
PRAKTISCHE GEGEVENS

Data, tijdstip en plaats

Dinsdag 22 en 29 april, 6 en 13 mei 2014,
telkens van 18.00 tot 21.30 uur. 
Er is een pauze met drank en broodjes voorzien.

KU Leuven Kulak, Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk

Inschrijving

Prijs: -  volledige opleiding: 480 euro
 -  enkel module 1: 130 euro
 -  enkel module 2: 390 euro

Indien minstens één deelnemer van een bedrijf of 
organisatie inschrijft voor de volledige opleiding, 
dan wordt aan alle bijkomende, gelijktijdige 
inschrijvingen voor de volledige opleiding uit 
hetzelfde bedrijf, een korting van 20% verleend.

Hoe: Elektronisch via
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 De uiterste datum voor inschrijving is
 15 april 2014. 

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten

Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via 
de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

Een attest van deelname wordt op eenvoudig 
verzoek aan u bezorgd.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
 
 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

InSCHrIjVEn vóór15 APrIL 2014

postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum

Invoker

Receiver

 + Action()

Client ConcreteCommand

 + execute()

<<interface>>
Command

 + execute()

POStACADEMISCHE VOrMIng

Test Driven Development 
naar Design Patterns
Kortrijk, april – mei 2014
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Inleiding

Iedereen die zich beroepsmatig inlaat met 
software ontwikkeling weet hoe vaak dezelfde 
“patronen” terugkeren, maar telkens toch 
wat verschillend. Door design patterns als 
“generieke oplossingspatronen” te onderkennen 
in je project kan je een degelijk eindresultaat 
afleveren. Immers de design patterns zijn 
grondig bestudeerd en monden uit in een 
gefundeerde beschrijving, zelfs in sommige 
gevallen gedocumenteerd met één of meerdere 
antipatronen waar dit patroon dan niet kan (of 
mag) gebruikt worden. je kan dus gemakkelijk 
stellen dat het onderkennen van een patroon 
in een project kan leiden tot een versnelde en 
kwaliteitsvolle oplossing voor je probleem.

test Driven Development (tDD) is het idee 
waarbij testen worden geschreven voor er 
software is die daarmee getest kan worden. toch 
spannen we daarmee niet de kar voor het paard. 
Deze manier van ontwikkelen stuurt niet alleen 
ontwikkeling maar uiteindelijk het ganse ontwerp 
en refactoring die dan weer leidt naar … design 
patterns.

Doelstelling

In vier sessies zien we hoe een testgedreven 
ontwikkelingsstrategie software van bij de start 
soepel kan houden voor toekomstige wijzigingen 
in de functionele specificaties.
In een eerste sessie bekijken we vlug de 
basisprincipes achter objectoriëntatie en daarna 
uitvoeriger de bouwstenen van test driven 
development. Dit gebeurt o.a. aan de hand van 
live voorbeelden.

In de volgende drie sessies zien we tot welke 
design patterns refactoring (dit is een van de 
stappen van tDD) kan leiden.
De meest voorkomende design patterns maar 
ook de minder bekende passeren de revue.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de 
basisprincipes van objectoriëntatie machtig 
zijn maar die hun kennis willen opfrissen of 
uitdiepen en kennis willen maken met test driven 
development en design patterns.

Module 1 is eveneens interessant voor mensen 
die bij het softwareontwikkelingsproces 
betrokken zijn en reeds vertrouwd zijn met 
design patterns (apart inschrijven voor module 1 
is mogelijk). 

Module 2 (sessies 2 tot en met 4) richt zich 
specifiek tot mensen die bij het softwareont-
wikkelingsproces betrokken zijn  maar nog niet 
vertrouwd zijn met design patterns.

Organisatie

Werkgroep It van het Postuniversitair Centrum 
van de KU Leuven Kulak

Docent

Lic. Ing. Dirk Vandycke,
Lector toegepaste Informatica,
Howest, Departement Brugge/rijselstraat

Test Driven Development naar
Design Patterns

PROGRAmmA

module 1:
Test Driven Ontwikkeling en Ontwerp

Sessie 1: dinsdag 22 april 2014
De klassieke ontwikkelcyclus was er lange 
tijd één van analyse/implementatie/test en 
onderhoud. Agile ontwikkeling bracht echter 
het inzicht dat testen beter vóór de software 
geschreven worden. Dat betekent echter niet, 
zoals we zullen zien, dat analyse geen plaats 
meer heeft in het proces.

module 2:  Design Patterns

Sessie 2: dinsdag 29 april 2014

Algemene principes van design patterns

In deze inleidende sessie wordt verduidelijkt 
wat design patterns zijn, hoe ze worden 
beschreven en ingedeeld en hoe ze moeten 
worden toegepast. We besteden tevens 
aandacht aan de  algemene principes waarop 
design patterns steunen en gaan daartoe 
in vogelvlucht over de syntactische tools uit 
het objectgeoriënteerde paradigma. Tot slot 
bekijken we ook enkele anti-patterns.

Sessie 3: dinsdag 6 mei 2014

meest gebruikte design patterns - deel 1

In deze en volgende sessie behandelen we de 
meest voorkomende design patterns.
Hoe ze worden opgebouwd, geïmplementeerd 
en gebruikt. Hoe ze kunnen worden uitgebreid 
en/of aangepast  en welke hun voor en 
nadelen zijn.

Komen in deze sessie aan bod: strategy, 
observer, decorator, singleton, command, 
factories, state, flyweight.

Sessie 4: dinsdag 13 mei 2014

meest gebruikte design patterns - deel 2

In deze en voorgaande sessie behandelen we 
de meest voorkomende design patterns.
Hoe ze worden opgebouwd, geïmplementeerd 
en gebruikt. Hoe ze kunnen worden uitgebreid 
en/of aangepast  en welke hun voor en 
nadelen zijn.

Komen in deze sessie aan bod: iterator, 
composite, template method, adapter, façade, 
model-view-controller en samengestelde 
patterns, chain of responsibility.


