Programma Informatica studiedag 15 februari 2019
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Vanaf 14:00

Inloop en ontvangst

15.00 – 15.45

Welkom en opening: Remko Helms, programmaleider bacheloropleiding Informatiekunde
Plenaire sessie: ‘Achieving business value with Entreprise Architecture’, door Rogier van de Wetering (Open Universiteit)

16.00 – 17.30

16-16.45 uur:
Welkomst
bijeenkomst
voor nieuwe
studenten
bachelors
Informatica en
Informatiekunde

* Cursusbijeenkomst
Applab

Intervisie VAF
en Afstudeerproject
Bachelor
Informatica

* Cursusbijeenkomst
Software
architecture

* Cursusbijeenkomst
Design Patterns

Introductie
afstudeertraject
en
begeleidingsbijeenkomst
afstudeerders
Masters CS /
SE

Testar meeting

Studieadvies

Bijeenkomst
Opleidingscommissie
Bacheloropleidingen
Informatica en
Informatiekunde

16.45-17.30 uur
Cursusbijeenkomst: Inleiding
informatica
17.30– 18.30

Soep en broodjes
Studieadvies
Cursustafels: Relationele databases, Formele talen, Lineaire algebra en stochastiek, Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren, Webapplicaties clientkant, Concepten van
programmeertalen, Business analytics, Kennismanagement
Studievereniging TouW

18.30 – 20.00

Vervolg
Cursusbijeenkomst: Inleiding
informatica

20.15

Plenaire sessie: ‘Entreprise architectuur in bedrijf’, Mats Ouborg

21.00

Afsluitende borrel

* Cursusbijeenkomst
Communicatievaardigheden

Intervisie VAF
en Afstudeerproject
Bachelor
Informatica

* Cursusbijeenkomst
Enterprise
modeling

Voorlichtingsbijeenkomst
Masteropleiding
Software
engineering

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

Begeleidingsbijeenkomst
afstudeerders
Masters CS /
SE

Testar meeting

Studieadvies

Students4students

Toelichtingen bij de
programmaonderdelen:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plenary session: Achieving business value with
Enterprise Architecture
Rogier van de Wetering
Currently, there are various trends and market
forces that drive the adoption of Enterprise
Architectures (EA) within organizations. These
include, e.g., growing regulatory pressure,
increased frequency and speed of business-driven
and IT-driven change opportunities, the increasing
complexity of business (networking) solutions, and
the blending of business and IS/IT strategies. An
EA enables organizations to achieve strategies
through orchestrated and aligned organizational
processes, governance, and organizational
structures, using holistic perspectives, models, and
views. However, understanding and demonstrating
the value of EA remains an enduring challenge.
Extant literature currently lacks empirical findings
on how EA drives business transformation and truly
delivers benefits in constantly-changing business
environments. In this talk, we will address some
key insights into EA’s value for organizations. In
particular, we will highlight ongoing research of
The Open University of the Netherlands on how EA
contributes to organizational innovation, agility,
competitive advantage, and value.
Rogier van de Wetering is an Associate Professor at
the Faculty of Management, Science, and
Technology at the Open University, the
Netherlands. Rogier moved into academia after a
decade of managing IT/business transformations in
Deloitte’s Strategy & Operations practice. He
worked with a diverse client base in the public
sector including Universities and Academic medical
centers. He engaged clients and senior executives
and managed large business transformations for
over 75 clients. Rogier holds both a Master’s
Degree from Utrecht University and a Ph.D. in
Information Sciences and Medical Informatics. His
research interests focus on understanding how
organizations can gain organizational benefits from
IS/IT alignment, dynamic capabilities, big data and
enterprise architecture competencies and
capabilities. Rogier has published work in journals
such as the International Journal of Medical
Informatics, Industrial Management & Data
Systems, Journal of Digital Imaging, Journal of
Business Research, and Current opinion in
environmental sustainability.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Welkomstbijeenkomst nieuwe studenten
bachelor informatica en informatiekunde
Remko Helms, Janine Voncken
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor
studenten die in februari starten met hun opleiding
Informatica of Informatiekunde aan de Open
Universiteit. Op de bijeenkomst wordt u
geïnformeerd hoe ‘studeren aan de OU’ gaat. Wat
houdt het praktisch in, hoe pakt u de studie
succesvol aan, met wat voor regels moet u rekening
houden, op welke support kunt u rekenen, hoe is de
opleiding opgebouwd en hoe flexibel is de
planning, etc. Ook kunt u vragen stellen indien u
geen antwoorden kon vinden op de online
beschikbare informatie. Doel van de bijeenkomst is
u een zo goed mogelijke start in de opleiding te
geven.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Inleiding informatica
Hugo Jonker
Deze bijeenkomst is de eerste bijeenkomst van de
cursus Inleiding Informatica (IB0102).
Allereerst volgt er een welkomstwoord, met een
korte uitleg over hoe het vak is opgebouwd en wat
informatie over praktische zaken zoals tentamens,
online bijeenkomsten en studietempo. Daarna wordt
er ingegaan op de eerste twee hoofdstukken van het
vak.
NB: Deze bijeenkomst start voor de pauze en gaat
daarna door.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Applab
Bernard van Gastel
Bij AppLab bedenken de deelnemers zelf een
Android app om te maken en voeren vervolgens dat
plan zelf uit. De app wordt gemaakt met een aantal
moderne programmeertechnieken, zoals reactive
extensions en een realtime gedistribueerde
database. In deze eerste cursusbijeenkomst komen
o.a. deze technieken kort aan bod, samen met de
eisen die aan de app gesteld worden.

Tanja Vos en 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. De bijeenkomst wordt begeleid
door de examinatoren Tanja Vos en Harrie Passier.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Software architecture
Fenia Aivaloglou
XXXX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Design Patterns
Sylvia Stuurman
XXXX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Introductie afstudeertraject en begeleidingsbijeenkomst afstudeerders Master CS / SE

(bijvoorbeeld doelen, regels, processen, actoren en
informatie) en kan daarbij zowel de huidige als de
gewenste situatie van de enterprise in kaart
brengen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bijeenkomst Opleidingscommissie Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde
De Opleidingscommissie is het officiële orgaan dat
de studenten en het personeel vertegenwoordigd en
advies geeft over de opleidingen aan de
programmaleiders. De commissie vergadert
ongeveer vier keer per jaar, en dit maal is de
vergadering tijdens de Informatica studiedag.
Toehoorders zijn van harte welkom.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Communicatievaardigheden
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 die wel zijn
ingeschreven maar nog geen presentatie geven.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De afstudeerbijeenkomsten zijn bedoeld voor alle
vergevorderde studenten van de masteropleidingen
Software Engineering en Computer Science die
bezig zijn in het afstudeertraject of zich hierop
oriënteren. In de middag zal voorlichting worden
gegeven over het afstudeertraject, in het bijzonder
voor aankomende afstudeerders. Verder zullen een
aantal afstudeerders hun onderzoek presenteren en
is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen
over het afstuderen en het uitwisselen van bestpractices.

Deze startbijeenkomst is bedoeld voor studenten die
ingeschreven zijn voor de cursus Enterprise
Modeling (EM), IB2102. Het is de eerste sessie uit
een reeks van drie begeleidingsbijeenkomsten (de
andere twee bijeenkomsten worden online begeleid
via Collaborate). Studenten kunnen tijdens deze
sessie kennismaken met de docenten en begeleiders.
Daarnaast gaan gedurende de sessie dieper in op de
achtergrond, de structuur en de leerdoelen van deze
cursus. Ook besteden we aandacht aan het begrip
‘Enterprise Modeling’, wat bedrijven zoal kunnen
met EM en het uitvoeren van het een cursusproject.

Testar meeting

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

Studieadvies

Intervisiebijeenkomst Voorbereiding (VAF) en
Afstudeerproject (AF) Bachelor Informatica

Henk Frederiks

Pekka Aho
XXXX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Voorlichtingsbijeenkomst Masteropleiding
Software engineering
Marko van Eekelen, Bastiaan Heerlen, Henk
Frederiks
XXXX
Aan deze sessie kan ter plekke worden
deelgenomen, maar het is ook mogelijk om er
online aan deel te nemen. Kijk voor de online optie
op <url>>.

Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders Master
CS / SE

Rogier van de Wetering

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

In de cursus leer je omgaan met een pragmatische
en participatieve aanpak voor EM met aanverwante
tools en technieken. Zo leer je o.a. EM in een
bredere context te plaatsen, namelijk die van
organisatie-, procesontwikkeling(en) en
informatiesysteem(-ontwerp) en de
afhankelijkheden hiertussen. Na de cursus ben je
dan ook in staat om verschillende elementen en
abstractieniveaus van een enterprise model te
onderscheiden, te definiëren en te modelleren op
een geïntegreerde manier en kun je de opgedane
theoretische kennis in de praktijk toepassen.

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

Cursusbijeenkomst Enterprise modeling

Marko van Eekelen, Bastiaan Heeren, Twan van
Laarhoven

Tijdens de eerste bijeenkomst van de cursus
AppLab worden er groepen gevormd voor de rest
van de cursus, en ook de apps bedacht om te
maken. Het is daarom voor studenten die zijn
ingeschreven voor de cursus belangrijk om deel te
nemen aan deze bijeenkomst.

Informatica studiedagen, info en aanmelden: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag

Tijdens deze inloop-sessie kunt u studie-advies
vragen aan de studieadviseur.

EM is een cursus in de propedeuse van de
bacheloropleiding Informatiekunde. EM is als jong
vakgebied volop in ontwikkeling en gaat in essentie
over het proces om te komen tot een geïntegreerd
enterprisemodel, gegeven een bepaalde context en
diverse bedrijfsuitdagingen. Denk bij uitdagingen
bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een
bedrijfsbrede IT-strategie, het verbeteren van
afstemming tussen organisatie en ICT of het meer
grip krijgen op bedrijfsprocessen en onderlinge
procesafhankelijkheden. Een enterprisemodel
bestaat doorgaans uit verschillende modellen

Fenia Aivaloglou en Twan van Laarhoven
Deze begeleidingsbijeenkomst is 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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Students4students
Martin van Egmond
XXXX

Volgende informatica studiedag is op zaterdag 4 mei 2019

