Programma Informatica studiedag 4 september 2020
In verband met de Corona pandemie zal deze studiedag helemaal online plaats vinden www.ou.nl/informaticastudiedagen

Vanaf 14.30

Inloggen

14:50 – 14:55

Opening en welkom, door prof. Remko Helms, Coördinator Onderwijs Beta-faculteit

15.00 – 16.30

Introductiebijeenkomst nieuwe
studenten

16:45 – 17:30

“Trends in cyber security: Evolutie van incident response” Plenaire presentatie door Christian Prickaerts, Fox-IT

17.30 – 18.30

Pauze met online sessie: neem thuis een broodje of wat anders en chat of spreek met docenten en mede-studenten, of schuif aan bij TouW de studievereniging van Informatica studenten

18.30 – 20.00

* Cursusbijeenkomst

20.00

Afsluiting met aandacht voor ‘Online onderwijs in Corona tijden’, door prof. Remko Helms, Coördinator Onderwijs Beta-faculteit

Objectgeoriënteerd
programmeren

* Cursusbijeenkomst
Computernetwerken

* Cursusbijeenkomst
Software
engineering

* Cursusbijeenkomst
Datastructuren en
algoritmen

* Cursusbijeenkomst
Functioneel
programmeren

Intervisie
Voorbereiding en
Afstuderen
Bachelor
Informatica

* Cursusbijeenkomst
Strategisch
Informatiemanagement

* Besloten bijeenkomst, alleen toegankelijk voor studenten ingeschreven voor de betreffende cursus.

* Cursusbijeenkomst
Design for
change

* Cursusbijeenkomst System
verification and
testing, deel 2

* Cursusbijeenkomst System
verification and
testing, deel 1

Startbijeenko
mst VAF-SE
gestructureerd

OUtisme, studeren en autisme bij
Informatica

Begeleidingsbijeenkomsten
afstudeerders
Masters CS / SE

Test Automation
met Testar

Security-onderzoek bij de Open
Universiteit

Toelichtingen bij de
programmaonderdelen:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Introductiebijeenkomst nieuwe
studenten
Remko Helms, Janine Voncken,
Evert van de Vrie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
studenten die dit studiejaar starten
met een studie bij de Open
Universiteit. Aan bod komen de
inhoud en doelen van de
opleidingen en de wijze van
studeren bij de OU. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen
over allerhande zaken die de
studie betreffen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst
Computernetwerken
Bernard van Gastel, Greg Alpar
In deze sessie wordt uitleg
gegeven over wat het vak
Computernetwerken (IB0702)
inhoudt. Vervolgens worden er
computertechnieken, waaronder
besturingssystemen en
computerarchitectuur,
bediscussieerd.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst
Datastructuren en algoritmen
Stijn de Gouw
Dit is de eerste bijeenkomst van
de cursus Datastructuren en
algoritmen. In deze cursus wordt
een overzicht gegeven van de
datastructuren waarmee gegevens

kunnen worden vastgelegd en van
de bijbehorende algoritmen. In
deze bijeenkomst behandelen we
hoofdstuk 2, 4 en 5 met twee
hoofdonderwerpen:
analysetechnieken om de
complexiteit van algoritmen te
bepalen, en analyseren en
ontwerpen van recursieve
algoritmen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Intervisiebijeenkomst
Voorbereiding (VAF) en
Afstudeerproject (AF) Bachelor
Informatica
Harrie Passier
Tijdens deze intervisiebijeenkomst
geven afstudeerders een
presentatie over hun project. Aan
bod komen bijvoorbeeld context,
vraagstelling, doelstelling, aanpak,
resultaten en problemen die
worden ondervonden. Een en
ander is afhankelijk van de fase
waarin een project zich bevindt:
Voorbereiden afstuderen of het
Afstuderen zelf. Er wordt
geoefend met presenteren en
discussiëren. Het doel van de
bijeenkomst is om van elkaar te
leren en elkaar zo verder te helpen
met het afstudeerproject.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst
Design for change
Sylvia Stuurman
Design for change is een cursus
met twee pijlers: leren zo te
ontwerpen dat het gemakkelijk is
om in de toekomst veranderingen

in de software aan te brengen
(design for change), en
wetenschappelijk schrijven.
Het eerste deel van de cursus
mondt uit in een ontwerp en
implementatie, met een verslag.
Dat verslag wordt in het tweede
deel van de cursus als basis
gebruikt voor een wetenschappelijk artikel.
Tijdens deze bijeenkomst leggen
we uit hoe de cursus in elkaar zit,
en wat er van studenten wordt
verwacht.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst
System Verification and Testing
Stefano Schivo
Introductie tot de cursus System
Verification and Testing:
basisconcepten en een eerste
proeve van formele modellen.
Transition Systems en Timed
Automata worden uitgebreid
voorgesteld aan de hand van
voorbeelden.
Deel 1 van de bijeenkomst is in de
eerste ronde met parallelsessies. In
de tweede ronde gaat de
bijeenkomst door met deel 2.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Startbijeenkomst VAF-SE
gestructureerd
Harald Vranken
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
studenten die zich hebben
aangemeld om in het eerste
kwartiel (dus vanaf 31 augustus
2020) het vak Voorbereiden
Afstuderen (SE Graduation

Assignment Preparation) in 11
weken tijd af te ronden. In 11
weken tijd wordt toegewerkt naar
het afronden van het afstudeervoorstel en het geven van een
tussentijdse presentatie over het
voorgenomen onderzoek. Naast de
standaardbegeleiding van de
afstudeerbegeleider(s), wordt er
extra ondersteuning bij het
opzetten van het onderzoek
aangeboden in de vorm van deze
startbijeenkomst op de
Informatica studiedag, twee korte
online groepsbijeenkomsten en
contact met mede-afstudeerders.
Aanmelden om deel te nemen aan
dit experiment kan dooreen mail
te sturen naar
Harald.Vranken@ou.nl. De
gestructureerde begeleidingsvariant is bedoeld voor studenten
van de opleiding Software
Engineering die eind augustus
willen beginnen met het
afstudeertraject of pas net zijn
gestart, en die voldoende tijd
kunnen vrijmaken om het vak in
11 weken te doorlopen. Deelname
is vrijwillig. Aanwezigheid bij de
startbijeenkomst wordt verwacht.
De ingangseisen om te starten met
het afstudeertraject zijn
ongewijzigd, namelijk dat u bent
geslaagd voor de een-na-laatste
theoriecursus (of in afwachting
bent van de uitslag voor een
laatste opdracht of tentamen).
Deze sessie is uitsluitend bedoeld
voor startende SE-afstudeerders
die zich hebben aangemeld voor
deelname aan ‘VAF-SE
gestructureerd’.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Begeleidingsbijeenkomsten
afstudeerders Master CS / SE
Josje Lodder, Fabian van den
Broek
Er zullen twee parallelle sessies
zijn. In één van de sessies zal
gedurende het eerste half uur
voorlichting worden gegeven over
het afstudeertraject van de masters
CS en SE, in het bijzonder voor
aankomende afstudeerders. Dit is
dus bedoeld voor masterstudenten
die zich aan het oriënteren zijn op
het afstuderen
De begeleidingsbijeenkomsten
zijn bedoeld voor alle
vergevorderde studenten van de
masteropleidingen Software
Engineering en Computer Science
die bezig zijn in het
afstudeertraject of zich hierop
oriënteren. Een aantal
afstudeerders zal hun onderzoek
presenteren en is er volop
gelegenheid tot het stellen van
vragen over het afstuderen en het
uitwisselen van best-practices.
Sessie 1, onder leiding van Josje
Lodder:
15:00-15:30 Martin de Boer
(formele analyse van Java
Collections Framework)
15:30-16:00 Kevin Nicasi
(Haskell recursion tutor)
16:00-16:30 Jan Krabbenbos
(Using LIME for Complex
Applications: a case study on
annotating chess positions)

Sessie 2, onder leiding van Fabian
van den Broek:
15:00-15:30 Bastiaan Heeren
(voorlichting afstuderen CS/SE)
16:00-16:30 Markus Kreukniet
(IRMA, Network Anonymity)

neemt Christian de deelnemers
mee in dit proces.

Cursusbijeenkomst Functioneel
programmeren

Informatie over Christian
Prickaerts: https://www.fox-

Freek Verbeek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Test Automation met Testar

Cursusbijeenkomst
Objectgeoriënteerd
programmeren

Pekka Aho, Tanja Vos
1) Introduction to scriptless GUI
testing and open source TESTAR
tool.
2) Presentations from students
doing graduation projects related
to TESTAR.
3) Available topics for graduation
projects.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trends in cyber security:
Evolutie van incident response
Christian Prickaerts, Fox-IT
Sinds de komst van ransomware
worden we ook in onze incident
response praktijk steeds vaker
geconfronteerd met organisaties
die getroffen worden door een
gerichte ransomware aanval. Bij
de uitvoer van een incident
respons onderzoek wordt de
organisatie voor keuzes gesteld
die de balans tussen onderzoeksbelang en continuïteit raken.
Wanneer een organisatie ook nog
eens te maken heeft met een
ransomware aanval, komen deze
beide belangen nog meer tegen
over elkaar te staan. Aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk

it.com/nl/over-fox-it/directie/.

Arjan Kok
Na de bespreking van een aantal
praktische zaken bij deze cursus,
zal een inleiding in objectoriëntatie en programmeren in Java
worden gegeven. We kijken hoe in
Java objecten kunnen worden
gemaakt en hoe door deze
objecten samen te laten werken
een probleem kan worden
opgelost. Tot slot zal een tool
worden getoond waarmee extra
opgaven kunnen worden gemaakt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Software
engineering
Greg Alpar
Dit is de eerste bijeenkomst van
de cursus Software engineering
(IB3102). Na een welkomstwoord
volgen een korte uitleg over de rol
van het vak in het curriculum, hoe
de cursus is opgebouwd, hoe de
leerstof het best kan worden
bestudeerd en een aantal
praktische zaken. Neem het
cursusboek mee naar deze
bijeenkomst.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dit is de eerste bijeenkomst van
de cursus Functioneel
Programmeren (IB1602). Eerst
wordt er een kort overzicht van de
cursus gegeven. Daarna gaan we
in op de bijzonderheden van
functioneel programmeren en op
de programmeertaal Haskell in het
bijzonder. De stof van deze
bijeenkomst beslaat de eerste vier
leereenheden van de cursus.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Strategisch
Informatiemanagement
Tim Huygh
Dit is de kick-off sessie van
strategisch informatiemanagement
(IB3402). Het doel van deze sessie
is om de studenten te introduceren
tot de inhoud en aanpak van deze
cursus. Na deze sessie zal
duidelijk zijn wat de studenten
van deze cursus kunnen
verwachten en wat er tijdens deze
cursus van de studenten verwacht
wordt. Verder krijgen de
studenten een korte introductie tot
het concept “strategisch
management van
informatiesystemen”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
OUtisme, studeren en autisme
bij Informatica
Sylvia Stuurman
Bij de OU studeren relatief veel
studenten in het autisme spectrum.

Bij Informatica is dat in nog
grotere mate het geval. We willen
graag het onderwijs zo inrichten
dat autisme geen belemmering
vormt. Om dat te kunnen doen
hebben we ervaringen nodig van
studenten in het autisme spectrum.
In een presentatie zullen we laten
zien dat het onderwijs er voor
iedereen beter op zal worden
wanneer we het zo inrichten dat
autistische studenten geen
hindernissen ondervinden.
Dat betekent dus dat input vanuit
studenten wat er verbeterd kan
worden, niet alleen positief zal
werken voor andere studenten die
in het autistisch spectrum zitten,
maar voor iedereen.
Deze bijeenkomst heeft daarom
een aantal doelen:
- de mogelijkheid om
medestudenten in het autisme
spectrum te ontmoeten, en
ervaringen uit te wisselen,
- ervaringen verzamelen van
hindernissen in de studie,
- ideeën uitwisselen over hoe het
onderwijs beter kan worden
ingericht.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Security-onderzoek bij de OU
Sessievoorzitter: Harald Vranken
Vakgroepsonderzoek op
security-gebied
Harald Vranken
Overzicht van het onderzoek op
security-gebied van de vakgroep
Informatica.

Challenges in measuring the
secured Web
Hugo Jonker
The world wide web is not a safe
place. Malicious websites and
unscrupulous users are
everywhere. Naturally, both
browsers and websites have taken
measures to protect against the
worst. An unintended side effect is
that such measures interfere with
gaining an overall picture of the
web.
For example, some websites use
anti-scraping measures to prevent
scraping tools from taking all of
their content. However, such
measures may also block scrapers
used for studying the internet.
Another example is the
widespread use of logins. Securely
handling logins is tricky... but
checking how many websites fail
to get it right is even trickier! It
requires a password for every site
you want to check. This makes it
very hard to have even a vague
idea how many insecure logins
still exist.
In this talk, we discuss such
problem, what impact they may
have on studies, and how (and to
what extent) such challenges may
be overcome.
Authentication with IRMA
Fabian van de Broek
IRMA (I Reveal My Attributes) is
an attribute-based credential
scheme.
Within this scheme users can
obtain signed statements about
themselves (e.g. name, city of

residence, over 18, etc.) from
relevant authorities and later
selectively disclose these values to
service providers as
authentication. The current IRMA
app and infrastructure are a
serious competitor as the new
form of e-identity in the
Netherlands.
IRMA is flexible, user-friendly,
secure and very privacy-friendly.
I will talk about the setup of
IRMA, some of the design
challenges we faced when making
the actual implementation and also
look at some future research
questions for this project.

Applying AI for network and
software security
Harald Vranken
This talk outlines our research in
which we apply machine learning
and deep learning for detecting
‘security issues’. In the field of
network security, we apply these
methods to analyse internet traffic,
with the goal to detect the
presence of botnets. In the field of
software security, we apply these
methods to analyse source code,
with the goal to detect
vulnerabilities that can be
exploited by attackers. For both
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fields, we will outline our results
so far (with contributions of
CS/SE students) and future work.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Studieadvies
Janine Voncken, Henk Frederiks
Op de studiedag is er persoonlijk
telefonisch studieadvies voor de
bachelorstudenten Informatica en
Informatiekunde. Maak daarvoor
tot 4 september 12:00 uur een
afspraak op deze agenda.

Na de Informatica studiedag kun
je ook terecht bij de studieadviseur voor studieadvies voor de
bacheloropleidingen Informatica
en Informatiekunde. Je kunt
hiervoor een terugbelafspraak
maken via
http://www.supersaas.nl/schedule/
Janine_Voncken/Adviesgesprekke
n.
Ben je al bezig met een
schakelprogramma, of de
masteropleiding Software
Engineering of de masteropleiding
Computer Science en wil je een
studieadvies, maak dan een

terugbelafspraak met de
studieadviseur van de
masteropleiding via
https://supersaas.nl/schedule/Henk
_Frederiks/Gesprekken.
Ben je een belangstellende en wil
je weten wat voor jou de
mogelijkheden zijn met
betrekking tot een
schakelprogramma voor de
masteropleiding Software
Engineering of de masteropleiding
Computer Science, vraag dan een
studieadvies aan via
https://www.ou.nl/aanvraagadvies-wo-master.

Volgende Informatica studiedagen zijn op zaterdag 21 november 2020, vrijdag 12 februari 2021 en zaterdag 1 mei 2021.

