SYMPOSIUM
zaterdag 20 mei 2006 in studiecentrum Amsterdam

Inspireren met ict: de interface en het ontstaan van een e-cultuur
Faculteit Informatica en studievereniging TouW zoeken met dit symposium de
grenzen van het vakgebied op. Webpagina’s worden gemaakt door grafisch
vormgevers. Nieuwe toepassingen worden bedacht door kunstenaars. Culturele
instellingen experimenteren met interfaces. We laten u zien hoe creatieve geesten
steeds weer nieuwe dingen bedenken en zo nieuwe werelden openstellen.
Uiteraard verliezen we op dit symposium niet de studie Informatica uit het oog.
We bieden diverse workshops die u verder kunnen helpen met de studie.
De studieadviseur en studiecoördinator zijn de hele dag aanspreekbaar op de
onderwijsmarkt om uw vragen rond jaarplanning, vrijstellingen en inschrijving te
beantwoorden.
Het symposium vindt weer plaats in het studiecentrum van de Open Universiteit
in Amsterdam. De dag wordt afgesloten met borrel en buffet.
Programma
10.00-10.30
10.30-10.45

10.45-11.15
11.15-12.00
12.00-12.15
12.15-13.00

15.00-15.30
15.30-16.45
16.45-17.00
17.00-18.00
18.00-20.00

ONDERWIJSMARKT

13.00-13.45
13.45-15.00

ontvangst met koffie
Welkom
prof.dr.ir. René Bakker over faculteit Informatica en een leven
lang leren
Human-computer interaction: Multimedia en cultuur
prof.dr. Gerrit van der Veer
Interface design: informaticus als kunstenaar
ir. Koert van Mensvoort
Korte pauze
E-cultuur in Nederland: wat gebeurt er?
drs. Dick Rijken
lunchbuffet in de wandelgangen
Workshops ronde 1
Workshops naar keuze
theepauze
Workshops ronde 2
Workshops naar keuze
Afsluiting door René Bakker
borrel
buffet

Open Universiteit Nederland - Studiecentrum Amsterdam
Amstelveenseweg 390 (nabij het Olympisch Stadion)
telefoon: 020-5788411, fax: 020-5788412
routebeschrijving: http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/752.html
Parkeren: In de parkeergarage van het Olympisch Stadion (uurtarief op zaterdag
en zondag € 1,60); parkeerplaatsen naast het studiecentrum op het IJsbaanpad
(uurtarief € 2,– en een dagkaart € 12,–). Daar is ook genoeg plaats.
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LEZINGEN
Human-computer interaction: Multimedia en cultuur
Gerrit van der Veer geeft in deze lezing een introductie in het wetenschapsgebied
Human-computer interaction (HCI). Hij laat zien welk onderzoek er wordt verricht
en hoe interface designers de regels creatief weten te gebruiken. Gerrit zal met
name laten zien hoe webdesigners hun (veelal onbekende) publiek kunnen
verleiden tot kijken, lezen, en meer.
Prof.dr. Gerrit van der Veer is hoogleraar Human-computer interaction bij de Vrije
Universiteit en vanaf 1 mei 2006 hoogleraar Mens-computer-maatschappij (in het
bijzonder mens-machine interactie) bij de Open Universiteit. Hij heeft zeer veel
over HCI gepubliceerd, onderzoekers begeleid en is een vooraanstaand lid van de
SIGCHI, de internationale vereniging voor onderzoekers in de HCI. Zie voor meer
informatie: http://www.cs.vu.nl/~gerrit/.
Interface design: informaticus als kunstenaar
Koert van Mensvoort zal in deze presentatie zijn werk en zijn onderzoek
presenteren. Hij heeft uiterst innovatieve interfaces ontwikkeld, waaronder ‘de
datafontijn’, ‘de actieve cursor’ en ‘drift’. Maar ook nieuwe projecten komen aan
de orde.
Ir. Koert van Mensvoort is universitair docent bij de Universiteit Eindhoven, maar
ook kunstenaar (www.koert.com).
E-cultuur in Nederland: wat gebeurt er?
In de lezing zal Dick Rijken ingaan op het verschijnsel dat e-cultuur wordt
genoemd. Hij gaat met name in op de betekenis van nieuwe media voor het
medialandschap en de wijze waarop interactie vorm krijgt. Hierbij worden
relevante project zoals 3voor12 besproken en gedemonstreerd.
Drs. Dick Rijken is alom gerespecteerd expert op het terrein van digitale media. Hij
zette de opleiding Interaction Design op aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, was hoofd van Vpro-digitaal en CEO bij het reclamebureau TBWA/eCompany. Momenteel is hij part-time lector 'Informatietechnologie en
Samenleving' aan de Haagse Hogeschool en werkt hij als zelfstandig adviseur op
het gebied van e-cultuur. Ook werkt hij veel voor omroepen, musea, bibliotheken
en archieven. Zie: http://www.mediamatic.nl/whoiswho/rijken/index.html.
ONDERWIJSMARKT
De onderwijsmarkt wordt gehouden van 13.00 tot 16.45 uur, tegelijk met de
workshops en de pauzes. Hier kunt u persoonlijke vragen stellen over onderwijs,
afstuderen en vrijstellingen. Op de onderwijsmarkt kan iedereen terecht voor een
ontmoeting met:
– een docent die helpt met het maken van een helpdesk ‘jaarplanning’: een
persoonlijke studieplanning te maken voor het komende jaar
– de studieadviseur en studiecoördinator, die u vragen kunt stellen over
vrijstellingen, reglementen en inschrijvingen
– docenten voor praktische en inhoudelijke vragen
– bestuursleden van studievereniging TouW om informatie over de activiteiten
van Touw te krijgen.
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WORKSHOPS
Workshop 1 – Human-computer interaction in de praktijk
Prof.dr. Gerrit van der Veer, hoogleraar aan onze faculteit, zal in een aparte
workshop nader ingaan op user centered design. Dit is een projectmatige manier
van werken die de gebruiker centraal stelt in het ontwikkelproces van
informatiesystemen. Kenmerkend is dat de gebruiker intensief bij de ontwikkeling
is betrokken. Voortdurend wordt gemeten in hoeverre het informatiesysteem
aansluit bij het gedrag van de gebruiker. Er zal speciale aandacht zijn voor de
wijze waarop het gedrag van gebruikers in kaart kan worden gebracht bij het
analyseren van de taken.
Workshop 2 - Feedback in een interactieve ‘Equation solver’
Goede elektronische leeromgevingen voor wiskundeonderwijs zijn interactief.
Binnen zo’n leeromgeving lost een student een wiskundeprobleem stapsgewijs op
en wordt op elk van de stappen semantisch rijke feedback gegeven. De eerste
resultaten met het ontwikkelen van een framework voor het produceren van
feedback in een interactieve elektronische leeromgeving worden gepresenteerd.
Tevens wordt ons eerste prototype getoond waarin het framework is toegepast:
een omgeving waarin een student een verzameling van lineaire vergelijkingen
moet oplossen. Het framework is met name bruikbaar in domeinen met
hiërarchisch gestructureerde termen, een verzameling herschrijfregels waarmee de
termen binnen het domein herschreven kunnen worden en een goed omschreven
doel dat nagestreefd wordt. Het framework geeft feedback over syntactische en
semantische fouten en over de mate waarin het doel wordt bereikt. Om deze
feedback te produceren, wordt de structuur van het domein expliciet gebruikt. De
workshop wordt verzorgd door prof.dr.ir. Johan Jeuring, hoogleraar bij de
faculteit Informatica.
Workshop 3 - Modelleren van bedrijfsprocessen
Prof.dr.ir. Stef Joosten, hoogleraar van onze faculteit, verzorgt een workshop over
het eenduidig modelleren van bedrijfsprocessen. Hij heeft een methode
ontwikkeld om complexe organisatorische processen eenvoudig en bovenal
consistent te beschrijven. In de workshop leert u deze methode kennen en een
eenvoudig organisatieproces te beschrijven.
Workshop 4 - ‘De wiskunde en het programmeren van Sudoku’s’
Sudoku’s zijn niet alleen leuke puzzels, ze roepen ook allerlei vragen op. Hoeveel
zijn er eigenlijk, hoe kunnen ze gemaakt worden, hoe weten we zeker dat er maar
één oplossing is, zijn er vaste regels waarmee we alle sudoku’s op kunnen lossen,
hoe maken we een computerprogramma om sudoku’s op te lossen. Deze en
andere vragen komen tijdens de lezing aan de orde. De workshop wordt verzorgd
door ir. Evert van de Vrie, universitair hoofddocent.
Workshop 5 - Groei en bloei van netwerken: worden netwerken een nieuw
universeel paradigma?
Dr. Frans Mofers (universitair hoofddocent) gaat in op het verschijnsel dat het
netwerk als technisch fenomeen, nu in vele andere wetenschapsgebieden als een
centraal paradigma geïntroduceerd wordt. Eerder gebeurde dat al bij de
introductie van de klok, bij de opkomst van met stoom aangedreven apparaten en
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recent ook met de opkomst van de computer. In deze workshop zal bekeken
worden hoe het begrippenkader uit de informatica vertaald wordt naar andere
vakgebieden. Ook zullen wij nagaan hoe het zit met de netwerken van mensen die
met elkaar samenwerken, zoals dit bijvoorbeeld in de onderwijsprocessen van de
Open Universiteit het geval is.
Workshop 6 - Afstudeerbijeenkomst Softwaretechnologie
Op de afstudeerbijeenkomst Softwaretechnologie komen studenten die afstuderen
op het gebied van de softwaretechnologie bijeen om te spreken over vorderingen,
problemen, plannen en resultaten. In deze bijeenkomst wordt aan andere
studenten de gelegenheid geboden een afstudeerbijeenkomst bij te wonen, maar
ook om eventuele vragen over het afstuderen te stellen. De bijeenkomst wordt
begeleid door prof.dr.ir. Johan Jeuring.
Workshop 7 - Het zoeken en vinden van (wetenschappelijke) informatie voor
informatici
Van studenten van een wetenschappelijke opleiding wordt verwacht dat ze
wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten en daarover kunnen rapporteren.
Een belangrijke fase is het zoeken en selecteren van relevante wetenschappelijke
literatuur. In deze workshop zal drs. Maarten van Veen (universitair docent)
ingaan op welke relevante informatiebronnen op internet voorhanden zijn en hoe
u daarin de relevante informatie kunt vinden. Allerlei aanverwante zaken van het
wetenschappelijk publiceren, zoals het organiseren van literatuur, schrijven van
verwijzingen en het maken van een literatuurlijst, komen aan de orde.
Workshop 8 – Studenten presenteren hun werk
Ivo Klinkert, bachelorstudent Technische Informatica, heeft in het kader van de
cursus Interactieve multimedia een oefenprogramma voor examenvragen op het
gebied van zeilen ontwikkeld. Technisch is gekozen voor een zo simpel mogelijke
oplossing (Java-applet op website), die echter wel voldoende is. Hij zal wat
vertellen over zijn ervaringen en de voorwaarden om een dergelijke site succesvol
te maken.
Workshop 9 - Wiskunde voor beginners
De ervaring leert dat sommige studenten moeite hebben met het beginnen aan een
cursus wiskunde. Voor deze groep biedt deze workshop hulp. Ervaren docenten
wiskunde stellen een diagnose welke onderdelen extra aandacht behoeven. Ze
helpen u op weg. De workshop wordt verzorgd door drs. Jan Timmerman,
universitair docent.
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Inschrijving voor het symposium
Om u bij het symposium aan te melden, dient u twee activiteiten te ondernemen.
1 - Stuur een e-mailbericht aan Secretariaat.Informatica@ou.nl.
Geef als onderwerp van het bericht op: aanmelding symposium 20-5-2006.
Vermeld de volgende persoonlijke informatie: uw naam, adres en woonplaats.
Vermeld in het bericht naar welke 3 workshops uw voorkeur uitgaat.
Gezien de beperkte plaatsen bij enkele workshops zullen we u zoveel mogelijk
indelen bij de eerste twee workshops van uw keuze. Mocht echter een van deze
workshops reeds zijn ‘volgeboekt’, dan plaatsen we u bij uw derde keuze.
Sommige workshops kunnen slechts kleine groepen omvatten, andere workshops
zijn geschikt voor grotere aantallen. Indien u geen voorkeur aangeeft, gaan we
ervan uit dat u ook geen voorkeur hebt. Wij zullen u dan indelen.
2 - Maak een bedrag over aan de administrateur van de studievereniging TouW.
U dient € 15,- (niet-TouW-lid) of € 7,50 (wel TouW-lid) over te maken (voor de
drank, lunch en andere onkosten) naar:
giro 3340916
ten name van mw. drs. M. Brouwer, Eastonstraat 52, 1068 JA Amsterdam
vanuit het buitenland:
IBAN: NL37 PSTB 0003 340916
BIC: PSTBNL21
Indien u ’s avond wilt mee-eten met het buffet, dan dient u het over te maken
bedrag aan te vullen met € 12,50 (totaal dus € 27,50 of € 20,–).
Er zijn in het studiecentrum van Amsterdam circa 100 plaatsen beschikbaar, dus
wees er snel bij. De inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst verwerkt.
Stuur uw aanmelding voor 12 mei aanstaande. Indien u vragen hebt over het
symposium, kunt u contact opnemen met Bart Pauw (020- 5788428,
bart.pauw@ou.nl) of Maarten van Veen (045-5762373, maarten.vanveen@ou.nl).

Lid worden van TouW?
U kunt lid van TouW worden door € 10,– over te maken op girorekening 2986197
ten name van TouW te Eindhoven.
Vanuit het buitenland: IBAN: NL58 PSTB 0002 9861 97 en BIC: PSTBNL21.
Als U nu lid wordt, gelden voor het symposium ook de ledenprijzen.
Op het overschrijvingsformulier graag uw studentnummer of 'begunstiger'
vermelden.
Denk eraan om uw adres bij mededelingen op te nemen als u voor de
overschrijving gebruikmaakt van Girotel.
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