Programma Informatica studiedag 21 november 2020
In verband met de Corona pandemie zal deze studiedag helemaal online plaats vinden www.ou.nl/informaticastudiedagen

Vanaf 9.30

Inloggen

9:50 – 9:55

Opening en welkom, door Evert van de Vrie, docent

10.00 – 11.30

* Cursusbijeenkomst Inleiding
Informatiekunde

11:45 – 12:30

“Topics and trends in testen”, Plenaire presentatie door prof.dr. Tanja Vos, Open Universiteit

12.30 – 13.30

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

13.30 – 15.00

15.00 – 15.45

* Cursusbijeenkomst

Logica, verzamelingen en relaties

* Cursusbijeenkomst
Communicatievaardigheden

* Cursusbijeenkomst
Communicatievaardigheden

* Cursusbijeenkomst
Webapplicaties,
de clientkant

* Cursusbijeenkomst
Besturingssystemen

Startsessie
(Voorbereiden)
Afstuderen Bachelor
Informatica

Intervisie
(Voorbereiden)
Afstuderen Bachelor
Informatica

Cursusbijeenkomst
Research
preparation

* Cursusbijeenkomst Software
quality management

* Startbijeenkomst
VAF-SE
gestructureerd

Presentaties VAF-SE
gestructureerd

Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders
Masters CS / SE
Twee sessies.

Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders
Masters CS / SE
Twee sessies.

TESTAR - scriptless
test automation
through graphical
user interface

Onderzoek rondom
informatiesystemen

*De allereerste informatica studiedag quiz*
Deze studiedag sluiten we bijzonder af met de allereerste informatica studiedag quiz!
Doe mee en test je informatica- en informatiekundekennis tegen en met je studiegenoten en wellicht ook enkele docenten. Strijd mee voor de eer in deze luchtige afsluiting.

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

Toelichtingen bij de
programmaonderdelen:

die wel zijn ingeschreven maar
nog geen presentatie geven.

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

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

Cursusbijeenkomst Inleiding
informatiekunde

Startbijeenkomst
Webapplicaties, de clientkant

Lianne Cuijpers, Vanessa
Dirksen en Montserrat Prats
López
Dit is de eerste bijeenkomst van
de cursus Inleiding Informatiekunde (IB0202). Tezamen met de
cursus Inleiding Informatica
(IB0102) vormt het de introductie
op bacheloropleidingen
Informatica en Informatiekunde.
In deze eerste cursusbijeenkomst
starten we met een welkomstwoord en korte uitleg over hoe de
cursus is opgebouwd, en we
behandelen het eerste deel van
blok 1.

In deze startbijeenkomst van
‘Webapplicaties de clientkant’
leggen we uit hoe de cursus in
elkaar zit, en wat de bedoeling is
van de opdrachten die u tijdens de
cursus zal maken.
Denk er goed aan dat de cursus al
is begonnen wanneer de startbijeenkomst plaatsvindt. Als het
goed is heeft u dus al de stof van
de eerste week bestudeerd.

gericht op het geven van
aanwijzingen en tips voor
academisch schrijven. De latere,
standaard bijeenkomst van dit vak
gaat in op de inhoud van het vak
zelf.
Deze bijeenkomst is niet verplicht
voor het vak Research Preparation
en deze bijeenkomst staat ook
open voor studenten die Research
Preparation niet volgen. Wel
wordt in deze bijeenkomst een
actieve houding gevraagd!
We gaan in deze bijeenkomst
samen werken aan het schrijven
van een tekst. Om hierbij een zo
veilig mogelijke omgeving te
creëren zal deze bijeenkomst niet
worden opgenomen.

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

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

Startbijeenkomst
(Voorbereiden) Afstuderen
Bachelor Informatica

Startbijeenkomst VAF-SE
‘gestructureerd’

Sylvia Stuurman

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

Harrie Passier

Cursusbijeenkomst
Communicatievaardigheden

In deze sessie wordt uitleg
gegeven over wat het afstuderen
bachelor informatica inhoudt.
Vervolgens worden er
afstudeerteams gevormd en kiest
elk team een project. De projecten
zijn ingediend door onderzoekers
werkzaam binnen de faculteit.

Evert van de Vrie
De bachelorcursus
Communicatievaardigheden
bestaat uit twee trainingen,
‘Gespreksvaardigheden’ en
‘Schrijven en presenteren’.
Als onderdeel van de training
‘Schrijven en presenteren’ geven
studenten tijdens deze bijeenkomst een presentatie. De sessie is
toegankelijk voor studenten die
zijn ingeschreven voor de cursus,
zowel voor studenten die een
presentatie geven, als studenten

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Research
preparation
Fabian van den Broek
Dit betreft een optionele
bijeenkomst binnen de cursus
Research Preparation volledig

Arjen Hommersom
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
studenten die zich hebben
aangemeld om in het tweede
kwartiel (dus vanaf 16 november
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 kan
door een mail te sturen naar
Harald.Vranken@ou.nl. De
gestructureerde begeleidingsvariant is bedoeld voor studenten
van de opleiding Software
Engineering die in november
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

Fenia Aivaloglou, Stijn de
Gouw en Sylvia Stuurman
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 er is volop
gelegenheid tot het stellen van
vragen over het afstuderen en het
uitwisselen van best-practices.
Ochtendsessie 1
Voorzitter: Fenia Aivaloglou

Sprekers:

Egbert Postma - "Model checking
task models with UPPAAL”
Ton Smeele - "Using an
interaction language to prevent
races in a distributed system”
Erik Jan Spaans - "Automated
Intelligent Contract Review”
Ochtendsessie 2
Voorzitter: Stijn de Gouw

Sprekers:

Roel Erps - "Model Checking of
PLC Programs”
Meine Toonen - "How to provide
students feedback using unit tests
for common logic errors when
refactoring”
Martin de Boer - "Formal analysis
of the Java Collections
Framework”
Middagsessie 1
Voorzitter: Sylvia Stuurman

Sprekers:

Florian Slob - "A new approach to
model checking protocol
implementations"
Gerralt Gottemaker - "Automated

code smell feedback based on
student source code repositories"
Rene Dohmen - "On determining
input values that trigger paths to
injection vulnerabilities in PHPcode using Symbolic Execution"
Middagsessie 2
Voorzitters: Fenia Aivaloglou,
Stijn de Gouw en Harald
Vranken

Spreker:

Jarco Schutrup - "Gebruik van
privacy-vriendeljke attribuutgebasseerde authenticatie in
autorisatie van attribuutgebasseerde toegangscontrole"
Cedric Van Labeke - "Detecting
and controlling biased veto voting
in the United Nations Security
Council"
Robin Dijkhof: - "IRMA browser
plugin"
Automated Intelligent Contract
Review
Erik Jan Spaans
Many lawyers work at companies
reviewing (draft) contracts related
to project assignments, product
licenses and collaborations.
Companies often have internal
policies describing the terms they
can accept, terms they want to
avoid and terms that must be
included, e.g. for compliance
reasons. Contracts are alike in that
they have common concepts like
an ‘Indemnification clause’,
‘Liability clause’, ‘Non
competition clause’ etc. These
concepts have properties (or

features) like dates, amounts,
numbers and terms. Where the
concepts are similar, the language
used is mostly different, except
from a number of key phrases that
are commonly used. Can Natural
Language Processing be used to
discover the topics and their
properties in a contract, compare
these to a policy and give an
advice on the acceptability of a
contract?
Using an interaction language to
prevent races in a distributed
system
Ton Smeele
In distributed systems, keeping
data consistent and coherent can
be challenging due to
concurrency. The application of
locking mechanisms that support
mutual exclusive access may
result in serious performance
degradation. Therefore,
commonly deployed consistency
models provide a compromise
between failure-protection,
availability, and consistency, but
they do not protect data
coherence. Our presentation
introduces a research proposal that
aims to guarantee coherence in
non-transactional distributed
systems. The method builds on a
domain-specific language to
specify inter-process
conversations.

How to provide students
feedback using unit tests for
common logic errors when
refactoring
Meine Toonen
Teachers can implement many
tools to help students learn how to
program. One of those tools is an
Intelligent Tutoring System: a
system with exercises which
provides feedback on the progress
and tips on how to advance. When
students work on exercises in a
tutor, they inevitable make
mistakes. In this study we look at
commonly made mistakes when
students refactor existing code,
and we try to identify those
mistakes using unit tests. If this
works, this opens the door to
providing more specific feedback
to students and will reduce the
workload of their teachers.
A new approach to model
checking protocol
implementations
Florian Slob
The correctness of protocol
implementations for shared
memory concurrent programs has
become increasingly important
over the last decades. One way to
ensure correct behavior is modelchecking. Most model-checking
algorithms for protocol
implementations rely on
abstractions. We present a modelchecking algorithm that uses real
protocol implementations instead
of abstractions. We don’t want to
burden software developers with

writing comprehensive protocol
implementations that are
compatible with our modelchecking algorithm. Developers
can therefore define protocols in a
domain specific language.
Protocol implementations, that are
compatible with the modelchecking algorithm, are generated
from those definitions.
On determining input values
that trigger paths to injection
vulnerabilities in PHP-code
using Symbolic Execution
Rene Dohmen
Injection vulnerabilities are
characterized by data that is
injected into code, in order to
activate a vulnerability later on.
Two conditions apply: there is a
path where data enters and leaves.
In addition, there are input values
for which this path can be
executed. We research how to
efficiently search for paths in
PHP-code in a potentially
exponentially growing state space.
Furthermore, we investigate to
what extent Symbolic Execution
combined with an SMT-solver can
determine whether there is input
that meets the conditions that
apply along a path. Ideally, this
test procedure provides examples
of inputs that trigger the path.
Gebruik van privacyvriendeljke attribuutgebasseerde authenticatie in
autorisatie van attribuutgebasseerde toegangscontrole

Jarco Schutrup
IRMA laat de gebruiker alleen die
eigenschappen van zichzelf zien
die nodig zijn. Om bijvoorbeeld
toegang tot een slijterij te krijgen
bewijs iemand dat hij of zij ouder
dan 18 is, zonder andere
eigenschappen, zoals de
achternaam, te laten zien. Met
IRMA bepaal je als gebruiker zelf
wat er met jouw gegevens gebeurt.
ABAC is een erg flexibel
toegangsmodel waarbij
toegangsrechten worden verleend
aan gebruikers door het gebruik
policies waarin attributen worden
gecombineerd. Als we deze twee
technologieën met elkaar kunnen
verbinden, dan kunnen gebruikers
die niet bekend zijn in een
organisatie zich toch toegang
verschaffen tot bijvoorbeeld
bestanden, zonder dat de
gebruiker bekend is bij de
organisatie. Hierbij is de privacy
van de gebruiker een belangrijke
factor. In ons onderzoek willen we
een prototype genaamd Cerina
ontwikkelen dat een ABAC model
simuleert gaan koppelen aan
IRMA. Bij het aansluiten gaan we
de mogelijkheden onderzoeken
door een aantal scenario’s in de
praktijk uit te voeren, zodat we
kunnen aantonen in hoeverre de
technologieën gekoppeld kunnen
worden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TESTAR - scriptless test
automation through graphical
user interface
Peka Aho, Tanja Vos
General introduction of scriptless
testing and open source TESTAR
tool.
Ongoing VAF / AF graduation
projects related to TESTAR.
Open topics for graduation
projects related to TESTAR
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Topics and trends in testen
Prof.dr. Tanja Vos
In deze keynote zal ik ingaan op
de problemen die er zijn rondom
het topic software testing. De
verschillende trends en discussies
die gaande zijn en de gevolgen
daarvan. Ik zal uitleggen dat we in
een vicieuze cirkel zitten en hoe
we daar gekomen zijn. Daarbij zal
ik de rol van academici, bedrijven
en studenten toelichten. Tot slot
zal ik vertellen hoe die cirkel
doorbroken zal moeten worden en
hoe wij op de OU dat proberen te
doen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Logica,
verzamelingen en relaties
Nikè van Vugt
Deze bijeenkomst is de vierde
bijeenkomst van de cursus Logica,
verzamelingen en relaties
(IB0402).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cursusbijeenkomst Besturingssystemen

Cursusbijeenkomst voor
Software Quality Management

Onderzoek rondom
informatiesystemen

Freek Verbeek, Frank Tempelman

Bastiaan Heeren, Ebrahim Rahimi

Rob Kusters

Tijdens de eerste bijeenkomst van
de cursus Besturingssystemen
geven we een introductie in de
cursus, en behandelen we
leereenheden 1 t/m 3. De
bijeenkomst zal wat historische
context geven en vervolgens in
gaan op basiselementen zoals
procesbeheer, bestandsbeheer, en
I/O systeembeheer. Vervolgens
gaan we het hebben over
processen en scheduling.

In de startbijeenkomst voor
Software Quality Management
(SQM) wordt de opbouw van de
cursus besproken, waaronder de
practicumopdracht en de
programmeertaal Rascal die bij
het practicum wordt gebruikt. Ook
wordt er een inleiding gegeven tot
het vakgebied met de softwarevulkaan als metafoor voor de
huidige situatie in de softwareindustrie. Tenslotte wordt ook de
essayopdracht bij SQM nader
toegelicht. Deze bijeenkomst is
verplicht voor alle studenten die
zijn ingeschreven.

Dit programmaonderdeel is met
name van interesse voor studenten
en alumni van het BSc. Informatiekunde en het MSc. BPMIT.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Intervisiebijeenkomst
(Voorbereiden) Afstuderen
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. Doel van de bijeenkomst is om van elkaar te leren en
elkaar zo verder te helpen met het
afstudeerproject.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Presentaties door deelnemers
aan VAF-SE ‘gestructureerd’ in
Q1
Harald Vranken
In het eerste kwartiel (Q1) is weer
een groep studenten gestart met
het vak Voorbereiden Afstuderen
SE ‘gestructureerd’ (SE
Graduation Assignment
Preparation) met het doel dit in 11
weken tijd af te ronden.
In deze bijeenkomst presenteren
deze studenten hun
onderzoeksvoorstel.
Deze sessie wordt samengevoegd
met de middagsessie 2 van de
Begeleidingsbijeenkomst
afstudeerders CS en SE.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Effectief uitlijnen: het geval van
elektronische medische dossiers
Pien Walraven, intern
promovendus bij de
onderzoeksgroep Information
Systems
Elektronische Medische
Registratie (EMR) is de afgelopen
jaren breed geïmplementeerd in
Nederlandse ziekenhuizen. De
zoektocht naar alignment, d.w.z.
hoe deze EMR in lijn te brengen
met de strategieën, doelstellingen
en behoeften van het ziekenhuis
en zijn stakeholders, blijft echter
uitdagend. Dit is te wijten aan de
snel veranderende omstandigheden waarmee ziekenhuizen te
maken hebben en de vele
verschillende perspectieven die in
deze specifieke context in
aanmerking moeten worden
genomen.
Deze presentatie laat verschillende
facilitators zien van effectieve
afstemming in de specifieke
context van EMV, gebaseerd op
een uitgebreide enkelvoudige
casestudy in een Nederlands
ziekenhuis en drie focusgroepen:
één in een tweede ziekenhuis en
twee met adviseurs die
gespecialiseerd zijn in EMVimplementaties.

Een type dashboard voor het
monitoren van de gezondheid
van een IT projectportfolio
Ruud Wissenburg, extern
promovendus bij de
onderzoeksgroep Information
Systems
Om organisaties aan te passen aan
de veranderende omstandigheden
worden projecten uitgevoerd.
Informatietechnologie is hierbij
een steeds belangrijkere
succesfactor. Voor de meeste
organisaties is het echter een
uitdagend proces om de juiste
projecten te selecteren die passen
bij de organisatiestrategie en een
juiste balans van de ITprojectportfolio te waarborgen.
Volgens het Project Management
Institute (PMI) is het
slagingspercentage van ITprojecten in 2019 in vergelijking
tot voorgaande jaren niet
toegenomen. De bestaande
methodieken van projectbeheersing van organisaties
hebben niet direct bijgedragen aan
een verbetering van het
slagingspercentage. In de
wetenschappelijke literatuur
ontbreken geaccepteerde modellen
voor portfoliogezondheid.
Een dashboard is een mogelijk
hulpmiddel voor het managen van
een IT projectportfolio en geeft
gestructureerde feedback op (de
ontwikkeling van) de status van
een IT-projectportfolio. Deze
informatie kan aanleiding geven
tot actief ingrijpen (managen) op
het IT-project portfolio.
Deze presentatie gaat in op het

huidige onderzoek naar het
ontwerpen en valideren van
beoordelingscriteria en een type
dashboard. Doelstelling van dit
onderzoek is om tot een
referentieset van geoperationaliseerde beoordelingscriteria te
komen waarmee de kwaliteit/
gezondheid van een IT-

projectportfolio kan worden
gemonitord. Daarbij worden de
beoordelingscriteria uit eerder
onderzoek samengebracht.

Jeroen Baijens, intern
promovendus bij de
onderzoeksgroep Information
Systems

Ontwikkeling van een
beheerskader voor
gegevensanalyse

De opkomst van big data heeft
geleid tot veel nieuwe
mogelijkheden voor organisaties
om waarde te creëren uit data.

Informatica studiedagen, info en aanmelden: https://www.ou.nl/informaticastudiedagen

Tegelijkertijd stelt de toenemende
afhankelijkheid van data
organisaties echter voor veel
uitdagingen bij het beheer van
data-analyseactiviteiten. Om deze
uitdagingen te overwinnen moeten
organisaties governance
implementeren voor hun data
analytics activiteiten. Om dit te

bereiken wordt een voorlopig
kader voor data analytics
governance ontwikkeld en getoetst
in de praktijk. Dit raamwerk helpt
managers bij het ontwerpen van
data analytics governance voor
hun specifieke organisatie.

Volgende Informatica studiedagen zijn op vrijdag 12 februari 2021 en zaterdag 1 mei 2021.

