als referentie is dat natuurlijk geen 

probleem. Daarom zijn Story Points voor het inschatten van sprintactiviteiten een extreem snelle, 

eenvoudige, effectieve en goede manier. 

 

Functiepunten 

Met de kennis van de telregels van de Nesma of van de IFPUG is het aantal Functiepunten altijd 

gelijk. Alleen door verschillen in de telregels van de Nesma en de IFPUG kan er een verschil in het 

aantal functiepunten zijn. De telling hoeft niet met het Scrum team besproken te worden. We 

hebben hier gekozen voor een globale Nesma Functiepunt telling en een Simple Function Point 

telling van de IFPUG (zie afbeelding 6).  

Om een idee te geven hoe snel deze functiepunten geteld kunnen worden, nadat de functionele 

specificaties zijn toegelicht, heeft een ervaren teller nog geen 10 seconden nodig om het aantal 

functiepunten van bovengenoemd voorbeeld te bepalen. 

 
Nesma 

(Globale telling) 
IFPUG  

(Simple Function Points) 

Elementaire processen Type # FP Type5 # FP 

Gegevens Product zoeken op "Productbeschrijving" EO 5 EP 4,6 

Ophalen van product gegevens   EP 4,6 

Gegevensproduct invoegen EI 4 EP 4,6 

Gegevensproduct verwijderen EI 4 EP 4,6 

Gegevensproduct bijwerken EI 4 EP 4,6 

Tabel gegevensproduct ILF 7 LF 7 

Totaal 24  30 
 

 

Afbeelding 6: Functiepuntentelling volgens Nesma en IFPUG 

  

 
4 'velocity' wordt in Scrum gebruikt om aan te geven hoeveel werk een development team per sprint kan doen. Doordat velocity 

    vaak in een getal uitgedrukt wordt (30 Story Points), is het makkelijk vergelijken.  
 
5 Simple Function Points kent maar twee Base Functional Components (BFC’s) en voegt de BFC’s EI, EO, EQ samen tot Elementairy Process 

   (EP) en de ILF en EIF tot Logical File (LF) 
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Conclusie 
 

Story Points zijn de beste manier om sprintactiviteiten te plannen en commitment te verkrijgen van 

development teams. Story Points kan de flow op sprint niveau van een agile team efficiënt beheren. 

Story Points zijn relatief en vertegenwoordigen daardoor ook geen waarde. Story Points zijn zeer 

makkelijk te implementeren en laagdrempelig in het gebruik.  

Functiepunten daarentegen vertegenwoordigen wel een waarde namelijk een hoeveelheid business 

functionaliteit. Echter Functiepunten moet je niet gebruiken om activiteiten op sprintniveau te 

plannen maar om de functionele omvang van een te bouwen of te onderhouden applicatie te 

bepalen. 

Zo zie je maar weer dat de een niet zonder de ander kan en er een “match make in heaven” kan 

ontstaan tussen Story Points en Function Points (Functiepunten) . 

 

Maar laten we nu eens even terugkomen op de vragen die we tijdens de introductie hebben gesteld 

en laten we deze eens proberen deze te beantwoorden op basis van de informatie uit deze 

whitepaper.  

 

Hopelijk zet het u aan denken! 

 

Business behoefte/vraag Functiepunten (FP) Story Point (SP) 

Wanneer is ons Minimum Viable Product 
(MVP) of nieuwe applicatie gereed? 

Is mogelijk indien er een globale 
Functiepunt telling kan uitgevoerd 
worden en de productiviteit 
(uren/FP) bekend is 

Is mogelijk wanneer hetzelfde 
team dat het gaat implementeren 
alle User Stories gaat pokeren en 
de productiviteit (uren/SP) 
bekend is 

Leveren de scrum teams iedere sprint op 
die ze beloven? 

Nee, Functiepunten moet je niet 
hiervoor gebruiken  

Ja, daar zijn Story Points 
automatisch geschikt voor 

Betalen we niet te veel voor ons MVP of 
nieuwe applicatie en is de doorlooptijd 
van de realisatie markconform? 

Ja, Functiepunten zijn objectief te 
vergelijken. Eventueel kan een 
benchmark geraadpleegd worden 

Nee, want Story Points zijn 
relatief en vertegenwoordigen 
(vaak) geen waarde en/of zijn 
team/organisatie specifiek 

Hoeveel business functionaliteit per 
week/maand krijgen we geleverd? 

Ja, Functiepunten meet objectief 
business functionaliteit 

Nee, Story Points meten geen 
business functionaliteit 

Wat is de doorlooptijd van de gevraagde 
business functionaliteit? 

Ja, Functiepunten meet objectief 
business functionaliteit 

Nee, Story Points meten geen 
business functionaliteit 

Wat is de kwaliteit van onze software in 
termen van MTBF en MTTR? 

n.v.t. n.v.t. 

Hoe kan ik softwareleveranciers 
contracteren en hun offertes vergelijken 
als de te bouwen functionaliteit 
gaandeweg wordt gebouwd? 

Ja, door vooraf een prijs per 
functiepunt af te spreken. Let wel 
op de cost drivers 

Nee, Story Points zijn relatief en 
subjectief 

 

Afbeelding 7: Wat kan het beste worden beantwoorden met het inzetten van Functiepunten en/of Story Points 
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