
Cursus Product Life Cycle

Requirements vaststellen, zowel front-end als back-end programmeren, software testen en het 

overzicht over dit gehele proces bewaren om de kwaliteit van uw web applicatie zo hoog mogelijk te 

houden: dit leert u bij de cursus Product Life Cycle.  

Of u nou uw eigen internetstartup wilt lanceren of de online applicaties van het bedrijf waar u werkt 

wilt verbeteren, deze module geeft u het inzicht en de technische vaardigheden om dit te realiseren. 

Met de module Product Life Cycle tilt u uw bestaande kennis van web & mobile services design, 

productie en monitoring naar een hoger niveau. Daarnaast wordt er tijdens deze cursus aandacht 

besteed aan IT Process Management en Verander Management.

Opzet van de cursus
Product Life Cycle is een derde-jaars module uit de 

deeltijdopleiding HBO-ICT. Eén dag in de week schuift  

u van 13.30 – 21.30 aan bij het voor deze opleiding  

uitgewerkte lesprogramma. Dit programma is speciaal  

ontwikkeld voor iedereen die werkt in een omgeving waar  

ICT een rol speelt. Alle deelnemers brengen dus hun eigen  

kennis en ervaring in en bouwen aan een uitgebreid  

netwerk van collega’s. U bereidt de lessen voor door zelfstudie, 

ondersteund door de elektronische leeromgeving, en voert 

praktijkopdrachten uit binnen uw eigen organisatie. Onze ervaren 

docenten gaan in op wat er is voorbereid en diepen dit uit. 

De werkvormen die zij toepassen zijn gevarieerd, activerend, 

‘blended’ (via digitale en traditionele weg) en sluiten aan op 

het ‘flipped classroom’ principe waarin studenten de les goed 

voorbereiden en tijdens de les samen actief bezig zijn met de 

leerstof.

Cursus Product Life Cycle
VAK EC

Web Services & Design 4

Web & Mobile Frontend 4

Requirements 2

Projectmanagement 2

Software Quality 4

International Corporate Communication 2 2

Innovation 2

IT Process Management 3

Verander Management 2

PRAKTIJKCOMPONENT

Werkplekleren + LOP 5



Meer informatie?

Voor meer informatie kijk op www.hanzepro.nl of maak een 

afspraak voor een persoonlijk gesprek.

We denken graag met u mee over de ontwikkeling van uw 

loopbaan. 

Voor specifieke vragen over deze cursus of het maken van een 

afspraak kunt u contact opnemen met: 

Mark Veldkamp, Productmanager

Telefoon: 06 - 575 36 795

E-mail: mark.veldkamp@itacademy.nl

Wat staat er straks op mijn CV?
Na het afronden van Product Life Cycle kunt u onder andere:

•  requirements voor een nieuwe webdienst opstellen en 

beheren;

•  de juiste server- & client-side web frameworks kiezen;

•   performance, schaalbaarheid en integriteit van relationele 

databases |nastreven;

•  webservices definiëren, bouwen en uitrollen – van JPA en 

SOAP/WSDL naar RESTful;

•  als junior programmeur mobiele applicaties maken voor IOS, 

Android en Windows;

•  kwaliteit leveren door agile te werk te gaan;

•  kwaliteit bewaken door security, usability en performance te 

testen.

Studielast
Het gehele programma heeft een studielast van 30 EC  

(1 EC = 28 uur studiebelasting) en is opgebouwd uit een centraal 

thema + verdieping (25 EC) en een praktijkcomponent (5 EC). De 

cursus Product Life Cycle komt neer op de volgende wekelijkse 

tijdsinvestering:

•  Colleges en werkplekleren bijeenkomsten (8 uur);

•  Praktijkopdracht op het werk (8 – 12 uur);

•  Zelfstudie (16 – 20 uur).

Toelatingseisen
Product Life Cycle heeft in tegenstelling tot de andere modules 

van het HBO-ICT deeltijd programma wel toelatingseisen. 

Voor het centrale thema is het van belang dat u basiskennis heeft 

van databases, frameworks en zowel back-end als front-end 

programmeren. 

Voor de verdiepingen Software Engineering (SE) en Network & 

Security Engineering (NSE) gelden aanvullende toelatingseisen, 

namelijk OOP-1 (Object-oriented programming) &  

OOP-2 voor SE en basiskennis van besturingssystemen 

en computernetwerken voor NSE.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u alleen wordt 

toegelaten tot de opleiding als u een geschikte werkplek 

heeft om de praktijkopdrachten uit te voeren en dat u een 

werkgeversverklaring moet indienen.

Praktisch
Prijs

€2600,- vrij van BTW

Certificaat

Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname

Start

6 september 2021

Duur

5 maanden (1 semester)

Lestijden

Maandag van 13.30 – 21.30

Locatie

Institutuut voor Communicatie, Media & IT,

Zernikeplein 11, Groningen
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