Programma Informatica studiedag 4 mei 2019
Locatie: 1931 Congrescentrum, ’s Hertogenbosch, https://www.1931.nl
Vanaf 9.00
uur
10.00 – 10.45

Inloop en ontvangst
Welkom en opening – Prof. Tanja Vos
Plenaire sessie: Creating Smart Cities with IoT, how open standards can help! - Gert De Tant

11.00 – 12.30

IoT architect
(hands on
workshop)

12.30
13.30 – 15.00
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Voorbereiding
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Bachelor
Informatica

Begeleidingsbijeenkomst
afstudeerders
Masters CS /
SE

TESTAR.org bijeenkomst

Curriculumvernieuwingen
Masteropleidingen

* Cursusbijeenkomst

* Cursusbijeenkomst

Cursusbijeenkomst

Inleiding
Informatiekunde

Communicatie
vaardigheden

Software
testen

Studenteninput
voor visitatie
Informatica
opleidingen

* Cursusbijeenkomst

* Cursusbijeenkomst /
Workshop
Cathedron

Studieadvies
bachelor

Soep en broodjes; Studieadvies en Cursustafels

15.15 – 15.25

Informatica onder- Intervisie VAF BegeleidingsTESTAR.org - OUtistisch?
zoek bij de OU
en Afstudeerbijeenkomst
bijeenkomst
- Explaining
project
afstudeerders
customer activation Bachelor
Masters CS /
with deep attention Informatica
SE
models
- A Python Library
for Memory
Augmented Neural
Networks
Plenaire sessie: Waarom jouw cursusevaluatie wel uitmaakt - Duncan van Rijsbergen

15.30 – 16.15

Plenaire sessie: Waarom geen evoting? - Hugo Jonker

16.15 – 17.00

Afsluitende borrel

Communicatie
vaardigheden

Studieadvies
master

Model-driven
development
en Practicum
ontwerpen en
implementeren

* Bijeenkomst alleen voor ingeschreven cursisten

Toelichtingen bij de
programmaonderdelen:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Creating Smart Cities with IoT, how open
standards can help!
Gert De Tant - CTO Sirus
Steden en regio’s beschikken over steeds
meer data door allerlei slimme toepassingen
en Internet of Things (IoT) devices. De
uitdaging is om deze data om te vormen naar
bruikbare informatie. Zo kunnen burgers,
steden, bedrijven en onderzoeksinstellingen
betere beslissingen maken gebaseerd op
betrouwbare inzichten. Er is behoefte aan
kwaliteit en open standaarden over hoe deze
data wordt aangeboden.
In deze sessie gaan we er dieper op in hoe dit
gerealiseerd kan worden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IoT architect (hands on workshop)
Mathias Colpaert – IoT expert Sirus
Microsoft investeert de komende 4 jaar
meer dan 5 miljard in IoT hardware en
software. In deze workshop gaan we aan de
slag met de IoT DevKit en IoT Central van
Microsoft.
Je ervaart het gebruiksgemak alsook de
mogelijkheden. Een technisch expert van
Sirus met degelijke IoT ervaring zet je op
weg om je eigen IoT talenten te ontdekken.
Er is een aantal DevKiT’s aanwezig. Met
een groepje studenten ga je met een kit aan
de slag. Neem daarvoor je eigen laptop mee.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Startbijeenkomst Voorbereiding
Afstuderen Bachelor Informatica
Tanja Vos, 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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders
Master CS / SE
Harald Vranken, Sylvia Stuurman en Josje
Lodder

studenten die afstuderen op het onderwerp
(zowel aan de OU als ook aan andere
universiteiten in Nederland). Voor de
nieuwkomers introduceren we kort de tool
introduceren voor de nieuwkomers en een
demo geven om te laten zien hoe het werkt.
daarna bespreken we de laatste nieuwtjes
mbt de implementatie, onderzoeksresultaten
en toepassingen bij bedrijven.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Curriculumvernieuwingen
masteropleidingen Computer Science en
Software engineering
Marko van Eekelen en Bastiaan Heeren

TESTAR-bijeenkomst

Het programma van de masteropleidingen
Computer Science en Software Engineering
gaat veranderen per academisch jaar 20192020. Om de studeerbaarheid te vergroten
krijgen meer cursussen een omvang van 7,5
ec en wordt het werken aan academische
vaardigheden geïntegreerd in
vakinhoudelijke cursussen. Het oude
programma wordt nog een jaar aangeboden
om studenten de gelegenheid te geven dit af
te maken. In deze bijeenkomst zullen de
veranderingen worden toegelicht. Er wordt
advies gegeven over studiepaden en er is
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Introductie en demo TESTAR

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

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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tanja Vos en Pekka Aho
TESTAR.org is een tool voor automatisch
testen via de Grafische User Interface.
Deze sessies zijn een meet-up voor de

Cursusbijeenkomst Inleiding
informatiekunde
Montserrat Prats López
Deze bijeenkomst 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 de rol in
het curriculum, hoe de cursus is opgebouwd,
en een aantal praktische zaken. Het
hoofdbestanddeel bestaat uit een inleidend
hoorcollege over informatiesystemen in
relatie tot de organisatie en strategie van
bedrijven (stof van leereenheid 1 t/m 3 uit
het werkboek).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cursusbijeenkomst Software testen
Tanja Vos en Nikè van Vugt
Dit is de eerste bijeenkomst van de cursus
Software Testen (IB3202). We starten met
een welkomstwoord en een korte uitleg over
de positie van het vak in het curriculum, hoe
de cursus is opgebouwd, de leerdoelen en
een aantal praktische zaken. Het
hoofdbestanddeel bestaat uit een inleidend
hoorcollege over het wat en waarom van
software testing (stof van leereenheid 1 van
het werkboek).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Informatica onderzoek bij de OU
Voorzitter: Marko van Eekelen
Explaining customer activation with deep
attention models (Koen Weterings)
Abstract: Effectively informing consumers is
a big challenge for financial service
providers. Triggering involvement in the
personal situation of the client is a result of
sending relevant information at the right
time. While general machine learning
techniques are able to accurately predict the
behavior of consumers, they tend to lack
interpretability, while this typically yields
the information a communication department
requires to be able to trigger this
involvement. In this paper we provide a
solution for predicting and explaining
customer activation as result of a series of
events, by means of deep learning and
attention models. The proposed solution is
applied to data concerning the activity of
pension fund participants and compared to

standard machine learning techniques on
both accuracy and interpretability. We
conclude that the attention based model is as
accurate as top tier machine learning
algorithms in predicting customer activation,
while being able to extract the key events in
the communication with a single customer.
This results in the ability to help understand
the needs of customers on a personal level.
A Python Library for Memory
Augmented Neural Networks (Weiwei
Wang)
A Memory Augmented Neural Network
(MANN) is an extension to an RNN which
enables it to save large amount of data to a
memory object which is dimensionally
separated from the Neural Network. This
presentation introduces a new Python library
based on TensorFlow to define MANNs as
Python objects.
In addition to the standard implementation of
the MANN, this contribution proposes a
modification to the head calculation which
decreases the noise while searching through
the memory.
The presentation presents two experiments
concerning the proposed implementation.
First the MANN is trained to be able to store
and reproduce a piece of data (a task with
linear data connectivity), and second the
MANN is trained to find a Minimum Vertex
Cover of a Graph (MVCG). This task was
chosen because the connectivity of the
vertex in the graph, that would pose a
challenge to the MANN. The tests show that
he MANN has no problem learning the first
task, and that it is able to find an optimal

solution for the MVCG problem in most
cases.

tool. Even samen de hoofdenbij elkaar
steken kan een hoop tijd winnen.

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

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

Intervisiebijeenkomst Afstudeerproject
(AF) Bachelor Informatica

OUtistisch?

Tanja Vos en Harrie Passier

Sylvia Stuurman

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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TESTAR-bijeenkomst
Voorzitter: Tanja Vos en Pekka Aho
TESTAR.org is een tool voor automatisch
testen via de Grafische User Interface.
Deze sessies zijn een meet-up voor de
studenten die afstuderen op het onderwerp
(zowel aan de OU als ook aan andere
universiteiten in Nederland). In deze tweede
sessie zullen een aantal studenten een
gedetailleerdere presentatie geven over hun
onderzoek. Bovendien lossen we
gezamenlijk problemen op die afstudeerders
kunnen hebben met de implementatie van de

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.
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.
Het programma zal er als volgt uitzien
- een persoonlijke introductie van de docent
- een presentatie over autisme en de
mogelijke belemmeringen in de studie
- ervaringen uitwisselen
- bespreken hoe we verder gaan.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Studenteninput voor visitatie Informatica
opleidingen

een concrete vragenlijst, die dekkend is voor
de voorgeschreven beoordelingsstandaarden.

Henk Munsterman

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

In het najaar worden onze bachelor- en
masteropleidingen gevisiteerd. Een
zelfevaluatierapport vormt een belangrijk
basisdocument voor deze visitaties. In dit
rapport moet ook een hoofdstuk staan,
waarin de visie van de studenten op de
kwaliteitsaspecten van de opleidingen is
verwoord. Voor de conceptversie van het
zelfevaluatierapport is daarvoor al goed werk
geleverd. Om het hoofdstuk definitief te
maken wil een onafhankelijk medewerker
van de OU graag een focusgesprek houden
met een aantal studenten aan de hand van

Cursusbijeenkomst/Workshop Cathedron
Model-driven development en Practicum
ontwerpen en implementeren
Arjen Hommersom
Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten
die de cursus Model-Driven Development of
Practicum Ontwerpen en Implementeren
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!

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Waarom jouw cursusevaluatie wel
uitmaakt

van jouw certificaten en diploma’s beter
maakt voor jezelf en je medestudenten.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Duncan van Rijsbergen

Waarom geen evoting?

Elke cursus die je doet bij de OU eindigt met
een cursusevaluatie. Niet iedereen wil de tijd
nemen om die in te vullen of soms vergeten
we het en krijgen we geen reminder. Maar
wat wordt er nou eigenlijk gedaan met die
cursusevaluatie en wat is het nut ervan.
Maak kennis met de geneste loops die het
kwaliteitssysteem van de OU heeft. Welke
mensen kijken naar jouw evaluatie en wat
doen ze er dan mee? Is er ook een rol voor
studenten weggelegd?
In deze sessie krijg je te weten hoe jouw
feedback jouw studie en daarmee de waarde

Hugo Jonker
In Nederland wordt niet digitaal gestemd.
Ten minste, niet voor politieke verkiezingen.
Voor Idols stemden we wel massaal digitaal.
En in het buitenland wordt er ook al digitaal
gestemd. Sterker nog, bankzaken gaan al
jaren over internet. Wat is toch het probleem
met stemcomputers? Waarom kunnen we
niet via internet stemmen? In deze lezing
gaan we hier dieper op in, vanuit een
informatica perspectief.

Volgende informatica studiedagen zijn op: vrijdag 6 september 2019 in Utrecht en zaterdag 23 november 2019 in ?

