
 
 

Programma Informatica studiedag 

Zaterdag 30 april 2022 
Vanwege de coronapandemie zal deze studiedag geheel online zijn. 

Vanaf 09:30 uur Inloggen 
 

09:50-09:55 uur Opening en welkom door Tanja Vos, programmaleider Bachelor Informatica 
 

10:00-11:30 uur Parallelle sessies (in alfabetische volgorde): 
 Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus): 

- AppLab (IB2602)* 
- Communicatievaardigheden (IB1402)* 
- Inleiding informatiekunde (IB0202)* 
- Security en IT (IB1802)* 

 
 Open sessies: 

- Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE 
- Ethiek en informatica: de Oekraïneoorlog 
- Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (V) 
- Intervisie (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica 
- Startbijeenkomst Voorbereiden afstuderen bachelor Informatiekunde (IB9702) 

 
11:45-12:30 uur Plenaire sessie:  Software is niet octrooibaar, of misschien toch wel? 

door Arie van der Krans en Fons Schreurs, Octrooi adviseurs bij Octrooicentrum Nederland 
 

12:30-13:30 uur Pauze - neem thuis een broodje of wat anders en chat of spreek medestudenten via Discord, of 
schuif aan bij TouW, de studievereniging van Informatica studenten. 
 

13:30-15:00 uur Parallelle sessies (in alfabetische volgorde): 
 Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus): 

- Bayesian Reasoning and Learning (IM0902)* 
- Communicatievaardigheden (IB1402)* 
- Gedistribueerde algoritmen (IB2302)* 
- Kennismanagement (IB2202)* 
- Model-driven development (IB0502)* 
- Premaster AI: logica (IB3602) 
- Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd voor studenten die starten in K4* 
- System Verification and Testing (IM0903)* 

 
 Open sessies: 

- Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE 
- Introduction in LaTex 
- OUtistisch?  
- Startbijeenkomst (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica  

 
 
 

  



Toelichtingen bij de programmaonderdelen (na plenaire sessie in alfabetische volgorde): 

 
Plenaire sessie: 
Software is niet 
octrooibaar, of misschien 
toch wel? 
door Arie van der Krans en 
Fons Schreurs, Octrooi 
adviseurs bij 
Octrooicentrum Nederland 
(onderdeel van Rijksdienst 
voor Ondernemend 
Nederland) 
 
Er wordt vaak gedacht dat 
alleen op hardware een 
octrooi (ook wel patent 
genoemd) kan worden 
aangevraagd en dat dit voor 
software is uitgesloten. In 
deze lezing zal worden 
ingegaan waarop een 
octrooi kan worden 
aangevraagd. Bovendien zal 
er worden gekeken onder 
welke voorwaarden er op 
software wel degelijk een 
octrooi kan worden 
aangevraagd. Ook zal 
worden ingegaan op het 
proces van het aanvragen 
van een octrooi en welke rol 
het Octrooicentrum daarin 
speelt. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Afstudeerbijeenkomst 
Master CS / SE  
(Stijn de Gouw, Stef Joosten, 
Martijn van Otterlo, 
Ebrahim Rahimi, Gideon 
Maillette de Buy Wenniger) 
 
Deze bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor alle 
vergevorderde studenten 
van de master-opleidingen 
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: Ebrahim Rahimi 
1 – Improved DGA-domain 
detection through DNS-
enriched datasets and 

adaptive feature selection -
Dominique Ruts  
2 -  Leren van gemaakte 
fouten bij vertalingen van 
natuurlijke taal in 
predicatenlogical  - 
Theo Burger 
Belangrijkste vragen: 
- Op welke momenten is het 
nodig dat een vertaal-tutor 
de leerling feedback 
verschaft? 
- Waarop baseert de tutor 
feedback als de leerling een 
fout maakt? 
- Hoe laat je voor het 
beoordelen van de tutor 
zien of diens feedback al 
dan niet bevorderlijk is voor 
het leerproces bij de 
leerling? 
3 - Scribble+Vercors: Static 
Verification of Generated 
Concurrent Software –  
Jelle Bouma 
 
Ochtendsessie 2 
Voorzitter : Stijn de Gouw 
1 - Applying gamification in 
tools for teaching logic – 
Marianne Berkhof. 
2 - The effect of the COVID-
19 pandemic on the 
knowledge sharing process 
of Scrum practitioners – 
Ronny Kok  
3 - Promoting Knowledge 
of Knowledge: Exploring 
the Effects of Developing 
Open Learner Models for 
Logic Tutors –  
Rick Holterman 
 
Ochtendsessie 3 
Voorzitter : Martijn van 
Otterlo 
1 - Detecting software 
vulnerabilities in source 
code and the influence of 
variable naming -    
Davey Mathijssen 
2 - Case study: Detect bugs 
with scriptless testtool 
TESTAR by using historical 
bug information–  
Robin Bouwmeester  
3 - Using Consumer-Driven 
Contract Testing For Non-
Functional Component 
Tests –  
Reggie Ebendal 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

AppLab 
Fabian van den Broek 
Dit betreft een reguliere 
bijeenkomst van dit 
semestervak en is 
uitsluitend bedoeld voor de 
studenten die dit jaar 
AppLab volgen. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Bayesian Reasoning and 
Learning  
Arjen Hommersom 
 
Dit is de startbijeenkomst 
van de Master AI cursus 
Bayesian Reasoning and 
Learning. In het eerste deel 
van de bijeenkomst krijgt u 
een algemeen overzicht van 
de cursus, zoals de 
onderwerpen van de cursus, 
de tentaminering, en allerlei 
organisatorische aspecten. 
Het tweede deel van de 
bijeenkomst is bedoeld om 
de basiskennis rond 
kansverdelingen en 
Bayesiaanse netwerken te 
introduceren en/of op te 
frissen.  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Communicatie-
vaardigheden  
Wietze van der Molen 
 
De bachelor cursus 
Communicatievaardigheden 
bestaat uit twee 
onderdelen, 
‘Gespreksvaardigheden’ en 
‘Schrijven en presenteren’. 
In deze bijeenkomst, van 
het onderdeel ‘Schrijven en 
presenteren’, geven 
studenten een presentatie 
aan medestudenten, over 
een zelfgekozen onderwerp. 
Tevens geven studenten 
feedback op de presentaties 
van hun medestudenten. De 
bijeenkomst staat open 
voor alle studenten die op 
dit moment ingeschreven 
staan voor het vak 
Communicatievaardigheden
, ook als ze geen presentatie 
geven tijdens deze 
bijeenkomst.   
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ethiek en informatica: de 
Oekraïneoorlog 
Hugo Jonker 
 
Oorlog! Behalve fysiek, 
wordt ook IT op allerlei 
manieren ingezet. Van open 
source producten die plots 
alle bestanden verwijderen 
als ze op een Russisch IP 
adres draaien, tot huis-, 
tuin- en keukendrones die 
zomaar ingezet worden om 
militaire operaties te 
ondersteunen. Van Starlink 
voor burgers in bezette 
gebieden tot Starlink voor 
een stabiele connectie naar 
attack drones. 
 
Er kan van alles. Wat mag er 
allemaal? Hier gaan we in 
breakout rooms over 
discussieren, aan de hand 
van enkele voorbeelden. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Gedistribueerde algoritmen 
Sung-Shik Jongmans 
 
Gedistribueerde systemen 
zijn niet meer weg te 
denken uit de moderne 
samenleving: 
webapplicaties, 
cloudtechnologie, en 
blockchains zijn slechts 
enkele voorbeelden van 
gedistribueerde systemen 
waar zowel IT-professionals 
als ‘de gewone burger’ 
dagelijks mee 
geconfronteerd worden. 
Het vak Gedistribueerde 
Algoritmen (IB2302) gaat 
over essentiele 
bouwblokken die het 
fundament vormen van veel 
gedistribueerde systemen.  
 
De agenda van deze 
startbijeenkomst bestaat uit 
drie onderwerpen: (1) 
organisatorische informatie 
over het vak; (2) een 
quickstart voor de 
verplichte programmeer-
opdrachten; (3) een lichte 
introductie tot 
gedistribueerde algoritmen 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Toelichtingen bij de programmaonderdelen (na plenaire sessie in alfabetische volgorde): 

Het lezen van 
wetenschappelijke 
artikelen met behulp van 
een argumentatiemodel (V) 
Frouke Hermens 
 
Een belangrijk onderdeel 
van een universitaire studie 
is het leren lezen van 
wetenschappelijke 
artikelen. Deze sessie zal 
ingegaan op wat er bekend 
is over waarom dit vaak als 
moeilijk ervaren wordt. Ook 
zal ingegaan worden op 
welke methoden er bestaan 
om artikelen te leren lezen. 
Een van de voorgestelde 
methoden zullen we samen 
direct proberen toe te 
passen op een 
wetenschappelijk artikel. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Inleiding informatiekunde  
Montserrat Prats López,  
Lianne Cuijpers en/of Pieter 
Kamminga,  
 
Deze 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. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Intervisiebijeenkomst 
(Voorbereiden) Afstuderen 
Bachelor Informatica 
Harrie Passier 
 
Tijdens deze 
intervisiebijeenkomst geven 
afstudeerders een presen-
tatie 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. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Introductie in LaTex 
Tanja Vos 
 
LaTeX is de de facto 
standaard voor 
wetenschappelijke artikelen 
in de informatica en 
wiskunde. In LaTeX moet 
men platte tekst gebruiken, 
net als in een 
programmeertaal, om 
documenten te maken. De 
bedoeling in deze sessie is 
dat u aan de slag kan gaan 
met het schrijven van 
LaTeX-documenten. We 
zullen door voorbeelden en 
interactieve oefeningen de 
belangrijkste technieken 
doornemen. (Geen 
voorkennis is nodig.) 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Kennismanagement 
Montserrat Prats López  
en Rachelle Bosua  
  
Deze is de eerste 
bijeenkomst van de cursus 
Kennismanagement 
(IB2202). 
Kennismanagement is een 
betrekkelijk nieuw 
vakgebied. Daarom is er 
niet één gevestigde 
algemeen aanvaarde 
theorie maar een aantal 
begrippen, modellen en 
processen die samen onder 
kennismanagement vallen. 
We gebruiken het 
raamwerk van Heisig met 
drie onderdelen: kennis, 
kennismanagementprocess
en en ‘enablers’ van 
kennismanagement. In deze 
eerste bijeenkomst zullen 
we starten met de kern: 
kennis. Daarnaast zullen we 
de structuur van de cursus 
en de opdrachten 
bespreken. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Model-driven 
development  
Ebrahim Rahimi  
 
Deze bijeenkomst is 
bedoeld voor studenten die 
de cursus Model-Driven 
Development volgen. Er zal 
een korte demonstratie van 
Cathedron worden gegeven, 
waarna de deelnemers 
onder begeleiding de 
software kunnen gaan 
installeren op een 
persoonlijke laptop. 
Wellicht kunnen problemen 
met installatie en gebruik 
direct worden 
opgelost! Tijdens deze 
bijeenkomst zullen we 
ook aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld een 
toepassing geven van MDD 
principes binnen het Django 
web framework.  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
OUtistisch? 
Sylvia Stuurman 
 
Bij de OU studeren relatief 
veel studenten in het 
autisme spectrum. Bij 
Informatica zal dat zeker 
het geval zijn. 
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. 
Uiteindelijk willen we 
komen tot een checklist 
voor docenten, waarmee ze 
kunnen kijken of hun cursus 
voldoende "autisme-
inclusief" is ingericht. 
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. 

We laten een opzet van de 
checklist zien.  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Premaster AI: logica  
Stijn de Gouw en Joshua 
Moerman 
 
Van oudsher is logica de 
studie van het correct 
redeneren. Al in de 
klassieke oudheid hield men 
zich bezig met het 
analyseren van de structuur 
van redeneringen. Ook nu 
nog kan logica een 
belangrijk hulpmiddel zijn 
wanneer we de correctheid 
van een redenering willen 
onderzoeken. Logica wordt 
dan ook toegepast in tal van 
wetenschappen zoals 
taalkunde, filosofie en 
wiskunde. Een belangrijk 
recent toepassingsgebied is 
de kunstmatige 
intelligentie. 
In de startbijeenkomst 
maken we kennis met 
elkaar, en geef ik een 
introductie tot het 
vakgebied. Ik ga ook in op 
de eerste leereenheden. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Security en IT 
Greg Alpar 
 
Dit is de eerste bijeenkomst 
van het vak Security en IT 
(IB1802). In informatica is 
security een van de meest 
fascinerende vakken waarin 
u de technische 
mechanismen, de 
verschillende bedreigingen 
en de 
verdedigingsmogelijkheden 
moet begrijpen. In deze 
sessie leggen we de 
cursusstructuur en het 
vakgebied uit. Vervolgens 
komen de basisconcepten 
en toegangscontrole aan 
bod. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Startbijeenkomst VAF-SE 
gestructureerd 
Freek Verbeek 
 
Deze bijeenkomst is 
bedoeld voor studenten die 
zich hebben aangemeld om 



Toelichtingen bij de programmaonderdelen (na plenaire sessie in alfabetische volgorde): 

in het vierde kwartiel (Q4) 
deel te nemen aan de 
gestructureerde begeleiding 
bij VAF-SE (Voorbereiden 
Afstuderen SE, oftewel SE 
Graduation Assignment 
Preparation). In deze 
gestructureerde variant 
wordt in 11 weken tijd 
toegewerkt naar het 
afronden van het 
afstudeervoorstel en het 
geven van een tussentijdse 
presentatie over het 
voorgenomen onderzoek. In 
de startbijeenkomst en 
vervolgens twee korte 
online groepsbijeenkomsten 
en contact met mede-
afstudeerders, wordt extra 
ondersteuning gegeven bij 
het opzetten van het 
afstudeeronderzoek. Deze 
extra begeleiding is 
aanvullend op de 
standaardbegeleiding door 
de afstudeerbegeleider(s). 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Startbijeenkomst 
Voorbereiden afstuderen 
bachelor Informatiekunde  
Vanessa Dirksen, 
Montseraat Prats López 
 
In de bijeenkomst wordt 
besproken wat je kunt 
verwachten van het 
afstudeerproject. Zo kijken 
we allereerst naar het 
aanmeldingsproces en het 
vinden van een onderwerp 
en begeleider. Vervolgens 
zal er worden gekeken naar 
de verschillende stappen in 
het afstudeerproject en hoe 
de begeleiding in zijn werk 
gaat. Tot slot komt ook de 
beoordeling aan bod en 
verdere afronding van het 
afstuderen aan bod. 
 
De bijeenkomst is verplicht 
voor iedereen die wil 
starten met het afstuderen 
en voor belangstellende 
voor dit onderwerp. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
System Verification and 
Testing 
Stefano Schivo 
 

Laatste deel van 
introductieweek tot de 
cursus System Verification 
and Testing. De concepten 
rondom Timed Automata en 
hun analyse dmv UPPAAL 
worden voorgesteld aan de 
hand van voorbeelden. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
(Voorbereiden) afstuderen 
bachelor Informatica 
Harrie Passier 
 
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. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatica studiedagen, 
info en aanmelden: 
https://www.ou.nl/informat
icastudiedagen. De 
volgende Informatica 
studiedag is op vrijdag 2 
september 2022 in de 
Jaarbeurs in Utrecht! 
(mits de coronamaatregelen 
dat toelaten uiteraard) 

https://www.ou.nl/informaticastudiedagen
https://www.ou.nl/informaticastudiedagen

