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Redactioneel
Voor U ligt de tiende aflevering
van ALUMNIEUWS, waarmee
we de afgestudeerden in de
wiskunde en informatica op de
hoogte willen houden van de
gang van zaken bij de Afdeling
Wiskunde en Informatica.

Wout de Goede levert een
bijdrage over de aansluiting
van het nieuwe wiskundepro-
gramma op de studies Wis-
kunde en Informatica.

Dezelfde problematiek komt
aan de orde in de oratie die
Anne van Streun hield ter ge-
legenheid van zijn benoeming
tot hoogleraar Didaktiek van

de Wiskunde en Natuurweten-
schappen.

Verder komen, zoals gebruike-
lijk, afgestudeerden in de wis-
kunde en de informatica aan
het woord over hun ervaringen
in het leven na de studie.

De stafleden Jan Epema, Hen-
drik Hoogstraten, en Jan Wil-
lems hebben het afgelopen jaar
na een lang dienstverband de
Afdeling Wiskunde en Infor-
matica verlaten. Aan elk van
hen is een bijdrage gewijd.

Er wordt nog steeds gewerkt
aan de herinrichting van het

onderwijs in de wiskunde en
de informatica. Eén van
de vernieuwingen is de gro-
tere aandacht voor communi-
catieve vaardigheden. Rein
Smedinga licht toe.

De elfde Johann Bernoulli
lezing vindt plaats op 21
Mei en wordt gegeven door
Prof. Dr. Paul Embrechts ( ETH

Zürich): “The wizards of
Wall Street: did mathematics
change finance?” De spreker
wordt ingeleid door Herold
Dehling (Bochum).

Wij hopen dat U deze afleve-
ring met genoegen zult lezen.

A d r e s w i j z i g i n g e n
Ander adres: meld het ons, zie pagina 15
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CV informatica Rein Smedinga

De titel doet vermoeden dat we hier een curriculum vitae geven van de opleiding informatica
aan de RuG. CV staat hier echter voor Communicatieve Vaardigheid. In de huidige opleiding
is op verschillende momenten sprake van het (verder) aanleren van alle vormen van commu-
nicatieve vaardigheden.

De roep van het bedrijfsleven
om onze afgestudeerden tij-
dens hun universitaire oplei-
ding wat meer vaardigheden
bij te brengen, is ook bij onze
faculteit gehoord. O.a. met
ondersteuning vanuit de Let-
terenfaculteit is daarom een
samenhangende ‘lijn’ van CV
projecten ontwikkeld, die ge-
integreerd in alle jaren van het
studieprogramma vorm heeft
gekregen. Dit is niet gebeurd
door specifieke “cv”-colleges
te geven (hiermee zijn in het
verleden minder gelukkige er-
varingen opgedaan, omdat een
meer letterkundige aanpak
informatica-studenten abso-
luut niet aanspreekt: het schrij-
ven van een opstel over een
niet-informatica onderwerp
blijkt niet interessant), maar
door het aanleren van de vaar-
digheden in de bestaande col-
leges te integreren.

Deze integratie vindt plaats in
alle drie de basisjaren, maar
gaat ook in de doctoraalfase
door. Het eerste jaar ligt de na-
druk op schrijfvaardigheid, in
het tweede en derde jaar op sa-
menwerking en presentatie.

Eerste jaar Binnen het vak
inleiding computergebruik is 1
studiepunt gereserveerd voor
schrijfvaardigheid. De af-
gelopen twee jaar werd de
introductie van de euro ge-

bruikt als aanleiding voor een
opdracht om voor een su-
permarktketen een additioneel
programmaatje te schrijven dat
caissières de mogelijkheid zou
geven het wisselgeld eenvou-
dig om te rekenen naar euro’s
en een minimum aan munt-
jes terug te geven. Het al-
goritme is niet moeilijk (hoe-
wel het in het geval van wil-
lekeurige muntwaarden min-
der triviaal is dan je zou den-
ken), maar de nadruk ligt dan
ook op het maken van een ge-
bruikershandleiding (die door
cassières gelezen en begrepen
kan worden), een program-
meurshandleiding (voor het it-
beheer van de supermarktke-
ten, voor inbouw/inpassing in
de kassa-software) en een po-
pulair stukje in de supermarkt-
folders (voor pr-doeleinden).

Halverwege het eerste jaar is
er veel aandacht voor publi-
ceren via het internet in het
vak project html. Hierin dienen
studenten websites te ontwer-
pen en een presentatie te geven
over wat ze hebben gedaan. De
nadruk ligt hier dus duidelijk
op het electronisch publiceren.

Tweede en derde jaar Dit stu-
diejaar is de invoering van CV
in het tweede en derde jaar met
elkaar verbonden: studenten
van het derdejaars vak software
engineering moeten, verspreid

over twee trimesters, een echte
opdracht, aangeleverd door
een echt bedrijf, volledig op-
lossen, inclusief alle benodigde
documenten, maar vooral ook
inclusief alle hierbij noodza-
kelijke vormen van overleg,
harde deadlines halen, onder-
handelen, enzovoorts. Min-
stens even belangrijk is het
achterhalen van de werkelijke
requirements van het op te
leveren stuk software, gezien
de ervaring dat de verstrekte
opdrachten in het algemeen
onvolledig en vaag zijn en
interne tegenstrijdigheden be-
vatten. Daarnaast is de op-
dracht zo groot dat deze al-
leen tot een goed einde ge-
bracht kan worden door bin-
nen de groep een goede taak-
verdeling en juiste afspraken te
maken.

Belangrijk is natuurlijk dat de
theorie uit het vak software en-
gineering hier in praktijk ge-
bracht kan worden. Minstens
even belangrijk, zo niet veel
belangrijker, is het leren wer-
ken in een groep en het leren
maken van taakverdelingen,
afspraken en dergelijke. De
groepsgrootte ligt in de orde
van 8 tot 10 studenten. Zon-
der goede afspraken over sa-
menwerken en verdeling van
taken komt de groep niet tot
een eindproduct.
Daarnaast zijn de contacten
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met het betreffende bedrijf zeer
belangrijk en is het zaak deze
contacten op de juiste manier
te gebruiken, o.a. om de juiste
requirements te achterhalen,
maar ook zaken als onderhan-
delen over deadlines en derge-
lijke is belangrijk. Daarnaast
dient de groep te leren dat een
bedrijf liever niet de hele groep
op bezoek heeft, maar aan één
of hooguit twee afgevaardig-
den voldoende heeft.

Tot slot heeft deze groep stu-
denten nog een uitdaging te
vervullen en dat is een deel
van opdracht uitbesteden aan
een groep studenten uit het
tweede jaar. De derdejaars stu-
denten zullen dus met de twee-
dejaars moeten “onderhande-
len” over het wat het hoe van
deze deelopdracht en de der-
dejaars zullen de tweedejaars
ook “achter de broek” moeten
zitten. Leveren de tweedejaars
iets niet op tijd af, dan zijn ook
de deadlines bij de derdejaars
in gevaar!

De tweedejaars studenten lo-
pen het vak programmeren III
en hebben vier van de acht
studiepunten te besteden aan
CV. De eerste vier studiepun-
ten worden besteed aan een in-
troductie in object georiënteerd
analyseren en ontwerpen. In
het vorige studiejaar kregen
alle groepen uit deze jaargang
dezelfde opdracht, gemaakt is
door de docenten, die ver-
volgens voor virtueel bedrijf
gingen spelen en de studen-
tengroepen als concurrerende
software houses zag. Dit jaar
komen de opdrachten dus uit

het derdejaars vak software en-
gineering en daarmee ontstaat
een interessant spanningsveld
tussen twee groepen studen-
ten, eentje als opdrachtgever
en eentje als opdrachtnemer,
waarbij, zoals zojuist gezegd,
de opdrachtgevers ook weer
opdrachtnemers zijn van echte
bedrijven.

In het vorige studiejaar waren
de uiteindelijke ervaringen van
zowel docenten als studenten
bij dit CV-experiment bijzon-
der positief. Studenten von-
den allemaal dat ze zo zowel
hun zojuist verworven OO- en
Java-kennis in praktijk konden
brengen, maar daarnaast en
bovenal dat ze leerden in een
relatief grote groep samen te
werken.

Vorig jaar waren de groepen
tussen de 6 en 8 studenten
groot. Dit jaar zijn de twee-
dejaarsgroepen, noodgedwon-
gen, iets groter, namelijk tus-
sen 8 en 10. Literatuur en
praktijkervaring leert dat een
samenwerking in een groep
van meer dan zo’n zes men-
sen in het algemeen niet mak-
kelijk is. De kans is dus groot
dat de tweedejaars samenwer-
kingsproblemen zullen onder-
vinden.

Het belang van goede do-
cumentatie en ontwikkeldocu-
menten speelt bij het vak soft-
ware engineering een grote rol:
na een trimester worden de
groepen opnieuw geformeerd
en krijgt elke groep de taak
de opdracht van een andere
groep te verfijnen, aan te pas-

sen, enz. Zo wordt ook het
beheer van software geoefend
en wordt het belang van goede
documentatie nog eens extra
onderstreept.

Vierde jaar Tot slot zijn er nog
de studenten van het vak soft-
ware architectuur, die de be-
dachte software architecturen
bij de producten van de stu-
denten van software engineering
nog eens goed tegen het licht
houden.

BIT Om dit alles organisato-
risch ook in goede banen te lei-
den is een bedrijfsmatige aan-
pak gekozen: prof. Jan Bosch
is de general manager van het
denkbeeldige bedrijf “Bosch
Information Technology” (BIT).
Onder hem bevindt zich de
“head of R&D” (deze rol wordt
vervuld door afgestudeerde
Marco Sinnema), daaronder
bevinden zich weer een twee-
tal “head of departments”
(studentassistenten), die elk
twee of drie groepjes studen-
ten van software engineering
(bege)leiden. De studenten-
groepen uit programmeren III
zijn hier weer subcontractors
voor (en hebben, uit didactisch
oogpunt, een docent als bege-
leider, die op afstand gadeslaat
wat de betreffende groep doet).

Aan het begin van het P-3-
project heb ik de studenten
op het hart had gedrukt dat
hier met echte opdrachten van
echte bedrijven wordt gewerkt
en dat de deadlines hard (en
onwrikbaar) zijn. Daardoor
werd al zeer snel de draad op-
gepakt en werd het onderwijs-
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bureau overstroomt met aan-
vragen voor zalen en zaaltjes,
waar de verschillende groepen
wilden vergaderen. Overal
werden voorzitters, notulis-
ten, afgevaardigden om met
de derdejaars te spreken en-
zovoorts, gekozen. De eer-
ste week zou er één van hard
onderhandelen van de SE-
opdrachtgevers moeten zijn.
Daar bleken nog niet alle stu-
denten even bedreven in en
sommige P-3 groepen werden
met een kluitje in het riet ge-
stuurd: “maar wat moet ons
stuk software nu eigenlijk pre-
cies doen?.” Ook het soft-
wareontwikkeltraject was nog
niet bij alle P-3-groepen even
goed overgekomen: “ik heb al
een stuk implementatie, moest
daar ook een analyse en ont-
werpdocument bij.”

De tweedejaarsstudenten ma-
ken bij hun werk gebruik van

een aantal tools uit de elec-
tronische leeromgeving nestor.
Elke groep heeft zijn eigen af-
gesloten domein waarbinnen
ge-emailed en gechat kan wor-
den, waar virtuele classrooms
met een digitaal whiteboard
geopend kunnen worden en
waar bestanden kunnen wor-
den uitgewisseld. De der-
dejaarsstudenten dienen ver-
plicht een website te hebben
en te onderhouden waarop
alle noodzakelijke informatie
terug te vinden is (vertrouwe-
lijke info eventueel achter een
wachtwoord verstopt).

Aan het eind van het trimester
moeten beide jaargangen stu-
denten een presentatie houden
waarin ze vertellen over hun
ervaringen. Vorig jaar dien-
den de P-3 studenten hun pro-
duct aan te prijzen. Vorig
jaar was een groepje wat min-
der voortvarend geweest met

de implementatie, maar maak-
ten van hun minimale soft-
ware handig gebruik door daar
juist de nadruk op te leggen en
deze “eenvoud” als verkoop-
argument te gaan gebruiken.
Een andere groep wilde de
beoordeling wellicht beı̈nvloe-
den door alle aanwezigen op
eigen kosten van koffie en koek
te voorzien!

Binnen het informatica-
onderwijs is het bekende stra-
mien van hoorcolleges, werk-
colleges en practica zeker niet
verdwenen, maar wordt daar-
naast wel meer en meer ge-
bruik gemaakt van nieuwe
vormen van onderwijs, waarbij
studenten spelenderwijs (maar
wel met opdrachten uit het be-
drijfsleven) leert samenwer-
ken, documenten schrijven,
presenteren enzovoort.

Werken op Zee – Trial Conductor voor
THALES Naval Nederland Hindrik Hettema

Hindrik Hettema werkt op dit moment vijf-en-een-half jaar als Trial Conductor bij THALES

Naval Nederland. In dit artikel vertelt hij hoe het hem na zijn afstuderen aan de RijksUniver-
siteit is vergaan, waarbij hij de aantrekkelijke zaken in zijn beroep het voetlicht wil laten zien.
Hindrik vertelt...

Achtergrond Ik heb van 1989
tot en met 1996 aan de Rijks-
Universiteit gestudeerd. Ben
begonnen met de propedeuse
Wiskunde, maar heb hierna
gekozen voor de studies In-
formatica en Technische Infor-
matica. Mijn afstudeerrichtin-
gen waren Real Time Systemen
(over de toepassing van de RT-

programmeertaal LA4) en Sig-
naal bewerking (over het me-
ten van schokbrekers op een
testbank). Na mijn afstude-
ren heb ik in 1995-1996 de le-
rarenopleiding Wiskunde ge-
daan. Dit jaar heb ik les gege-
ven aan het Röling College (in-
middels Belcampo) in Gronin-
gen. Iets wat ik hier geleerd

heb is stevig in mijn schoenen
staan, hetgeen zeer nuttig is ge-
bleken in mijn latere carrière.

Solliciteren Mijn keuze voor
het toenmalige Hollandse Sig-
naalapparaten was toeval.
Mijn moeder had in het uni-
versiteitsblad een advertentie
voor een Open Dag gezien. Dit
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leek mij wel leuk, dus ging
ik gewapend met mijn CV op
weg naar Hengelo. Tijdens
deze Open Dag kwam ik bij
toeval met de manager van
mijn (toekomstige) afdeling in
gesprek. Hij schilderde mij een
functie voor die zo interessant
leek dat ik meteen verkocht
was - reizen naar verre lan-
den, verantwoordelijkheid, en
afwisseling. Achteraf bleek
dat ik bij THALES op verschil-
lende afdelingen aan het werk
kon, maar mijn keus was al
gemaakt: ik werd Trial Con-
ductor bij de afdeling System
Integration & Testing van deze
firma. Na drie sollicitatieron-
des was ik aangenomen en kon
ik meteen beginnen.

Werken op zee
Trial Conductor voor THALES Naval Nederland

Inleiding
Mijn naam is Hindrik Hettema. Ik

werk op dit moment vijf-en-een-half jaar
als Trial Conductor bij THALES Naval
Nederland. In dit artikel wil ik vertellen
hoe het mij na mijn afstuderen aan de
Rijks Universiteit is vergaan, waarbij ik de
leuke zaken in mijn beroep het voetlicht
wil laten zien. Laten we beginnen met het
verhaal.

Achtergrond
Ik heb van 1989 tot en met 1996 aan de

RijksUniversiteit gestudeerd. Ben
begonnen met de propedeuse Wiskunde,
maar heb hierna gekozen voor de studies
Informatica en Technische Informatica.
Mijn afstudeerrichtingen waren Real Time
Systemen (over de toepassing van de RT-
programmeertaal LA4) en Signaal
bewerking (over het meten van
schokbrekers op een testbank).

Na mijn afstuderen heb ik in 1995-
1996 de lerarenopleiding Wiskunde
gedaan. Dit jaar heb ik les gegeven aan het
Röling College (inmiddels Belcampo) in
Groningen. Iets wat ik hier geleerd heb is
stevig in mijn schoenen staan, hetgeen
zeer nuttig is gebleken in mijn latere
carrière.

Solliciteren
Mijn keuze voor het toenmalige

Hollandse Signaalapparaten was toeval.
Mijn moeder had in het universiteitsblad
een advertentie voor een Open Dag gezien.
Dit leek mij wel leuk, dus ging ik
gewapend met mijn CV op weg naar
Hengelo.

Tijdens deze Open Dag kwam ik bij
toeval met de manager van mijn
(toekomstige) afdeling in gesprek. Hij
schilderde mij een functie voor die zo
interessant leek dat ik meteen verkocht
was – reizen naar verre landen,

verantwoordelijkheid, en
afwisseling. Achteraf
bleek dat ik bij THALES
op verschillende
afdelingen aan het werk
kon, maar mijn keus was
al gemaakt: ik werd Trial
Conductor bij de afdeling
System Integration &
Testing van deze firma.

Na drie
sollicitatierondes was ik
aangenomen en kon ik
meteen beginnen.

Interne opleiding
Het jaar dat ik aangenomen was ben

ik meteen begonnen met een interne
opleiding van zes maanden. Hierin werd
ons de structuur van de organisatie
uitgelegd en werden ons nog de nodige
theoretische bouwstenen aangedragen
(zoals het ontwerp van object-
georiënteerde systemen of projectmatig
werken). Tijdens deze maanden werd de
fundering gelegd voor een loopbaan
binnen het bedrijf THALES.

De opleiding werd afgesloten met
een realistische opdracht: produceer met
een team van 20 personen een videokaart
om radarbeelden efficiënt digitaal op een
computerbeeldscherm weer te geven, en
bouw software om de werking van de
command&control-systemen1 die
THALES maakt weer te geven. Deze
opdracht liet op een zeer treffende wijze
de problemen zien waar je als project-
team mee te maken kunt krijgen:
persoonlijke strubbelingen en het niet
halen van deadlines, maar ook het tot
laat in de avond doorwerken om de

                                                
1 Een command&control-systeem is

het  besturingsysteem van een schip
waarmee de sensoren (radars) en
wapens tegen dreigingen ingezet
kunnen worden.

opdracht toch tot een succes te brengen.
Het is uiteindelijk voor 50 procent
geslaagd. Verrassend genoeg was het
echter gemakkelijker om een videokaart
met een beperkte hoeveelheid software te
maken dan de software voor een groot
computersysteem.

Inhoud van het vak
THALES maakt radarsystemen en

consoles voor marineschepen, en de
software die de radars, kanonnen, en
overige systemen aan elkaar verbindt. Je
hebt hier dus te maken met eigen
systemen, met systemen van andere
fabrikanten, en met een schip met zijn
specifieke eigenschappen en beperkingen.

Als Trial Conductor ben je de eerste
(onder de gelijken) van een SAT2-team en
geef je leiding aan het team van experts
vanuit THALES. Op het schip heb je
verder nog te maken met subcontractors,
de afvaardiging van de klant, de kapitein
en de bemanning van het schip, de air
controller (een piloot die de communicatie
met overvliegende F16s doet), en
eventueel defensietoezicht. Als Trial
Conductor ben jij de spin in het web die de
gang van zaken bepaalt zodat aan het eind

                                                
2 SAT = Sea Acceptance Trials: de

zeegaande beproevingen tijdens welke
de prestaties van het schip aan de klant
wordt aangetoond.

Interne opleiding Het jaar dat
ik aangenomen was ben ik
meteen begonnen met een in-
terne opleiding van zes maan-
den. Hierin werd ons de struc-
tuur van de organisatie uitge-
legd en werden ons nog de no-
dige theoretische bouwstenen
aangedragen (zoals het ont-
werp van object-georiënteerde
systemen of projectmatig wer-
ken). Tijdens deze maanden
werd de fundering gelegd voor

een loopbaan binnen het be-
drijf THALES.

De opleiding werd afgesloten
met een realistische opdracht:
produceer met een team van 20
personen een videokaart om
radarbeelden efficiënt digitaal
op een computerbeeldscherm
weer te geven, en bouw soft-
ware om de werking van de
command&control-systemen
die THALES maakt weer te ge-
ven. Deze opdracht liet op een
zeer treffende wijze de proble-
men zien waar je als project-
team mee te maken kunt krij-
gen: persoonlijke strubbelin-
gen en het niet halen van dead-
lines, maar ook het tot laat in
de avond doorwerken om de
opdracht toch tot een succes
te brengen. Het is uiteindelijk
voor 50 procent geslaagd. Ver-
rassend genoeg was het echter
gemakkelijker om een video-
kaart met een beperkte hoe-
veelheid software te maken
dan de software voor een groot
computersysteem.

Inhoud van het vak THALES

maakt radarsystemen en con-
soles voor marineschepen, en
de software die de radars, ka-
nonnen, en overige systemen
aan elkaar verbindt. Je hebt
hier dus te maken met eigen
systemen, met systemen van
andere fabrikanten, en met een
schip met zijn specifieke eigen-
schappen en beperkingen. Als
Trial Conductor ben je de eer-
ste (onder de gelijken) van een
SAT-team en geef je leiding aan
het team van experts vanuit
THALES. Op het schip heb je
verder nog te maken met sub-

contractors, de afvaardiging
van de klant, de kapitein en
de bemanning van het schip,
de air controller (een piloot die
de communicatie met overvlie-
gende F16s doet), en eventu-
eel defensietoezicht. Als Trial
Conductor ben jij de spin in het
web die de gang van zaken be-
paalt zodat aan het eind van de
SAT op een sleepzak geschoten
kan worden (en deze geraakt
wordt). Eerste stappen...
Voor mijn eerste project zou ik
in augustus van het jaar 1999
voor zeven weken naar Tur-
kije gaan. Vanuit de basis
van Gölcük zou een overname
van het Turkse fregat Kemal-
reis plaats gaan vinden. Het
zou de eerste keer zijn dat ik
in een team, nog niet als Trial
Conductor maar in opleiding,
voor langere tijd in het buiten-
land zou verblijven.
Het woordje ’zou’ was hier he-
laas op zijn plaats. In de zo-
mer van 1999 vond in Turkije
een grote aardbeving plaats,
met het episch centrum in G-
olcük. Afgezien van de ontzet-
tend grote ellende die de be-
volking van Turkije heeft on-
dergaan, betekende dit ook dat
de voorgenomen Sea Trial na-
tuurlijk niet doorging. Een half
jaar later vertrokken we met
het team alsnog naar Gölcük.
Dit is in elk geval de vreemd-
ste Sea Trial die ik meegemaakt
heb. Het is fantastisch werken
aan boord van een schip, maar
dat fantastische wordt heel re-
latief als je langs tentenkam-
pen door de puinhopen naar
je werk rijdt, als je elke avond
slechts in je motel kunt eten
omdat buiten geen overeind
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staande restaurants te vinden
zijn, als je na vier weken el-
lende naar een winkeltje op de
onderste verdieping van een
flatgebouw kijkt om tien se-
conden later op te merken dat
alle verdiepingen erboven als
een sandwich op elkaar ge-
drukt zijn. Dit is een bijzonder
indrukwekkende reis geweest,
maar zoals bij zoveel dingen
geldt: the show must go on.
Na deze zeven weken was het
mij wel duidelijk: dit werk
wilde ik blijven doen. Het in
beperkte tijd onder hoogspan-
ning prestaties moeten leveren,
de sfeer in het team waarbij ie-
dereen met zijn neus de goede
kant op staat om de opdracht
tot een goed einde te bren-
gen, de mogelijkheid om in de
weekends na je werk ook nog
iets van het land te zien: daar
tekende ik voor.

Het echte werk Na deze eer-
ste ervaring voor lange tijd
in het buitenland kon ik be-
ginnen met het echte werk.
Eerst een project in, opnieuw,
Turkije maar nu als assistent
Trial Conductor, waarbij ik wel
het werk uitvoerde, maar niet
de volledige verantwoordelijk-
heid droeg. In deze periode
kon ik mij alle benodigde ei-
genschappen eigen maken: de
technische en organisatorische
inhoud van het werk, de op-
stelling tegenover de klant, en
de rol als manager van het
team. Hier heb ik geleerd dat
het meest belangrijke van de
taak is het op een juiste manier
aansturen van mensen. Ieder-
een heeft zijn eigen manier van
benadering, en mijn taak is om

deze benadering te vinden. Als
je de mensen op de juiste ma-
nier benadert en weet wat er
speelt, dan is de helft van het
werk al gedaan.
Na deze Sea Trial volgden
achtereenvolgens mijn eerste
zelfstandig uitgevoerde zee-
gaande beproeving in juli van
het jaar 2001, de tweede be-
proeving in januari 2001, de
Sea Trial van het fregat Bangha
Bandu in Zuid Korea, en ten-
slotte wederom een Fast Patrol
Boat in Turkije in augustus
2001. Al met al heb ik in de
jaren 2000 en 2001 zo’n tien
maanden voor mijn bedrijf in
het buitenland verbleven. Dit
was exact waar ik voor tekende
toen ik halverwege het jaar
1996 voor THALES als werkge-
ver koos.

Wat er zoal mis kan gaan Voor
een proefvaart, voorafgaand
aan een SAT, bleek slechts de
optische tracker het goed te
doen. Van de overige syste-
men deden sommigen het wel,
maar nog niet volledig. Ach-
teraf bleek dit een indicatie te
zijn hoe de werkelijke testen
zouden verlopen.
Tijdens de eigenlijke SAT, drie
weken later, zijn achtereen-
volgens het hoofdstabilisatie-
platform, het tweede stabilisa-
tieplatform, de rondzoekrader,
het 76mm kanon, en het 35mm
kanon een of meer dagen de-
fect geweest. Elke dag was
het weer een verrassing welke
systemen het die dag zouden
doen. Tijdens de ochtend ging
ik altijd alle mensen langs om
te vragen hoe hun systemen er
bij stonden, en afhankelijk van

het antwoord stelde ik het pro-
gramma van de dag samen.
Uiteindelijk zijn we erin ge-
slaagd binnen de afgesproken
tijd de SAT af te ronden en
hebben we met de kanonnen
raak geschoten. Op het eind
werkten alle systemen (met
dank aan alle collegas die kei-
hard gewerkt hebben om dit
voor elkaar te krijgen), en na-
dat de handtekeningen door
de Turkse Marine waren gezet
zat het erop.

Werken op zee
Trial Conductor voor THALES Naval Nederland

van de SAT op een sleepzak geschoten
kan worden (en deze geraakt wordt).

Eerste stappen...
Voor mijn eerste project zou ik in

augustus van het jaar 1999 voor zeven
weken naar Turkije gaan. Vanuit de basis
van Gölcük zou een overname van het
Turkse fregat Kemalreis plaats gaan
vinden. Het zou de eerste keer zijn dat ik
in een team, nog niet als Trial Conductor
maar in opleiding, voor langere tijd in het
buitenland zou verblijven.

Het woordje 'zou' was hier helaas op
zijn plaats. In de zomer van 1999 vond in
Turkije een grote aardbeving plaats, met
het episch centrum in Gölcük. Afgezien
van de ontzettend grote ellende die de
bevolking van Turkije heeft ondergaan,
betekende dit ook dat de voorgenomen Sea
Trial natuurlijk niet doorging. Een half
jaar later vertrokken we met het team
alsnog naar Gölcük.

Dit is in elk geval de vreemdste Sea
Trial die ik meegemaakt heb. Het is
fantastisch werken aan boord van een
schip, maar dat fantastische wordt heel
relatief als je langs tentenkampen door de
puinhopen naar je werk rijdt, als je elke
avond slechts in je motel kunt eten omdat

buiten geen overeind staande restaurants
te vinden zijn, als je na vier weken
ellende naar een winkeltje op de
onderste verdieping van een flatgebouw
kijkt om tien seconden later op te
merken dat alle verdiepingen erboven als
een sandwich op elkaar gedrukt zijn. Dit
is een bijzonder indrukwekkende reis
geweest, maar zoals bij zoveel dingen
geldt: the show must go on.

Na deze zeven weken was het mij
wel duidelijk: dit werk wilde ik blijven
doen. Het in beperkte tijd onder
hoogspanning prestaties moeten leveren,
de sfeer in het team waarbij iedereen met
zijn neus de goede kant op staat om de
opdracht tot een goed einde te brengen,
de mogelijkheid om in de weekends na
je werk ook nog iets van het land te zien:
daar tekende ik voor.

Het echte werk
Na deze eerste ervaring voor lange

tijd in het buitenland kon ik beginnen
met het echte werk. Eerst een project in,
opnieuw, Turkije maar nu als assistent
Trial Conductor, waarbij ik wel het werk
uitvoerde, maar niet de volledige
verantwoordelijkheid droeg. In deze
periode kon ik mij alle benodigde

eigenschappen
eigen maken:
de technische

en
organisatorisc
he inhoud van
het werk, de

opstelling
tegenover de
klant, en de
rol als
manager van
het team. Hier
heb ik geleerd
dat het meest

belangrijke

van de taak is het op een juiste manier
aansturen van mensen. Iedereen heeft zijn
eigen manier van benadering, en mijn taak
is om deze benadering te vinden. Als je de
mensen op de juiste manier benadert en
weet wat er speelt, dan is de helft van het
werk al gedaan.

Na deze Sea Trial volgden
achtereenvolgens mijn eerste zelfstandig
uitgevoerde zeegaande beproeving in juli
van het jaar 2001, de tweede beproeving in
januari 2001, de Sea Trial van het fregat
Bangha Bandu in Zuid Korea, en tenslotte
wederom een Fast Patrol Boat in Turkije
in augustus 2001. Al met al heb ik in de
jaren 2000 en 2001 zo’n tien maanden
voor mijn bedrijf in het buitenland
verbleven. Dit was exact waar ik voor
tekende toen ik halverwege het jaar 1996
voor THALES als werkgever koos.

Wat er zoal mis
kan gaan

Voor een proefvaart, voorafgaand aan
een SAT, bleek slechts de optische tracker
het goed te doen. Van de overige systemen
deden sommigen het wel, maar nog niet
volledig. Achteraf bleek dit een indicatie
te zijn hoe de werkelijke testen zouden
verlopen.

Tijdens de eigenlijke SAT, drie weken
later, zijn achtereenvolgens het
hoofdstabilisatieplatform, het tweede
stabilisatieplatform, de rondzoekrader, het
76mm kanon, en het 35mm kanon een of
meer dagen defect geweest. Elke dag was
het weer een verrassing welke systemen
het die dag zouden doen. Tijdens de
ochtend ging ik altijd alle mensen langs
om te vragen hoe hun systemen er bij
stonden, en afhankelijk van het antwoord
stelde ik het programma van de dag
samen.

Uiteindelijk zijn we erin geslaagd
binnen de afgesproken tijd de SAT af te

De ethische kant Een van de
dingen waar ik wel bij stil
heb moeten staan is of ik voor
de oorlogsindustrie zou willen
werken. THALES maakt geen
kanonnen, maar haar syste-
men stellen die kanonnen wel
in staat hun werk efficient en
effectief uit te voeren. Als
je werkt voor een dergelijke
firma, moet je geen last hebben
van gewetensbezwaren.
Ik heb hier geen problemen
met gehad. Ik ben bijvoorbeeld
blij dat in de tweede wereld-
oorlog de Amerikanen Europa
bevrijd hebben van de over-
heersing van Hitler’s troepen.
Een pacifistisch en wapenloos
Amerika was hier mijns in-
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ziens niet toe in staat geweest.
Het is jammer, maar ik denk
dat je altijd wapens zult moe-
ten bezitten om jezelf tegen vij-
andige dreigingen te verdedi-
gen. Andere mensen kunnen
daarentegen een andere me-
ning hebben, dit is een over-
weging die ieder voor zichzelf
moet maken.

De balans De inhoud van mijn
werk is zowel op technisch
inhoudelijk als op organisato-
risch vlak uitdagend. Ik heb

zowel met techniek als met
mensen te maken. Ik merk ech-
ter wel dat ik het laatste jaar de
menselijke component belang-
rijker ben ga vinden. Daar ligt
ook mijn interesse voor de toe-
komst. Voor mijn werk heb ik
langere tijd in het buitenland
gezeten, en heb daardoor niet
als toerist maar werkend van
de cultuur van het land kun-
nen proeven. Zuid Korea is bij-
voorbeeld duidelijk een ander
land dan Turkije, dan Duits-
land, of dan Nederland - dat

is geen verrassing, maar ik heb
het van dichtbij mogen onder-
vinden.
De afwisseling die het werk
biedt, de hoogspanning om
een prestatie te leveren, het
werken aan boord van een
schip in plaats van achter een
bureau, daar ben ik voor ge-
gaan en dat heb ik gevonden.
Ik ben blij dat ik meteen na
mijn afstuderen deze kans heb
gekregen.

Een ingenieur op de rails Anne Baas

In september 1988 begon Anne Baas met zijn studie Wiskunde in Groningen. De keuze voor
zowel Groningen als Wiskunde was voornamelijk intuı̈tief: hij had nauwelijks een idee wat
hij kon verwachten; dat het anders zou zijn dan de middelbare school was hem wel duide-
lijk. Dat hij de komende jaren van zijn leven grotendeels zou doorbrengen op een complex
dat door autochtone Groningers werd aangeduid met de naam ’Paddepoel’ werd hem pas na
inschrijving duidelijk; als hij dat eerder had geweten...

Eerste paar jaar In de grauwe
flat die nu bevolkt wordt door,
van onder naar boven, Sociaal
Geografen, Economen en Be-
drijfskundigen, zat in 1988 op
de eerste tot en met de derde
verdieping de afdeling Wis-
kunde en Informatica. Col-
leges werden gegeven in het
Zernike-gebouw, waarachter
in de verte alleen de schoor-
steen zichtbaar was van het
Kernfysisch Versnellings Insti-
tuut.
Via via raakte ik na enige
tijd betrokken bij de FMF.
Eerst een jaar activiteiten
organiseren (sporttoernooi,
cafésporttoernooi en een
maandelijkse borrel) en na dat
jaar werd ik gepolst voor voor-
zitter van deze club. Hoe strak

het toen al was georganiseerd,
bleek uit het feit dat het be-
stuur ook een tweede kandi-
daat had gevraagd. Uiteinde-
lijk mocht ik toch als voorzitter
mijn bestuur bij elkaar zoeken,
wat op zichzelf nog genoeg
hoofdbrekens kostte.
Na dat bestuursjaar bleef de
behoefte om verder te kijken
dan de muren van het IWI aan
het Blauwborgje, waarnaar de
afdeling inmiddels verhuisd
was. Allerlei nevenactivitei-
ten, zoals een Grote Buiten-
landse Excursie van de FMF

naar Mexico en Californië, met
aansluitende rondreis door
Mexico, bijbaantjes als privé-
chauffeur, leraar op een huis-
werkinstituut en de laatste ja-
ren in Groningen meeblazend

in een Bigband hebben mijn
Groningse tijd verrijkt en heb-
ben ervaringen opgeleverd die
daarna erg nuttig zijn geweest.

Afstuderen Uiteindelijk kwam
ook (sommigen beweren:
zelfs) voor mij het moment van
afstuderen. Ik koos Techni-
sche Mechanica als afstudeer-
richting en kreeg de gelegen-
heid om in Indonesië een deel
van mijn afstudeeronderzoek
te verrichten, bij de nationale
vliegtuigbouwer in Bandung.
Dat Fokker in datzelfde jaar
failliet ging, was misschien een
slecht voorteken, feit is dat de
opgedane wetenschappelijke
ervaring wat minder groot is
geweest dan de culturele en so-
ciale ervaring. Het betekende
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dat er, terug in Nederland, nog
het een en ander moest worden
bijgeschaafd. Maar in oktober
1997 stond ook ik bovenaan de
trappen van het Academiege-
bouw.

Eerste baan: CBS Niet direct
na mijn afstuderen, maar in
juni 1998 ben ik begonnen aan
mijn eerste baan, bij het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
in Voorburg. Bij uitstek een
plaats voor wiskundigen, maar
ik was blij verrast om te zien
dat zich ook vogels van ander
pluimage onder de collega’s
bevonden: sociologen, psy-
chologen, econometristen, alle-
maal mensen met een kwanti-
tatieve achtergrond.
In de vier maanden die ik bij
het CBS heb gewerkt, heb ik
me beziggehouden met een va-
lidatie van bedrijfsstatistieken.
Interessant werk, maar ik zocht
meer. Na 4 maanden kreeg ik
een mogelijkheid om naar het
bedrijf van mijn eerste keus te
kunnen verhuizen.

Holland Railconsult Eind
1998 ben ik bij Holland Rail-
consult begonnen, een ingeni-
eursbureau in Utrecht dat zich
vooral richt op, zoals de naam
doet vermoeden, railinfra-
structuur. Het eerste anderhalf
jaar heb ik bij Holland Rail-
consult in een functie als spe-
cialist gewerkt, waarin ik on-
derzoek heb gedaan naar bo-
demeigenschappen, met name
de voortplanting van trillingen
(dynamica). Dit soort onder-
zoek is bijvoorbeeld van be-
lang bij het ontwerp van de
Hogesnelheidslijn-Zuid. Door

de hoge snelheden kan een zo-
genaamd boeggolfeffect optre-
den, dat optreedt als de trein
ongeveer net zo snel rijdt als
de loopsnelheid van de trillin-
gen in de bodem (de kritische
snelheid), vergelijkbaar met
het passeren van de geluids-
barrière door een straaljager.
In de volgende figuren wordt
dit gellustreerd door de ver-
vorming van het maaiveld bij
een naar ’rechts’ rijdende trein
weer te geven:

Na verloop van tijd begon het
toch te kriebelen. Ik wilde
iets anders en mezelf breder
oriënteren. Bij Holland Rail-
consult zijn veel uiteenlopende
disciplines werkzaam aan veel
uiteenlopende projecten en tot
dat moment was ik nauwe-
lijks in aanraking geweest met
de rest van het bedrijf. Ik
wilde weten hoe de verschil-
lende disciplines samenwer-
ken en hoe de verschillende
mensen (van architecten tot
elektrotechneuten) met elkaar
omgaan.
Vandaar mijn overstap naar
projectmanagement, nu ruim
anderhalf jaar geleden. Ik had
nog weinig kaas gegeten van
het ’managen’ van ’projecten’,
en van alle aspecten die daarbij
komen kijken. In mijn studie-
tijd was hier niet veel aandacht
aan besteed. Achteraf bezien
was dat een gemis, maar de
praktijk was een goede leer-
school.
Het eerste project waar ik bij
betrokken raakte, betrof het
verbeteren van het Openbaar
Vervoer in de regio Utrecht.
Dit omvat actuele en bij som-

migen wellicht bekende pro-
jecten als Randstadspoor, Light
Rail, een spoorverdubbeling
tussen Woerden en Utrecht en
het ontwerpen en bouwen van
een groot aantal nieuwe stati-
ons rondom Utrecht. Bij elkaar
dus een groot project, en een
goede mogelijkheid om met
alle aspecten van projectmana-
gement in aanraking te komen.

vtrein = 1
3×vkritisch

vtrein = vkritisch

Sinds september vorig jaar ben
ik werkzaam als junior project-
manager bij een project voor
de HSL-Zuid. Zoals bekend is
dit project in de bouwfase. De
bouw van het complete HSL-
tracé is opgesplitst in zeven
delen, waarvan de aansluitin-
gen op het bestaande spoor er
één is. Deze aansluitingen zijn
over het gehele trac verspreid:
Voor dit deel neemt Holland
Railconsult de ’engineering’,
zoals het ontwerpwerk in jar-
gon wordt genoemd, voor haar
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rekening. Hierbij moet je
bijvoorbeeld denken aan een
ontwerp voor de baanligging,
het aansluiten van het HSL-
bovenleidingssysteem op het
bestaande systeem en het ont-
werpen en installeren van een
compleet nieuw beveiligings-
systeem. Voor deze enginee-
ring is binnen Holland Rail-
consult een ontwerpteam van
zo’n 50 personen aan het werk.
De beheersing van het hele
proces is een hele klus. Hier-
bij moet je denken aan het af-
stemmen op elkaar van de ver-
schillende disciplines, het in de
gaten houden van de planning
en het in de hand houden van
de kosten, wat zeker bij een

enorm project als de HSL-Zuid
natuurlijk van levensbelang is.
Daarbuiten ben ik nu penning-
meester van de jongerenclub
en doe wat werk voor de re-
dactieraad van het interne be-
drijfsblad. Zogezegd de kren-
ten in de pap, dit zijn bij uitstek
gelegenheden om collega’s op
een andere dan professionele
manier te leren kennen.
Met wiskunde heeft mijn hui-
dige functie weinig meer te
maken, maar het heeft ze-
ker zijn voordelen dat ik een
technische achtergrond heb, je
’praat’ een stuk makkelijker
met andere ingenieurs dan bij-
voorbeeld iemand met een be-
drijfskundige achtergrond.

Tenslotte En nu begint weer
een nieuwe fase. We heb-
ben net een huis gekocht in
Den Haag, over twee maan-
den kunnen we erin. Dat bete-
kent, zoals bij elke verhuizing,
dat overbodige rotzooi wordt
weggegooid. In een oude map
die jaren in een doos heeft ge-
legen, vind ik aantekeningen,
de eerste dateren van 6 septem-
ber 1988. Werkcollege: elke
woensdag van 11 tot 1, u wordt
geacht elke week uw huiswerk
te maken, dat op het werkcol-
lege wordt behandeld. Ik zie in
gedachten een zaal Zernike 15,
(toen nog) vol met eerstejaars
Wiskunde en Informatica

Bij het vertrek van Jan C. Willems Harry Trentelman

In het najaar van 2002 zal Professor Jan Willems afscheid nemen van de afdeling Wiskunde
en Informatica, daarbij gebruik makend van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding, de
zogenaamde FPU-regeling. Hiermee komt een eind aan een periode van bijna dertig jaar waarin
Jan zijn stempel heeft gedrukt op het onderwijs en onderzoek in de Systeem- en Regeltheorie
in Groningen.

Jan Willems werd in 1973 op
vierendertigjarige leeftijd aan-
gesteld als hoogleraar in Gro-

ningen, na vanaf 1968 werk-
zaam te zijn geweest als as-
sistent professor aan het De-
partment of Electrical Enginee-
ring van het Massachusetts In-
stitute of Technology, in Cam-
bridge, Massachusetts, in de
Verenigde Staten. Hiervoor
behaalde hij achtereenvolgens
in 1965 het Master of Science
diploma in Electrical Enginee-
ring aan de Universiteit van
Rhode Island en in 1968 het
Ph.D. diploma in Electrical En-
gineering aan het Massachu-
setts Institute of Technology.

Jan was van 1986 to 1989 voor-

zitter van de toenmalige Vak-
groep Wiskunde, en van 1993
tot 1998 directeur van het IWI,
het Onderzoeksinstituut Wis-
kunde en Informatica. Behalve
bij deze Groningse bestuursac-
tiviteiten was hij in 1986 nauw
betrokken bij de oprichting van
de Nederlandse Onderzoeks-
school in de Systeem- en Regel-
theorie, het latere DISC (Dutch
Institute of Systems and Con-
trol). Van deze organisatie be-
kleedde hij van 1986 to 1996
het voorzitterschap. Hij was
ook nog voorzitter van het Ne-
derlands Wiskundig Genoot-
schap van 1994 tot 1996, en
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van de European Union Con-
trol Association van 1993 tot
1995.

Zonder veel overdrijving kan
gesteld worden dat Jan tijdens
zijn tijd in Groningen een ware
‘school’ heeft voortgebracht.
Deze ‘Groningse Systeemthe-
orieschool’ bestaat uit de se-
lecte groep ex-promovendi en
afstudeerders van Jan die hun
carrière hebben voortgezet als
onderzoeker in de Systeem-
en Regeltheorie. Mijn ei-
gen vroegste contacten met Jan
gaan terug tot 1979. In die
tijd volgde ik het college Sys-
teemtheorie dat door Jan werd
gegeven. Dat werd toen nog
gegeven uit het roemruchte
handgeschreven dictaat ‘Sys-
teemtheorie’ waarin een in-
put/output systeem werd ge-
definieerd als een octuppel. Ik
herinner me nog levendig de
moelijkheden die ik in het be-
gin had om het handschrift van
Jan te doorgronden. Gelukkig
echter wisten studenten in die
tijd nog van doorzetten, en al
heel snel raakte ik aangetrok-
ken door Jan’s enthousiasme
en levendige manier waarop
hij zijn colleges gaf.

Mijn meer intensieve contac-
ten met Jan dateren van 1979.
In dat jaar liep ik als vijf-
dejaars wiskundestudent rond
op het Mathematisch Instituut,
dat toen nog gehuisvest was
op de derde en vierde verdie-
ping van ‘hoogbouw WSN’. In
die tijd was Jan zeer geı̈nteres-
seerd in de zogenaamde ‘Ge-
ometric Approach’, de toen-
malig baanbrekende wijze om

multivariabele regelproblemen
en, meer algemeen, structu-
rele eigenschappen van in-
put/output systemen te bestu-
deren met behulp van lineair
algebraı̈sche methoden. Deze
aanpak werd beschreven in het
uit 1978 daterende, welhaast
legendarische tekstboek Linear
Multivariable Control: a Geome-
tric Approach van W.M. Won-
ham.
Ik kan me nog goed de werk-
groep herinneren waarin wij,
onder de bezielende leiding
van Jan Willems, de hoofdstuk-
ken van dit boek doorwerkten.
De deelnemers aan deze werk-
groep vormden twee groepen
studenten: de ene groep was
in het bezit van de eerste uit-
gave van het boek, een Sprin-
ger Verlag paperback met een
grijze omslag, de tweede groep
was in het bezit van de tweede
uitgave, een hard-cover boek
met een gele omslag. De eer-
ste uitgave, de grijze soft-cover
editie, moet langzamerhand
een waar ‘collectors item’ zijn.
De deelname aan deze werk-
groep was mijn eerste kennis-
making met de ‘echte’ weten-
schap. Door Jan was het con-
cept ‘Take Home Exam’ ge-
itroduceerd aan het Mathema-
tisch Instituut in Groningen:
ik kan me de opwinding her-
inneren die het oplossen van
de problemen uit deze ‘Take
Home Exams’ bij de deelne-
mers van de werkgroep te-
weeg bracht: dit waren geen
sommetjes meer, maar vaak
nog niet opgeloste research-
problemen.

Later, na mijn afstuderen, werd

ik promovendus bij Jan. Mijn
promotieonderzoek lag in het
verlengde van het werk van
W.M. Wonham, en was groten-
deels geı̈nspireerd door twee
artikelen van Jan uit 1981 en
1982 over, wat hij had ge-
noemd, bijna stuurinvariante
deelruimten. Eén van de be-
zigheden die ik me herin-
ner uit die tijd was de werk-
groep waarin we gezamenlijk
het boek Theory and Practice
of Recursive Identification van
L.Ljung en T. Söderström door-
werkten. Uit die tijd dateert
ook de langjarige traditie om
met alle leden en bijna-leden
van de Systeemtheoriegroep
te gaan lunchen om precies
12:30. In de beginperiode wa-
ren de onderwerpen die tijdens
deze lunch-bijeenkomsten aan
de orde kwamen nog relatief
kalm (het lineair-kwadratische
regelprobleem, algebraische
meetkunde, raakruimtes, de
Tour de France). In het mid-
den van de jaren negentig
vonden tijdens deze lunch-
bijeenkomsten echter vaak hef-
tige discussies plaats over on-
derwerpen die een breed spec-
trum besloegen, zoals kwan-
tumphysica, het curriculum
van de wiskundestudie, het
proces tegen O.J. Simpson, de
oorlog in Bosnië, etc.

In zijn Groningse periode heeft
Jan als afstudeerdocent op-
getreden van tegen de 60
wiskundestudenten. Daarbij
heeft hij 19 promovendi be-
geleid tot aan hun promo-
tie. Jan heeft in zijn pro-
fessionele carrière een gewel-
dige reputatie als onderzoeker
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opgebouwd. Zijn publicatie-
lijst beslaat, naast twee tekst-
boeken, talloze hoofdstukken
in boeken en talloze conferen-
tieartikelen, rond de 90 tijd-
schriftartikelen. Uit een studie
die in 2000 werd uitgevoerd
door het Centre for Science and
Technology Studies (CWTS) in
Leiden bleek dat 2 van Jan’s
tijdschriftartikelen (uit 1991 en
1993, beide verschenen in de
IEEE Transactions on Automa-
tic Control) tot de 3 best ge-
citeerde artikelen van Neder-
landse auteurs in de vakgebie-

den Electrical/Mechanical en-
gineering behoren. Jan is
lange tijd hoofdredacteur ge-
weest van het tijdschrift SIAM

Journal on Control and Optimi-
zation, en is mede-oprichter en
ex-hoofdredacteur van het tijd-
schrift Systems and Control Let-
ters. In 1998 heeft Jan de
prestigieuze IEEE Control Sys-
tems Award uitgereikt gekre-
gen. Jan heeft deze prijs gekre-
gen voor zijn fundamentele bij-
dragen en zijn voortrekkersrol
op het gebied van de systeem-
en regeltheorie. De IEEE Con-

trol Systems Award werd in-
gesteld in 1980 en wordt jaar-
lijks toegekend. Tot Jan’s illus-
tere voorgangers behoren on-
der meer Charles Desoer, W.
Murray Wonham, Roger Broc-
kett en Vladimir Yakubovich.

Vanaf 2002 is Jan part-time
werkzaam als buitengewoon
hoogleraar aan de Afdeling
Electrotechniek van de Univer-
siteit van Leuven in Belgie. We
wensen hem veel succes bij de
voortzetting van zijn carrière
in zijn geboorteland!

Leerlingen in de Tweede Fase HAVO-VWO
leren slechter door overvol programma

Anne van Streun

Het programma van het studiehuis is zo volgepropt met studielasturen dat de leerlingen de
onderwijsdoelen niet kunnen halen. Het volle programma van de Tweede Fase HAVO-VWO

tast de kwaliteit van het leren aan. In plaats van de beoogde vooruitgang, is er sprake van
achteruitgang in kennis, niveau en praktische vaardigheden. Aldus prof.dr. Anne van Streun
in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Didactiek van de Wiskunde
en de Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen op 18 december 2001.

De tweede
fase en het
studiehuis
heeft tot doel
om leerlin-
gen niet al-
leen kennis
te laten ver-
werven maar
ook om het
denken te
bevorderen,
wat moet

blijken uit vaardigheden zoals
het oplossen van problemen,
het uitvoeren van onderzoek,
het selecteren van informatie,
het toepassen van kennis, ei-

gen initiatief en het zelfstandig
leren voor het leven.

Den Haag rekent zich rijk! De
overvolle studieprogramma’s
zijn volgens de nieuwe hoog-
leraar tot stand gekomen door
een verkeerde berekening van
de studielast voor de leerlin-
gen: ”Volgens Den Haag kun-
nen leerlingen per jaar 1600
uur werken. Dit getal is ont-
staan uit de rekensom van 40
werkweken met elk 40 klok-
uren, ook in een examen-
jaar. Het probleem is dat
deze getallen fictief zijn, want
in de praktijk komen scholen

in een niet-examenjaar gemid-
deld jaarlijks toe aan hoog-
stens 35 weken vakonderwijs,
met een wekelijkse inspanning
van de leerlingen van 35 uren.
(In een examenjaar zijn er 25
weken.) Optimistisch geschat
is de werkelijke studielast net
als voorheen, 1300 uur, dat is
hooguit 70

Heel veel problemen Mede
door het volle studiepro-
gramma ontstaat er volgens
Van Streun een groot aan-
tal problemen. Hij somt op:
”Schoolleidingen en inspec-
tie melden dat de bedoelde
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didactische vernieuwing stag-
neert of nog moet worden op-
gestart. Van zelfstandig le-
ren met gevarieerde interac-
ties - zoals de bedoeling is -
komt bijvoorbeeld weinig te-
recht. Samenwerking komt
nauwelijks voor. Van zelfstan-
dig ontdekken en eigen on-
derzoek is nauwelijks sprake.
En praktische opdrachten en
zelfstandig onderzoek zijn ge-
minimaliseerd. Bovendien is
door het grote aantal klassen
en het geringe aantal contac-
turen de feedback en de per-
soonlijke begeleiding van leer-
lingen achteruitgegaan. Verder
constateert de inspectie dat de
werkdruk voor leraren aan-
zienlijk is toegenomen door
de administratieve rompslomp
en het grotere aantal klassen.
En over de rol van de lera-
ren bestaat grote onzekerheid.
Ook is er sprake van algemene
onvrede over de aansluiting
vanaf de onderbouw. Terwijl
de aansluiting met het HBO en
het WO eveneens is verslech-
terd.”

Minder vakken Van Streun be-
pleit als oplossing een terug-
keer naar een onderwijspro-
gramma met veel minder ver-
plichte vakken. ”Bij de ba-
sisvorming was er sprake van
vijftien kernvakken. In okto-
ber heeft de Onderwijsraad ge-
meld dat die verplichting te-
rug moet naar vijf kernvakken,
5/8 deel van het totale pro-
gramma. Ik stel voor iets ver-
gelijkbaars te doen in het stu-
diehuis: het aantal verplichte
vakken (profielvakken) dras-
tisch te verminderen. Voor de

verplichte vakken die overblij-
ven, rest er dan voldoende tijd
om de doelen van elk van die
vakken te behalen. Bovendien
komt er dan meer ruimte be-
schikbaar voor praktische op-
drachten, zoals projecten en ei-
gen onderzoek. Hiermee zijn
de oorspronkelijke doelen van
het studiehuis en de Tweede
Fase alsnog te halen.”

Recentelijk was een rapport
van de Inspectie van het onder-
wijs in het nieuws, ’De Tweede
Fase een fase verder’, maar
de maatregelen die hierin wor-
den voorgesteld volstaan niet,
vindt Van Streun. ”Helaas
durft de Onderwijsinspectie in
dat rapport niet verder te gaan
dan het adviseren van lapmid-
delen. Het inspectieadvies ver-
andert niets aan de versnippe-
ring, omdat de keuze tussen
de breedte en het weer op peil
brengen van de profielvakken
niet wordt gemaakt.”

Denken bevorderend onder-
wijs Onderwijs dat niet al-
leen gericht is op reproduc-
tie van basiskennis, zoals ge-
toetst op de centrale examens,
maakt ruim baan voor het op-
lossen van problemen, voor in-
tegratie van ICT, voor prak-
tische opdrachten en zelfstan-
dig onderzoek, voor de toepas-
sing van kennis in andere ge-
bieden, voor reflectie op de ei-
gen aanpak en eigen kennis.
Voor al die zaken die nu in de
Tweede Fase weggedrukt wor-
den door de overladenheid, de
versnippering en de eenzijdige
nadruk op het centraal exa-
men. Dat vernieuwde onder-

wijs moet worden ontworpen
in projecten waarin voortge-
zet en hoger onderwijs samen-
werken. En uit de producten
voor het schoolexamen blijkt
of de school erin is geslaagd
om het leren voor het leven
vorm te geven. Visitatiecom-
missies, waarin ook de uni-
versiteiten zijn vertegenwoor-
digd, vervullen een rol bij de
kwaliteitsbevordering.

Curriculum vitae Prof. dr.
Anne van Streun is in 1941 ge-
boren in Leeuwarden. Na tien
jaar werkzaam te zijn geweest
als wiskundeleraar in Drach-
ten is hij sinds 1974 als wis-
kundedidacticus en vanaf no-
vember 2000 als hoogleraar in
de Didactiek van de Wiskunde
en Natuurwetenschappen ver-
bonden aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. Hij is bekend
geworden door zijn publicaties
over Heuristisch Wiskundeon-
derwijs en zijn werk aan de
wiskundemethoden Wiskunde
Lijn en Moderne Wiskunde.
Door de Nederlandse Vereni-
ging van Wiskundeleraren is
hij opgenomen in de eregalerij
van de tien wiskundedidactici
van de twintigste eeuw. De ti-
tel van de oratie luidt: Het den-
ken bevorderen.

Zie voor meer in-
formatie de website
http://www.fwn.rug.nl/
betaplus/staf/
vanStreun . Daar is een
elektronische versie (in pdf-
formaat) van de oratie te
downloaden en is de discussie
over zijn analyse en voorstel-
len in een Forum te volgen.
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Aansluiting nieuw wiskundeprogramma
VWO op de studies Wiskunde en Informa-
tica Wout de Goede

De herziening van de Tweede Fase in het VWO brengt een viertal vernieuwde wiskundepro-
gramma’s met zich mee. Men kent nu de profielen Cultuur & Maatschappij met Wiskunde A1,
Economie & Maatschappij met Wiskunde A12, Natuur & Gezondheid met Wiskunde B1 en
Natuur & Techniek met Wiskunde B12. De wettelijke toelatingseis voor de studies Wiskunde
en Informatica is het profiel N&T of een ander profiel, aangevuld met WB12. In navolging van
andere universiteiten heeft de afdeling Wiskunde en Informatica besloten ook leerlingen met
het profiel N&G, die dus alleen WB1 hebben, toe te laten en de deficiëntie voor WB2 weg te
werken met een extra toets in het eerste trimester bij het vak Wiskunde I.

De inhoud van WB2 bestaat
voornamelijk uit Vlakke Meet-
kunde met behulp waarvan
het formele redeneren en be-
wijzen wordt geoefend en
verder nog een klein stukje
Analyse (limieten horen bij-
voorbeeld niet tot het WB1-
programma, wel tot het WB12-
prgramma). Ten opzichte van
het oude WB-programma zijn
er wat technische vaardighe-
den met betrekking tot symbo-
lisch rekenen afgegaan, maar
rijen en reeksen zijn toege-
voegd, evenals een behoorlijke
brok Kansrekening en Statis-
tiek.

Wat is er verder veranderd?
In de eerste plaats de Formu-
lekaart. Het is de leerling toe-
gestaan bij toetsen en examens
een standaardformulekaart te
gebruiken. Dit is een docu-
ment waarin vrijwel alle ge-
bruikte formules, maar voor de
meetkunde ook een groot aan-
tal eigenschappen en stellin-
gen, zijn vermeld. Parate ken-
nis kan dus moeilijk meer aan-
wezig worden verondersteld,

maar eigenlijk is dit probleem
nu ook weer niet zo nieuw.

In de tweede plaats gebruikt
elke leerling in het VWO bij
wiskunde nu een zogenaamde
Grafische Rekenmachine. De
toegestane modellen zijn niet
alleen voorzien van de moge-
lijkheid om grafieken op het
scherm te tekenen, maar bevat-
ten bovendien een groot aan-
tal rekenfuncties, zijn alfanu-
meriek en programmeerbaar.

De wiskundeboeken zijn ge-
schreven met het bestaan van
deze apparaten in het achter-
hoofd en het is dan ook bij-
voorbeeld helemaal niet meer
vanzelfsprekend, dat een ver-
gelijking bij een of andere op-
gave exact kan worden opge-
lost. Bij de examenopdrach-
ten wordt ook duidelijk ver-
schil gemaakt tussen “Bere-
ken,” (de rekenmachine mag
worden gebruikt bij een bena-
dering van het antwoord) en
“Bereken exact.”

Deze twee grote veranderin-

gen werken volop mee aan de
gedachte dat wiskundeonder-
wijs meer moet worden gericht
op het verkrijgen van vaardig-
heden dan op het verwerven
van kennis.

Een derde verandering gaat
wat verder dan het wiskunde-
onderwijs alleen. De uitbrei-
ding van het algemene vak-
kenpakket maakt, gezien de
voorwaarde dat invoering van
nieuwe vakken geen extra geld
mocht kosten, een aanpak met
minder contacturen noodzake-
lijk en daarmee is het zoge-
naamde Studiehuis geboren.
Leerlingen worden veronder-
steld veel zelfstandiger te le-
ren dan vroeger. Over de
uitwerking van deze gedachte
gaat het hier nu niet (geı̈nteres-
seerde lezers kunnen wat dat
betreft terecht bij de oratie van
Anne van Streun, zie elders
in deze ALUMNIEUWS), maar
wel is het volgende bekend:
Elders in het land beschikte
men dit jaar al over een wat
grotere groep eerstejaars die
deze herziene Tweede Fase
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VWO heeft doorstaan. In Gro-
ningen waren er bij mijn weten
slechts twee. Door monitoring
is gebleken dat Studiehuis-
studenten het in eerste instan-
tie aflegden tegen de eerste-
jaars Oude Stijl voor wat be-
treft kennis en vaardigheden,
maar dat ruimschoots compen-
seerden met een veel actievere

studiehouding. Zo vertelde
een van onze eigen nieuw-
opgeleide studenten mij desge-
vraagd dat hij de studie wat
saai en schools vond opgezet.
Hij had liever wat meer uit-
daging in de vorm van open
opdrachten voor eigen onder-
zoekjes.
Dat lijkt dus te kloppen met

het beeld van de zelfstandig
lerende en handelende aan-
staande student.

Kortom, er zullen ongetwijfeld
wat aanloopproblemen zijn in
het komende studiejaar, maar
ik maak mij niet echt grote zor-
gen met betrekking tot de aan-
sluiting.

Hendrik Hoogstraten met emeritaat Henk de Snoo

In December 2001 is Prof. Dr. Ir. Hendrik Willem Hoogstraten met emeritaat gegaan. In de
jaren zestig werd hij opgeleid tot vliegtuigbouwkundige aan de TH in Delft. Hij promoveerde
aan diezelfde TH op 11 December 1968 cum laude bij Timman op een proefschrift getiteld
“On non-linear dispersive water waves.” Betrekkelijk kort na zijn promotie werd hij in 1969
benoemd tot lector in onze afdeling, en als zodanig behoorde hij tot de groep toegepast wis-
kundigen met toen Buurema, Kuipers, Sparenberg en Van de Vooren, en nu Botta, Veldman,
Verstappen en Wubs.

Zijn onderzoek spitste zich
voornamelijk toe op de toe-
pasbare wiskunde: promo-
vendi en afstudeerders hielden
zich bezig met uiteenlopende
onderwerpen als stroming in
bloedvaten, bloedstromigen
(aderverkalking), gehoororga-
nen, opstijgende luchtbellen,
en kneedmachines. Het me-
rendeel van zijn publicaties
werd verricht in samenwer-
king met collega’s bij genees-
kunde, scheikunde en biofy-
sica (zowel in Groningen als in
Utrecht). Vanaf de oprichting
is hij als redacteur betrokken
geweest bij het tijdschrift Jour-
nal of Engineering Mathema-
tics.

In de loop der jaren heeft
Hoogstraten een groot aantal
colleges gegeven. Hij staat be-
kend als een uitstekend do-

cent, die door de studenten
bijzonder gewaardeerd werd.
Als zodanig werd hem de fa-
cultaire onderwijsprijs uitge-
reikt. Niet alleen onderwijs
aan ‘eigen’ studenten werd
door hem verzorgd; ook het
service-onderwijs kon op zijn
medewerking rekenen. In
het bijzonder was hij betrok-
ken bij het wiskundeonderwijs
voor scheikundestudenten, zo-
wel bij het opzetten als het ge-
ven van nieuwe colleges. Van
meer recente datum is het wis-
kundeonderwijs voor studen-
ten Technische Bedrijfsweten-
schappen, dat mede door zijn
toedoen gestalte heeft gekre-
gen.

Op bestuursgebied heeft
Hoogstraten veel voor onze
afdeling betekend. In de be-
ginjaren maakte hij enige tijd

deel uit van
het bestuur
van de Facul-
teit Wiskunde
en Natuur-
wetenschap-
pen. Rond
1980 was hij
voorzitter van
de toenma-
lige Subfa-
culteit Wis-
kunde. Het
waren span-
nende tijden: de Faculteit had
nogal wat bezwaren tegen de
Subfaculteit en drong aan op
een visitatie (een betrekkelijk
novum; alleen Farmacie ging
ons voor), hetgeen resulteerde
in een bezoek van een com-
missie met o.a. Van Est en Di-
eudonné. Het gevolg was een
personeelsplan en een besluit
over de verzelfstandiging van
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de groep informatica. In die
tijd raakte ook het begrip stu-
dieduur op drift; alles moest
in vier jaar gegeven kunnen
worden. Het vervolg kent ie-
dereen. Kortom: genoeg om
een bestuur(der) bezig te hou-
den. Uiteindelijk moest er een
studierichting Informatica op-
gezet worden, en goed perso-
neel was moeilijk te vinden.
Daarom hebben diverse mede-
werkers indertijd nog colleges
in de informatica gevolgd. Een
aantal van hen heeft inderdaad
wel eens werkcolleges Kennis-

making Informatica gegeven.

In het begin van de jaren ne-
gentig was Hoogstraten weer
voorzitter van, wat inmiddels
heette, de Afdeling Wiskunde
en Informatica. In beide be-
stuursperioden heeft de be-
manning van Informatica al-
tijd veel van zijn aandacht ge-
vergd. Daarnaast is Hoogstra-
ten actief betrokken geweest bij
alle latere onderwijsvisitaties,
inclusief de laatste eind vorig
jaar. Wat rest is het beeld van
een gedegen bestuurder met

veel gevoel voor verantwoor-
delijkheid.

Bij zijn afscheid kreeg Hen-
drik als blijk van erkenning
de Academie Plaquette uitge-
reikt door de decaan van de
Faculteit. Op nog betrekke-
lijk jonge leeftijd heeft Hen-
drik afscheid genomen van al
zijn universitaire werkzaamhe-
den; naar eigen zeggen voor-
ziet hij voor zichzelf een toe-
komst waar de wiskunde is in-
geruild voor (tuin)cultuur en
familie.

The making of ... Rein Smedinga

Dit is de tiende ALUMNIEUWS. Tijd om even kort stil te staan bij de afgelopen negen num-
mers en de techniek achter het blad.

De eerste ALUMNIEUWS ver-
scheen januari 1993 als ver-
volg op een in 1991 gehou-
den reünie en werd gedrukt

door de Universiteitsdrukkerij.
De layout van de voorplaat
werd gemaakt door Rik Schol-
ten. Sindsdien is er elk jaar een
nieuwe editie verschenen, de
ene keer wat dikker dan de an-
dere keer.
Vanaf 1994 is de huidige voor-
kant in gebruik: een wit vlak,
verdeeld in hokjes, met wat
headlines en de eerste ke-
ren met een in kleur gedrukt
plaatje op de achtergrond.

Alle edities van ALUM-
NIEUWS zijn gemaakt met
behulp van het programma
TEX. In eerste instantie werd
er postscript-uitvoer gegene-
reerd en werd het geheel per
flop naar de drukker gebracht.
De drukker scande de additi-
onele plaatjes en voegde deze
in. De laatste edities worden
gemaakt met pdfLATEX en de
plaatjes worden direct in het

resulterende pdf-formaat op-
genomen. Bovendien wordt de
pdf-file nu langs electronische
weg bij de drukker bezorgd en
is geen tussentijdse papieren
versie meer nodig.

Onze meest geheimzinnige
schrijver is Ramses Sik, die
regelmatig Bernoulliaans ge-
bazel verkondigd. Anne-
mieke Beereboom heeft de
meeste artikelen tot nu toe
geschreven (10), Jan van
Maanen (7) en Ramses Sik,
Rein Smedinga, Anne van
Streun (elk 5) volgen. In to-
taal hebben we tot nu toe 58
(gast-)schrijvers mogen be-
groeten en zijn in totaal 119
artikelen verschenen.

Alle edities zijn te vin-
den op de alumni-website
van de afdeling (zie
http://www.cs.rug.nl/a-
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lumni/alumnieuws.html ).
De eerste edities in postscript
(en zonder de plaatjes), vervol-
gens een aantal in html (waar-
bij het programma tex2html op
Unix is gebruikt om van het
TEX-formaat html-formaat te
maken en in sommige geval-
len later de gescande plaatjes

zijn toegevoegd) en de laatste
edities direct in pdf. De laat-
ste edities zijn op internet dan
ook exact hetzelfde als wat U
in Uw brievenbus vindt.

Vanzelfsprekend zijn we heel
erg benieuwd naar Uw erva-
ringen met dit blad. Heeft

U op- of aanmerkingen, po-
sitieve of negatieve zaken over
het blad, de opmaak of de
inhoud: meld het ons, bij
voorkeur via email: alum-
nieuws@cs.rug.nl , maar
per gewone post mag natuur-
lijk ook.
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A d r e s w i j z i g i n g e n
Er ontstaat regelmatig irritatie over het feit men een adreswijziging heeft doorgegeven die vervolgens

niet in ons adressenbestand wordt verwerkt.
De oorzaak ligt in het feit, dat alumni van de Afdeling Wiskunde en Informatica niet alleen onze jaarlijkse

uitgave van ALUMNIeuws ontvangen, maar ook het RUG kwartaal magazine ‘Broerstraat’.
Adreswijzigingen die bij de redactie van het het laatstgenoemde magazine binnenkomen, worden helaas

niet aan de studierichtingen doorgegeven.
Daarom willen wij u dringend verzoeken alle adreswijzigingen, zowel privé als van de werkgever of uw
e-mail adres, aan de afdeling W & I door te geven, t.a.v. Annemieke Beereboom (annemiek@cs.rug.nl) of

Ineke Kruizinga (ineke@math.rug.nl). PTT verhuisberichten graag zenden aan:
Blauwborgje 3, 9747 AC Groningen.



16 MEI 2002 ALUMNIEUWS–10

Personalia
Jan Epema met pensi-
oen

Eind vorig
jaar is Jan
Epema met
pensioen ge-
gaan. Na
de afron-
ding van
zijn studie
wiskunde
in Gronin-
gen in 1966
werd hij aan-
gesteld als

wetenschappelijk medewerker
bij onze afdeling, Zijn promo-
tieonderzoek vond plaats in
het begin van de jaren zeven-
tig onder leiding van Cigler,
die uiteindelijk naar Oosten-
rijk zou terugkeren. Dit on-
derzoek was onderdeel van
een groot project “Categoriën
in Banachruimten, in het bij-
zonder functoren gegenereerd
door genormeerde idealen,”
waar ook Hans Meijer en Wim
Oostenbrink aan deelnamen.
Epema promoveerde op 28
September 1973 (op dezelfde
middag als Wim Oostenbrink)
op het proefschrift “Functors
on the category of Hilbert spa-
ces.”
Jan heeft zich na zijn promotie
toegelegd op het onderwijs in
de wiskunde. Hij heeft voor
vele generaties studenten bin-
nen en buiten onze afdeling
colleges verzorgd. In het bij-
zonder dient het college Code-
ringstheorie vermeld te wor-
den. In het begin van de jaren
tachtig heeft Jan zich laten bij-

spijkeren in de Informatica en
heeft hij daadwerkelijk bij de
colleges Kennismaking Infor-
matica meegeholpen. Vele ja-
ren heeft Jan zich verdienstelijk
gemaakt voor onze examen-
commissies; het papierwerk
rond de examens vond geruis-
loos en gedegen plaats, en in
die gevallen waarin de exa-
mencommissie zich over een
moeilijk geval moest buigen
was het Jan die altijd een dui-
delijke uiteenzetting kon ver-
schaffen. Ook op het gebied
van de voorlichting was Jan
actief betrokken. Hij heeft bij-
voorbeeld bijgedragen aan de
syllabus over oscillaties (tesa-
men met Henk Broer en Max
Kuipers) die vele jaren voor
voorlichtingsdoeleinden ge-
bruikt is.

Nieuwe hoogleraar
Bioinformatica
Ritsert C. Jansen (1963) is met
ingang van 1 maart jl. be-
noemd tot hoogleraar bioinfor-
matica binnen het IWI. Hij zal
mede vorm geven aan het Gro-
ningen Bioinformatica Cen-
trum (GBIC), een samenwer-
kingsverband tussen de fa-
culteit Wiskunde en Natuur-
wetenschappen en de faculteit
Medische Wetenschappen.
Ritsert heeft wiskunde gestu-
deerd in Groningen met als af-
studeerrichting mathematisch
statistiek. Vervolgens heeft hij
in diverse functies in Wage-
ningen gewerkt als statistisch
consultant en onderzoeker.
De laatste jaren als clusterlei-

der Bioinformatica en Statisti-
sche Genetica binnen Plant Re-
search International B.V. Zijn
onderzoeksinteresses liggen
op het grensvlak van statis-
tiek en genetica/genomics. In
het bijzonder onderzoekt hij de
kwantitatief genetische model-
lering van complexe biologi-
sche processen en eigenschap-
pen met behulp van “genera-
lized linear finite mixture mo-
dels” en “Markov chain Monte
Carlo methods.”

Promoties
— 18 mei 2001, Tommaso Co-
troneo, Algorithms in behavioral
systems theory, promotor Jan
Willems
— 11 mei 2001, Martijn van
Noort, The parametrically forced
pendulum, A case study in 1.5
degree of freedom, promotores
Henk Broer en Gert Vegter
— 12 oktober 2001, Ena Coe-
nen, Viscous-Inviscid Interaction
with the Quasi-simultaneous Me-
thod for 2D and 3D Aerodynamic
Flow, promotor Arthur Veld-
man
— 14 september 2001, Michel
Westenberg, Wavelet-Based X-
Ray Volume Rendering, promo-
tores Nikolay Petkov en Jos
Roerdink
— 21 september 2001, Amol
Sasane, Hankel norm approxi-
mation for infinite-dimensional
systems, promotor Ruth Cur-
tain
— 21 december 2001, Jeroen
Gerrits, Dynamics of Liquid-
Filled Spacecraft, promotor
Arthur Veldman
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The wizards of Wall Street:
did mathematics change finance?

Dinsdag 21 mei 2002 om 19.30 uur
Aula, Academiegebouw RuG

Broerplein 5, Groningen

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding op het werk
van Prof. Dr. Paul Embrechts door Prof. Dr. Herold Dehling (Bochum).

Na afloop van de lezing is er een receptie.
De Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen organiseert eenmaal per jaar

een Johann Bernoulli lezing en nodigt daarvoor een spreker uit die veel aan de wiskunde heeft
bijgedragen.

Johann Bernoulli was hoogleraar in de wiskunde
in Groningen van 1695 tot 1705.

De voorbereiding van deze lezing vond plaats in samenwerking met
Voor meer informatie: Afdeling Wiskunde en Informatica, Rijksuniversiteit Groningen,

tel. 050–3633939.

Abstract:
Since the mid-eighties, mathematicians and physicists have increasingly been sought after by
financial institutions worldwide. Modern financial markets contain numerous instruments for
which the pricing and hedging require a high degree of quantitative methododology. Options,
futures, swaps and the like have entered our every day life. Financial Risk Management can sa-
fely be proclaimed to be one of the important innovations of the 20th Century. How important is
mathematics for modern finance? Is mathematics making Wall Street a safer place, or are mathe-
maticians through their rational approach partly to blame for such disasters as Barings, Orange
County, LTCM and Enron? In this lecture I shall discuss the evolution of mathematical ideas within
finance and attempt to answer, from a mathematicians perspective, the queries above. An outlook
on the further evolution of quantitative modelling within financial institutions will be given.


