
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 Product Life Cycle tilt u uw 
bestaande kennis van web & mobile services design, productie en monitoring naar 
een hoger niveau. Afhankelijk van wat uw ambities zijn, verdiept u zich daarnaast in 
één van deze richtingen: Business IT & Management (BITM), Software Engineering 
(SE) of Network & Security Engineering (NSE).

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.

Product Life Cycle



Vak EC

Web Services & Design 4

Web & Mobile Frontend 4

Requirements 2

Project Management 2

Software Quality 4

International Corporate Communication 2 2

Innovation 2

Keuzevak 11

Praktijkcomponent

Professional Skills 4 10

Centraal thema

H
A
N
Z
E
-1
6_

51
4

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 Professional Skills (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 gechikte 
werplek heeft om de praktijkopdrachten uit te voeren en 
dat u een werkgeversverklaring moet indienen. 

Praktisch
Prijs:  €2000,- vrij van BTW
Certificaat:  Bij succesvolle afronding ontvangt u een 

certificaat van deelname 
Start: September 2017  
Duur:  5 maanden (1 semester)
Lestijden:  Donderdags van 13.30 – 21.30
Locatie:  Institutuut voor Communicatie, Media & IT, 

Zernikeplein 11, Groningen

Contact:     Mark Veldkamp 

     mark.veldkamp@itacademy.nl 
     06 575 36 795  
     www.hanze.nl/professionals

Keuzevakken
De keuzevakken komen uit de vakgebieden Business IT & 
Management, Software Engineering en Network & Security 
Engineering en vinden alleen doorgang bij voldoende 
deelname.
Business IT & Management (BITM) draait om de ICT-
professional die een brug kan slaan tussen de vraag van 
het management en het aanbod van ICT-diensten. BITM 
sluit aan bij de bedrijfsprocessen.
Software Engineering (SE) richt zich op het analyseren,
ontwerpen en realiseren van softwaresystemen.
Network & Security Engineering (NSE) legt de nadruk op
het analyseren, ontwerpen en realiseren van 
infrastructuren en het vaststellen en implementeren van 
beveiligingsbeleid.

Vak EC Vak EC
Web Services & Design 4 Business IT & Management
Web & Mobile Frontend 4 IT Process Management 3
Requirements 2 Service Management 2
Project Management 2 Network & Security Engineering
Software Quality 4 Securable Scalable Infrastructures 3
International Corporate Communication 2 Pentest 2
Innovation 2 Software Engineering

OOP-3 4
Configuration Management 1

Centraal thema Verdiepingen

Praktijkcomponent
Professional Skills 5

•
•
•
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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 professional skills (8 uur);
Praktijkopdracht op het werk (12 – 16 uur);
Zelfstudie (12 – 16 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 gechikte
werplek heeft om de praktijkopdrachten uit te voeren en
dat u een werkgeversverklaring moet indienen.

Praktisch
Prijs: €1500,- vrij van BTW
Certificaat: Bij succesvolle afronding ontvangt u een 

certificaat van deelname 
Start: September 2017  
Duur: 5 maanden (1 semester)
Lestijden: Donderdags van 13.30 – 21.30
Locatie: Institutuut voor Communicatie, Media & IT, 

Zernikeplein 11, Groningen

Contact: Mark Veldkamp 

     mark.veldkamp@itacademy.nl
     06 575 36 795 
     www.hanze.nl/professionals

Verschillende verdiepingen
Business IT & Management (BITM) draait om de ICT-
professional die een brug kan slaan tussen de vraag van het 
management en het aanbod van ICT-diensten. BITM sluit 
aan bij de bedrijfsprocessen. 
Software Engineering (SE) richt zich op het analyseren, 
ontwerpen en realiseren van softwaresystemen.
Network & Security Engineering (NSE) legt de nadruk op 
het analyseren, ontwerpen en realiseren van infrastructuren 
en het vaststellen en implementeren van beveiligingsbeleid.

Vak EC Vak EC
Web Services & Design 4 Business IT & Management
Web & Mobile Frontend 4 IT Process Management 3
Requirements 2 Service Management 2
Project Management 2 Network & Security Engineering
Software Quality 4 Securable Scalable Infrastructures 3
International Corporate Communication 2 Pentest 2
Innovation 2 Software Engineering

OOP-3 4
Configuration Management 1

Centraal thema Verdiepingen

Praktijkcomponent
Professional Skills 5

•
•
•




