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Welkom ”Jaargang 2015”!

Goede keuze!

Introductiecollege
Informatiekunde

• Interessante studie
• Volop keuzemogelijkheden in de bachelor

Sjaak Brinkkemper
Marco Spruit

• Vervolg: masterprogramma Master of
Business Informatics (MBI)
• Uitstekende beroepsperspectieven

1 sept 2015

Wie zaten er eerder in deze zaal?
•
•
•
•

•
•
•
•

Inge van de Weerd
Jaargang 2000
Afgestudeerd 2005
Nu: Univ. Docent VU Amsterdam

Juliette van Hövell
Jaargang 2003
Afgestudeerd 2009
Nu: Projectmgr Zorg ICT at UMC
Utrecht

•
•
•
•

•
•
•
•
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Informatiekunde
• waar mensen en informatietechnologie elkaar
ontmoeten
• de link tussen mens en techniek

Floris Vlasveld
Jaargang 2002
Afgestudeerd 2009
Nu: Oprichter/Directeur Inspire

Sectorplan ICT-informatiekunde
(9 oktober 2008) :
“Informatiekunde is de
subdiscipline van informatica die
vanuit wetenschappelijk en
ontwerp-perspectief informatieen communicatie-processen in
sociale systemen onderzoekt en
de ondersteuning van die
processen met behulp van ICT.”

Frank Bos
Jaargang 2004
Afgestudeerd 2010
Nu: Consultant Redmax
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Informatiekundige
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Maatschappij
en organisaties

Mensen
Informatietechnologie
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“Baangarantie”

• ICT-toepassingsdeskundige: specialist op het gebied van
toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie
• Informatiekundigen zijn werkzaam in zeer verschillende
sectoren van de maatschappij: van internetbedrijven tot
zelfstandige ondernemingen, van consultancy bureaus tot
grote ICT bedrijven, van onderzoeksinstellingen tot
ziekenhuizen en gemeenten.
• Een informatiekundige is dan ook zeer flexibel en kan zich
vanuit zijn/haar expertise snel inwerken in nieuwe
toepassingsgebieden.
• Beroepsperspectief: zéér goed
1 sept 2015
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Agenda

Even voorstellen…

1. Welkom & Even voorstellen…

• Sjaak
• Na de pauze vanaf 12 uur:
Brinkkemper
1. Jeroen Fokker
– Hoogleraar
2. Jan Martijn van de Werf
Organisatie en
3. Christof van Nimwegen
Informatie
4. Sietse Overbeek
– Product
5. Fabiano Dalpiaz
Software
6. …
• Studievereniging Sticky
• Marco Spruit

2. Het eerste jaar informatiekunde
3. Over onderwijs en onderzoek
4. De wetenschappelijke aanpak
5. Informatiekunde in context
6. Een lange reeks praktische punten…
7. Voorstelrondje
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(z.o.z.)
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Marco Spruit?
• 45 gehuwd vader baasje
– Universitair docent/onderzoeker
• Business Intelligence, in de Zorg

– Onderwijsmanager Informatiekunde
• Docent van:
– Data Analytics (en Business Intelligence)

2. HET EERSTE JAAR
INFORMATIEKUNDE
? 2013: Wisk-A (18%)
1 sept 2015
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Eerste jaar bacheloropleiding (1)

Eerste jaar bacheloropleiding (2)

• Aan het werk! 
– 4 perioden van elk 10
of 11 weken
– 2 vakken per periode
– 60 studiepunten
(ECTS)
– 8 vakken met 7,5
studiepunten per vak
– Elke studiepunt staat
voor 28 uur werk
– 42 weken van 40 uur

• Het programma staat niet vast
– Maar kent wel een logische volgorde
– Al in het eerste jaar is er keuzeruimte
– Je kunt ook buiten informatiekunde onderwijs
volgen
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• Zie ook:
http://students.uu.nl/beta/informatiekunde
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Eerste jaar bacheloropleiding (3)

Informatiekunde JAAR 1
Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

INFOB1IMM

INFOB1IUW

INFOB1OIS

INFOB1PROJ

Mens, maatschappij en ICT

Informatieuitwisseling

Ontwerpen van
interactieve
systemen

Informatiekunde
introductieproject

INFOB1DM

INFOB1MOP

INFOB1OICT

INFOB1ISY

Datamodelleren

Mobiel
programmeren

Organisaties
en ICT

Informatiesystemen

www.cs.uu.nl
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Onderwijs en onderzoek
• Wat is het doel van een universiteit?
• Verkrijgen, beheren en overdragen van kennis
– Onderzoek
– Publicaties
– Bibliotheek
– Onderwijs
• Kennis = hoe zit het?
• Kunde = hoe moet het?

3. OVER ONDERWIJS EN
ONDERZOEK
1 sept 2015
15
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Wetenschap en techniek

Universiteit versus HBO

• "Aan een universiteit wordt wetenschap
bedreven"

• Gewone universiteit: nadruk op wetenschap
– Kennis / kennen
• Technische universiteit: meer nadruk op techniek
– Wetenschappelijke basis
– Kennis+kunde / kennen en kunnen
• HBO: nadruk op techniek
– Kunde / kunnen
• Bachelor versus master
• Het is niet zwart-wit!!

• Wetenschap probeert te begrijpen hoe de wereld
in elkaar zit
• Techniek probeert manieren te vinden om de
werkelijkheid te veranderen (manipuleren)
• Techniek heeft wetenschap nodig
• Wetenschap heeft techniek nodig
1 sept 2015
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Universiteit versus school
• College versus les
• Docent versus leraar
• Klas, "uit" zijn,
schoolreisje
• "School" heeft andere
betekenis!
• Universiteit legt veel
meer de nadruk op eigen
verantwoordelijkheid!
• Universiteit is veel meer
dan een school

4. DE WETENSCHAPPELIJKE
AANPAK

1 sept 2015
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Wetenschappelijke aanpak (1)

Wetenschappelijke aanpak (2)

• Abstraheren
– Kijk verder dan je neus lang is
– Probeer het probleem dat je onder handen
hebt te generaliseren
– Zit er een algemeen principe achter?
– Is de oplossing ook in andere gevallen te
gebruiken?
– Is deze oplossing een speciaal geval van een
groter geheel?
– Dingen de juiste naam geven
– Architect versus bouwer

• Modelleren
– Maak een algemeen model van een specifiek
probleem
– Beargumenteer waarom jouw oplossing correct
is (bijv mbv wetenschappelijke literatuur)
– Toets het model in de praktijk door de
oplossing op het specifieke probleem toe te
passen, én op andere (vergelijkbare)
problemen
• Leer niet alleen wat je voorgeschoteld wordt

1 sept 2015

intro-inku@uu

21

1 sept 2015

Imagination is more important than knowledge
intro-inku@uu
- Albert
Einstein
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Wetenschappelijke aanpak (3)
Abstractiedomein

Analyse

2. ontwerpen

1. analyseren
Probleemdomein

1 sept 2015

Probleem

Ontwerp

3. implementeren

4. evalueren

5. INFORMATIEKUNDE IN
CONTEXT

Oplossing

intro-inku@uu
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De Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

Diergeneeskunde

Biologie

Geesteswetensch.

Farmac.
wetensch.

Scheikunde

Informatiekunde

Business
Informatics
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Computing
Science

Bèta

….

Informatica

Wiskunde

Natuur& Sterrenkunde

Informatica

Game and
Media
Technology

Artificial
Intelligence

Shanghai Ranking 2014

+/- 30.000 studenten
+/- 7.000 personeelsleden
7 faculteiten
214 opleidingen, 45 bachelors
Budget 730 miljoen euro
(collegegeld is 49 miljoen euro)
+/- 4.700 studenten
+/- 2.100 personeelsleden
+/- 1000 studenten
+/- 110 personeelsleden
6 opleidingen, 2 bachelors
+/- 700 studenten
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http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2013/Netherlands.html

Utrechtse bacheloropleiding
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De Opleiding Informatiekunde

Informatiekunde thema’s
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Accounts
•
•
•
•
•
•

Accounts
Laptop
Studieloopbaanbegeleiding
Studeren
Academische integriteit
RSI

• Voor het gebruik van de ICT-faciliteiten heb je
een SolisID en wachtwoord nodig
– Inloggen practicumzalen
– Universitaire e-mail
– Wifi, VPN
– Osiris Student, bibliotheek, enz.
• Deze gegevens heb je per e-mail ontvangen
• Zorg dat je ze bij je hebt bij het eerste practicum

6. EEN REEKS
PRAKTISCHE PUNTEN…
31
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Laptop

Studieloopbaanbegeleiding (1)

• Verplicht!
• FAQ
– Moet ik *alle*
software
installeren? Nee
– Nu gelijk ééntje
kopen? Nee:

• Wat doet een tutor?
– Informeren en adviseren
– Monitoren
– "Vertrouwenspersoon"
• Bijvoorbeeld
– Meedenken bij je studieplanning
• Keuzevakken, profileringsruimte, minors,
aanloop master
• Aanbod en interesse, onderwijsperioden,
timeslots, eisen
– Adviseren en doorverwijzen bij (studie)problemen

(practicumzalen,
verwacht door
docent)

•

[link1] [link2] [link3]

•33
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Studieloopbaanbegeleiding (2)

Studeren (1)

• Niet-vakinhoudelijke studieloopbaanbegeleiding
• Studiemogelijkheden elders
• Studiefinanciering
• Buitenlands verblijf
• Studiecoördinatrice
– Corine de Gee (corine@cs.uu.nl)
• Studentenservice
– http://www.uu.nl/NL/Informatie/studenten

• Contacturen
• Actieve studiehouding
– Studieplanning is van groot belang
– Inspanningsverplichting: toetsen en opdrachten
tijdens de cursus
– Halverwege feedback op vorderingen
– Groepswerk; geen vrijbrief voor nietsdoen
– Aanvullende toets/opdracht (geen herkansing!)
• Zelf inschrijven voor cursussen via Osiris Student
• Lees je email
• ….@students.uu.nl
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Studeren (2)
• Regels staan in de Opleidings- en
Examenregeling (OER)
– je kunt niet blijven zitten
– maar wel vertraging oplopen
– Bindend studieadvies (BSA)
• Je moet in het eerste jaar
van je studie tenminste 45
ects halen, oftewel 6 vakken
• Bij minder dan 45 ects mag
je je drie jaar lang niet meer
voor informatiekunde
inschrijven
1 sept 2015

Academische integriteit
Gemiddel aantal ects per
student per jaar:
•‘streefcijfer’ 60 ects per
student per jaar
•een bachelorstudent die
45 ects per jaar haalt
blijft in ieder geval
binnen de
langstudeerderstermijn
•Informatiekunde
bachelor gemiddeld 42
ects per jaar ( is stijgend)
intro-inku@uu
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Onacceptabele excuses
•
•
•
•
•
•

• Mooie term voor het tegenovergestelde van
fraude en plagiaat
• Fraude
– Spieken en ander wangedrag
• Plagiaat
– Letterlijk kopiëren of citeren zonder
bronvermelding
– Klonen zonder bronvermelding
– Andersmans werk (tekst, figuren, tabellen,
programma-code etc.) laten doorgaan voor
jouw werk
1 sept 2015
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Caracal: vakevaluaties invullen!

"Ik wist niet dat dit plagiaat is."
"Zo heb ik het op school geleerd."
"Bij ons is dat heel normaal."
"Zo gaat dat toch op het internet?"
"Ik heb het gevonden bij de printer."
"Sorry, vergeten de bron te vermelden."

• In jullie eigen belang!

• Bij twijfel tijdig overleggen met je docent!
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RSI-preventie
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Wat is RSI?
• Repetitive Strain Injury — verzamelnaam voor
klachten die ontstaan door lang achtereen
dezelfde bewegingen te maken
• Bijvoorbeeld veroorzaakt door langdurig gebruik
van muis en toetsenbord
• Kan leiden tot stadium waarin je je handen niet
meer zonder veel pijn kunt gebruiken
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Symptomen van RSI

Risico's

• "Doof" gevoel in de hand
• Tintelende vingers; niet de pink, maar
juist de andere vingers
• Oorzaak zit in de pols, niet in de hand!

• Werkduur: te lang (> 5 uur) computerwerk per dag,
onvoldoende pauzes tussendoor
– Neem pauzes, beperk werkduur (en gameduur )
• Werkdruk: haast, agressie
– Plan vooruit, neem pauzes, drink voldoende (water
)
• Houding: verkeerde stoelhoogte, verkeerde houding
handen
• Techniek: te veel muis, te veel cursor
– Gebruik sneltoetsen, gebruik tachograaf-software
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KOFFI

7. VOORSTELRONDJE
1 sept 2015

Alan Turing
grondlegger informatica
& eerste codebreker

intro-inku@uu

Jeroen Fokker
onderwijsdirecteur
UU informatica/-kunde
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Informatiekunde studeren
in Utrecht
• Veel keuzevrijheid: studiepaden
– Tutor helpt bij het maken van keuzes
• Oog voor de praktijk, ook al in het begin
– Groepsproject aan eind eerste jaar
• Toetsing niet alleen aan het eind
• Mix van techniek en context
– Om te beginnen: Datamodelleren
en Mens,Maatschappij&ICT

Introductiecollege Informatiekunde 2015
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Wat gaan we doen?

Wat heb je nodig?
• Boekenpakket
(gisteren al
gekocht)
• Laptop
(software zorgen
wij voor)
• Zin in de studie!

• Deze slides worden geplaatst op de website
van het vak Mens, Maatschappij & ICT

Vragen ?

VOORSTELRONDJE…
1 sept 2015
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• … email
• … kom gerust langs
• we doen ons best “laagdrempelig” te zijn
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