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Redactioneel
Voor U ligt de negende afleve-
ring van ALUMNIEUWS, waar-
mee we de afgestudeerden in
de wiskunde en informatica op
de hoogte willen houden van de
gang van zaken bij de Afdeling
Wiskunde en Informatica.

Net als bij een aantal vergelijk-
bare afdelingen elders in het land,
heeft onze Afdeling Wiskunde en
Informatica een tijd van bezin-
ning achter de rug, waarin con-
crete onderzoeks- en personeels-
plannen voor de nabije toekomst

gemaakt moesten worden. Daar-
naast zorgt het zogenaamde Beta-
Plus plan van de Faculteit Wis-
kunde en Natuurwetenschappen
en de daarmee samenhangende
overgang van de vier- naar de vijf-
jarige studie voor de nodige in-
spanningen om de efficiéntie van
ons onderwijs te verhogen. Al
deze uitdagingen zijn met voort-
varendheid ter hand genomen en
passen binnen de traditie om de
kwaliteit van onderwijs en onder-
zoek op een zo hoog mogelijk peil
te houden. Met veel plezier kun-
nen we dan ook rapporteren over

onze onderwijsplannen, over lo-
pend onderzoek, en over de waar-
dering van elders voor onze do-
centen en onderzoekers. Natuur-
lijk blijven ook de afgestudeer-
den zelf in de schijnwerpers staan,
getuige de artikelen van afgestu-
deerden in de wiskunde en in de
informatica, en de vooruitblik op
de komende alumnidag.

Wij hopen dat U deze aflevering
met genoegen zult lezen en hopen
op een weerzien tijdens de alum-
nidag in Juni.

A d r e s w i j z i g i n g e n
Ander adres: meld het ons, zie pagina 20
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Een jonge nestor aan de RUG Rein Smedinga

De Rijksuniversiteit staat aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling in het onderwijs.
Vanaf 1 september 2001 wordt universiteitsbreed een electronische leeromgeving ingevoerd.
Rein Smedinga is dit jaar één van de pioniers en bericht van zijn ervaringen.

Vanaf september is het zover:
dan dient de electronische leer-
omgeving RUG-breed operati-
oneel te zijn en, zeer belang-
rijk, RUG-breed te worden ge-
bruikt. Hoe heeft het zover
kunnen komen en wat zijn de
gevolgen hiervan?

de geschiedenis Eind 1999
heeft de universiteit geld be-
schikbaar gesteld in het ka-
der van de centrale beleids-
ruimte. Faculteiten konden
plannen indienen op het ge-
bied van ICT in het onder-
wijs. Na de deadline van in-
zenden kwamen twee belang-
rijke zaken aan het licht: de
faculteiten vroegen veel meer
geld dan beschikbaar was én
er bleken vele overeenkom-
sten in de voorstellen te zitten:
bijna elke faculteit had wel iets
van een electronische leerom-
geving (ELO) in zijn voorstel
verwerkt. Hierop werd beslo-
ten de voorstellen aan te hou-
den en de ELO-specifieke zaken
te combineren tot een nieuw
RUG-breed project.

Nadat in het voorjaar van
2000 een “ambtelijke stuur-
groep” zich nog eens over
deze zaak had gebogen werd
al snel duidelijk dat er een
RUG-brede ELO moest komen.
Er werd besloten een com-
mercieel verkrijgbare omge-
ving aan te schaffen en dat

werd uiteindelijk het Ameri-
kaanse Blackboard. Vanaf sep-
tember 2000 werden de pilot-
projecten gestart, zogenaamde
WUBBO’s (Werkelijk Uitprobe-
ren van BlackBoard in het On-
derwijs). In december vond de
officiële start van Blackboard
(BB) plaats en werd ook de te
gebruiken naam van de ELO

onthuld: nestor! Overigens: BB

is slechts een deel van Nestor.
De laatste omvat ook al aan-
wezige zaken zoals roosterpro-
gramma’s en administratiepro-
gramma’s voor studieresulta-
ten en dergelijke. Ik zal het
voornamelijk over het gebruik
van BB hebben.

BB is een web-georiënteerde
omgeving waarin, door ge-
bruik te maken van een brow-
ser (MS Explorer gaat prima,
Netscape levert soms wat pro-
blemen op!), door zowel do-
centen als studenten op allerlei
manieren aan informatieover-
dracht kan worden gewerkt.

het heden Als ICT/COO-co-
ordinator binnen de faculteit
kon ik niet achterblijven en
meldde me aan mee te draaien
in WUBBO-2. Samen met Gert
Vegter heb ik getracht BB in
te zetten bij het vak program-
meren III (waarin object ge-
oriënteerd programmeren in
Java centraal staat). En in-
derdaad: BB is een heel aar-

dig hulpmiddel bij de organi-
satie van een vak en de com-
municatie en documentuitwis-
seling met studenten. Zo kun-
nen de studenten van ons vak
een zeer gedetailleerd roos-
ter op BB terugvinden, evenals
alle opgaven, inclusief bijbeho-
rende Java-sources; kunnen ze
hun werk via een zg. “digi-
tale dropbox” weer inleveren;
hun resultaten van het ingele-
verd werk bekijken (de “gra-
debook”); meedoen aan dis-
cussieforums, chatboxen, vir-
tuele classrooms, e.d. Belang-
rijk is ook dat ze in het laat-
ste deel van het vak, waar
projectonderwijs centraal staat,
in groepjes van zo’n acht per-
sonen aan een groot werk-
stuk kunnen werken, waar-
bij ze per groep en afgeslo-
ten van de andere groepen,
met elkaar kunnen discussie-
ren, documenten kunnen uit-
wisselen, binnen een virtuele
classroom met elkaar kunnen
overleggen, agenda’s kunnen
bijhouden enzovoorts.

de toekomst Voor studenten
lijkt BB inderdaad een zeer nut-
tige aanvulling op het onder-
wijs. Voor docenten schept
het niet zozeer echt nieuwe
mogelijkheden, maar wel de
uniforme gereedschappen om
overal en voor alle studen-
ten dezelfde zaken op dezelfde
manier aan te bieden.
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Introductie van BB roept ech-
ter ook veel vragen op. Zo zou
met BB onderwijs op afstand
mogelijk zijn, maar daar voelt
eigenlijk niemand voor: BB zal
slechts een aanvullend hulp-
middel zijn bij bestaand onder-
wijs. De WUBBO’s zijn gevuld
met docenten die al enige af-
finiteit hebben met ICT, maar
hoe moeten de andere docen-
ten worden overtuigd van het
nut van BB en vooral: hoe moe-
ten zij ingewerkt worden in BB

en “verplicht” c.q. “gestuurd”
worden om BB te gaan gebrui-
ken? Hoe zit het met de be-
schikbaarheid van computers
(elke student zal toch minstens
dagelijks even moeten inlog-
gen en op BB de laatste me-
dedelingen, roosters e.d. moe-
ten kunnen opvragen c.q. inkij-
ken).
Daarnaast zijn er nog een aan-
tal technische zaken op te los-

sen, zoals de koppeling tus-
sen BB en de reeds bestaande
web-applicaties binnen Nes-
tor, zoals progressWWW (waar
studenten hun tentamenresul-
taten kunnen raadplegen en
zich voor vakken en tenta-
mens kunnen inschrijven) en
zal goed moeten worden na-
gedacht hoe de veelal achter
een wachtwoord verstopte in-
formatie in BB ook voor an-
dere geı̈nteresseerden, buiten
BB om, beschikbaar gesteld
kan worden (bijvoorbeeld in
de vorm van een electronische
studiegids).
Hoewel de keuze voor BB zeer
snel is gemaakt en de eerste pi-
lotprojecten zeer snel zijn op-
gezet, waardoor BB nu al bijna
2500 gebruikers heeft, is het
oplossen van de hierboven ge-
schetste problemen niet een-
voudig.

ICT in het onderwijs Het uni-
versitaire onderwijs zal zich in
de nabije toekomst steeds meer
gaan bedienen van allerlei vor-
men van ICT. Bij o.a. informa-
tica was het beschikbaar stel-
len van allerlei informatie bij
een college via het web al ge-
bruikelijk. Deed elke docent
dat vroeger op zijn eigen wijze,
BB biedt nu een hulpmiddel
hiervoor, zowel voor de do-
cent (makkelijker op het web
plaatsen) als de student (een
uniforme omgeving: alle vak-
ken presenteren zich op een-
zelfde manier). Daarnaast is
bij informatica al een aantal
jaren een automatisch inlever-
en correctiesysteem in gebruik,
waarbij studenten hun pro-
grammaatjes via email inleve-
ren en automatisch een mel-
ding terugkrijgen of hun pro-
gramma aan de eisen voldoet
(de programmatuur is afgeleid
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van de software die o.a. bij de
programmeerwedstrijden wor-
den gebruikt). Bij bijvoorbeeld
biologie wordt ook al enige
tijd gewerkt aan Regnum Ani-
malia (bij het vak Overzicht
Dierenrijk). Het programma
geeft middels plaatjes, video
e.d. uitleg over het dieren-
rijk, is webgeoriënteerd en be-

doeld als uitgebreid referentie-
en instructiemiddel met zelf-
toetsingmogelijkheden. Bij far-
macie is er de virtuele apo-
theek en bij scheikunde wordt
gewerkt aan een digitale che-
mische bouwdoos.
De koppeling van al deze be-
staande zaken aan BB is niet tri-
viaal.

Kortom: De RUG heeft er een
nestor bij in de vorm van BB,
waardoor veel van dit soort
ontwikkelingen kunnen wor-
den gecombineerd, maar ook
nog veel (nieuwe) problemen
zullen moeten worden opge-
lost.

KNAW Onderzoeker bij Dynamische Syste-
men Henk Bruin

Sinds zomer 2000 werkt Henk Bruin als Akademie Onderzoeker bij de vakgroep dynamische
systemen. Voor hem is dit een terugkomst naar Groningen, want hij heeft hier schoolgegaan
en heeft hier wiskunde gestudeerd. Zijn afstudeerscriptie, bij Henk Broer en Gert Vegter,
voltooide hij in 1990. Daarna volgden promotieonderzoek in Delft (bij Sebastian van Strien en
Jan Aarts) en post-doc-posities in achtereenvolgens Erlangen, Stockholm en tenslotte Caltech
(Pasadena, bij Los Angeles). In die tijd dwaalde zijn onderzoek wellicht van de Groningse
traditie af, maar dynamische systemen doet hij nog altijd.

De Koninklijke Nederlands
Akademie van Wetenschappen
(KNAW) is met NWO één van
de belangrijkste stimulators
van fundamenteel onderzoek
in Nederland. Sinds de laat-
ste jaren budgetten en studen-
tenaantallen teruglopen bij de
exacte wetenschappen, en wis-
kunde is hierin geen positieve
uitzondering, is de doorstro-
ming in het personeelsbestand
ook nogal afgenomen. Het
KNAW-programma waar ik nu
deel van uitmaak beoogt dan
ook jonge wetenschappers,
(veelal Nederlandse, maar niet
uitsluitend) die al enige post-
doc ervaring hebben voor een
periode van 3 tot 5 jaar te be-
trekken. Dit op basis van een
onderzoeksvoorstel dat door

de kandidaat en de universi-
teit (in mijn geval Henk Broer
en Floris Takens) is opgesteld.
Het gaat om een post-doctorale
plaats, die eventueel tot een
vaste betrekking kan leiden.
In Nederland is post-doctoraal
onderzoek minder gebruikelijk
dan verschillende buitenlan-
den. In Caltech had ik bijvoor-
beeld 8 post-doc collegas op
een vaste wetenschappelijke
staf (in de wiskundefaculteit)
van 12.

Laat ik wat uitweiden over
mijn onderzoek. Het vak-
gebied dynamische systemen
houdt zich bezig met de tijds-
evolutie van allerlei systemen.
Dit kan het verloop van een
populatie dieren zijn, of sim-

pelweg het weer, of ook syste-
men van zuiver wiskundige in-
teresse. We gaan dan uit van
een deterministisch model: de
toestand nu legt de toekomst
volledig vast. Vreemd genoeg
blijken deze modellen dikwijls
nog steeds onvoorspelbaar te
zijn; inherent aan het model
is de eigenschap dat de klein-
ste fouten, modelfouten, meet-
fouten of zelfs de afrondfou-
ten van de computer, uiteinde-
lijk, en vaak al heel snel, tot
grote afwijkingen leiden. De
toekomst lijkt zich dan toch to-
taal te onttrekken aan een cau-
saal verband met het heden.
Chaos-theorie is hier de popu-
laire benaming van geworden.

Toch vertonen ook chaotische
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systemen allerlei structuren
die vaak meetkundig van aard
en verrassend mooi kunnen
zijn. Ik denk dan aan frac-
talen, zichzelf in het onein-
dig kleine herhalende figuren,
waar Julia-verzamelingen wel-
bekende voorbeelden van zijn.
In dit geval is het dynamische
systeem een afbeelding f van
het complexe vlak in zichzelf,
die steeds opnieuw wordt toe-
gepast; geı̈tereerd. De Julia-
verzameling is het gebied in
het vlak waarop deze afbeel-
ding onvoorspelbaar is.

De afbeelding f heeft een
speciale eigenschap: ze be-
waart hoeken. Dit is de reden

waarom Julia-verzamelingen
vrij goed begrepen zijn; we
kunnen de hulp inroepen van
allerlei resultaten uit het vak-
gebied van de complexe ana-
lyse. Anderzijds is de hoek-
trouwheid een uitzonderlijke
eigenschap. We kennen tal-
loze systemen die bijvoorbeeld
energie of impulsmoment be-
houden, maar die worden niet
met hoektrouwe afbeeldingen
gemodelleerd. Dit is wellicht
de reden dat complexe dyna-
mica een beetje los staat van
andere gebieden in dynami-
sche systemen, en van toepas-
singsgerichte wiskunde.

In mijn onderzoek probeer ik

te begrijpen wat er gebeurt
als je hoektrouwe complexe af-
beeldingen gaat storen op een
niet-hoektrouwe manier. Het
globale beeld blijft behouden,
maar locaal gaan de bifurcaties,
d.w.z. qualitatieve verande-
ringen onder invloed van ver-
andering van parameters, an-
ders en veel algemener. Niet
langer spelen de hulpstukken
uit complexe analyse de hoofd-
rol, maar bifurcatietheorie, en
dit brengt mij weer terug bij
één van de hoofdthemas in de
“Groningse traditie”. Ik denk
dan ook niet dat men hier be-
vreemd tegen dit onderzoek
zal aankijken.

Didactiek van de Wiskunde en Natuurwe-
tenschappen Anne van Streun

In het jaar 2000 heeft de RUG een nieuwe leeropdracht geformuleerd en wel op het gebied
van de didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen. Op 16 oktober 2000 is Anne van
Streun daarop benoemd als fulltime hoogleraar. Binnen de faculteit geeft hij leiding aan on-
derwijs, ontwikkeling en onderzoek in de didactiek van de bètavakken, terwijl hij daarnaast
voor één dag in de week als hoogleraar werkzaam is bij het Universitair Centrum voor de Le-
rarenopleiding (UCLO).

Een nieuwe leerstoel op een
oud gebied Natuurlijk is het
gebied niet nieuw, want vijf-
tig jaar geleden werkten er ook
al vakdidactici aan de universi-
teiten. Zelf heb ik de laatste 25
jaar voor de wiskundedidac-
tiek het onderwijs verzorgd en
onderzoek uitgevoerd, voorna-
melijk op het deelgebied van
het onderwijs in probleem op-
lossen. Nieuw is wel dat in
de laatste jaren de betrokken-

heid van de bètadidactici met
het universitair onderwijs gro-
ter is geworden. Op dit mo-
ment werkt de helft van de
bètadidactici voornamelijk aan
de lerarenopleiding en de an-
dere helft werkt binnen de fa-
culteit mee aan de onderwijs-
vernieuwing en het onderwijs
van de Communicatie- en Edu-
catievariant. Daarover straks
meer. Eerst wil ik iets opmer-
ken over de veranderingen in

het onderwijs.

De verschuiving in de rol van
de leraar In de eerste jaren dat
ik begon les te geven, vanaf
1964, zag het didactisch re-
pertoire van de leraar wis- en
natuurkunde er nog eenvou-
dig uit. Al doende leerde hij
zijn vakkennis gebruiken om
een goede uitleg te bedenken,
een frontaal leergesprek bij ge-
schikte problemen te leiden en
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adequaat zin en onzin uit de
opgaven van het leerboek te
onderscheiden. De docent als
uitlegger van de voorgeschre-
ven leerstof. Leerlingen wer-
den geacht om op een bepaald
moment kennis te reproduce-
ren en algoritmen feilloos uit te
voeren. De docent zorgde voor
de kennisoverdracht en toetste
of die gelukt was. Aan dit een-
voudige onderwijsmodel, ge-
richt op kennisoverdracht door
middel van imitatieleren en re-
productie, is in het voortge-
zet onderwijs een einde geko-
men. In het studiehuis HAVO-
VWO, maar ook steeds meer in
andere takken van onderwijs,
staat het zelfstandig werken
aan opdrachten steeds meer
centraal. Kennis (met name be-
grip, inzicht, transfer) kan niet
worden overgedragen, maar
moet zelf door de lerende wor-
den geconstrueerd. Leerlingen
krijgen buiten het onderwijs in
baantjes en thuis steeds meer
de ruimte om zelf beslissingen
te nemen en zelf verantwoor-
delijkheid te dragen. Daar
past binnen het onderwijs de
sterke sturing door de leraar
niet meer bij. Twee argumen-
ten voor deze verandering.

Leraren ontwerpen nu zelf
geschikte opdrachten aan de
hand waarvan studenten te-
gelijk met de verwerving van
vakkennis direct de transfer
naar een praktijksituatie mee-
nemen. Ook zie je op aller-
lei plaatsen docenten sleutelen
aan hun eigen onderwijs als zij
de mogelijkheden van ICT wil-
len benutten. Jarenlang zagen
buitenstaanders het leraars-

beroep aan voor saai, jaar op
jaar hetzelfde vertellen. Nu,
daar is de laatste tijd in ieder
geval geen sprake meer van.
Boeiend en vermoeiend past
beter, een uitdaging waarover
jonge wiskundeleraren op ons
verzoek iets wilden vertellen.
U vindt hun verhalen in de
brochure ’Kiezen voor jonge
mensen’ of op onze website:
www.rug.nl/didactiek/pr.htm.
Kijk ook eens op de website
van de Nederlandse Vereni-
ging van Wiskundeleraren
www.nvvw.nl en klik eens
door naar de websites, die la-
ten zien hoe je bijvoorbeeld
met applets het onderwijs kunt
verrijken.

De verschuiving in de rol
van de universitaire docent
Het universitair onderwijs om-
streeks 1960 werd gedomi-
neerd door één bepaalde werk-
vorm, het hoorcollege. De
zeergeleerde of hooggeleerde
putte uit eigen aantekeningen
en droeg al dan niet met verve
de leerstof voor. Als student
was het zaak om snel te kun-
nen schrijven om het soms heel
hoge tempo van het bordwerk
van de docent bij te kunnen
houden. Sommige docenten
stonden bekend als goede di-
dactici, omdat zij hun teksten
twee- of zelfs driemaal uitspra-
ken, op dicteersnelheid. Het
overdrachtsmodel, dat is de
kennis overgieten in de hoof-
den van de toehoorders, stond
centraal. Het voornaamste ac-
tiepunt van de studenten in de
opleidingen was het afdwin-
gen van een gestencild dictaat,
zodat de schrijfkramp tijdens

de colleges kon worden ver-
minderd.

Het onderwijs is hevig in be-
weging en ook het universi-
tair onderwijs kan daar niet
bij achterblijven. De instelling
van de leerstoelen voor de di-
dactiek van de wiskunde en
natuurwetenschappen en die
voor de onderwijsvernieuwing
(Prof.dr. Koos Duppen) laten
zien dat het de faculteit ernst is
met de grotere aandacht voor
het eigen onderwijs. Onder-
wijsvernieuwing leidt al snel
tot een volledig omgooien van
het eigen onderwijs en het ont-
werpen van iets nieuws. Het-
zelfde effect heeft het benut-
ten van een elektronische leer-
omgeving, die het eigen vak-
onderwijs ondersteunt met een
discussieruimte, een vragenru-
briek, FAQ bij het collegema-
teriaal, een slidecaroussel, si-
mulaties en verwijzingen naar
weblinks of zelfs het toegan-
kelijk maken van video opna-
men van colleges op de web-
site van het vak. Ook onze fa-
culteit gaat in de komende ja-
ren serieus aan het werk met
de invoering van de digitale
leeromgeving. In de universi-
taire lerarenopleiding werken
alle docenten en studenten al
met zo’n digitale omgeving,
waarin iedere student en do-
cent het eigen werk op het web
kan plaatsen en daarover met
anderen kan communiceren.

Bèta Communicatie Uit con-
ferenties en publicaties over
de positie van bèta’s en tech-
nici op de arbeidsmarkt blijkt
de grote vraag naar afgestu-
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deerden die een brug kun-
nen slaan tussen de kennis
van technici en onderzoekers
aan de ene kant en de gebrui-
kers van die techniek en de
bèta wetenschap aan de andere
kant. Het marktonderzoek be-
vestigt het beeld dat er een
grote behoefte is aan vertalers
van techniek en wetenschap
voor de gewone gebruiker en
voor de business-to-business
markt. Ook nu al komen af-
gestudeerden van onze facul-
taire opleidingen vaak terecht
in dergelijke communicatieve
functies en moeten daar on-
middellijk stevig worden bij-
geschoold. Uit het recente
onderzoek onder alumni die
twee jaar geleden in onze fa-
culteit zijn afgestudeerd blijkt
dat zij ontevreden zijn over het
nagenoeg ontbreken van aan-
dacht voor communicatieve en
ICT vaardigheden in hun op-
leiding. Binnen de basisop-
leiding (straks bachelors ge-
noemd) wordt daarom veel
meer aandacht besteed aan het
ontwikkelen van communica-
tieve vaardigheden. Daar wer-
ken de bètadidactici aan mee.

De afstudeervariant Bèta
Communicatie en Educatie
De minister en de VSNU gaan
voortvarend aan het werk met
een nieuwe structuur voor
de universitaire studies, de
bachelors opleiding van drie
jaar en de masters opleiding
van twee jaar. Het nieuwe
facultaire raamplan, geschre-
ven voor de CE-variant van
de vijfjarige opleiding, wordt

het uitgangspunt voor de C&E

masters. Het beschrijft een cur-
riculum dat aan de ene kant
een nauwe samenhang ver-
toont met de vakwetenschap-
pelijke basisopleidingen, de
bètacomponent, en anderzijds
voldoende interne consisten-
tie vertoont om voor studen-
ten een duidelijke en aantrek-
kelijke keuzemogelijkheid te
vormen, gelijkwaardig aan
andere varianten. Na de b-
basisopleiding trekken Com-
municatie en Educatie nog een
jaar gelijk op, waarna zij uit-
een kunnen gaan zonder de
interactie met elkaar en met de
b-component kwijt te raken.

De toekomst van de
bètastudies Op een recente
conferentie over de toekomst
van de bètastudies formu-
leerde Prof.dr. J. de Vuijst
(TNO) het als volgt: De uit-
daging waar we nu voor staan
is dus niet zomaar zoveel mo-
gelijk technici en harde bèta’s
op te leiden, maar juist om
voldoende bèta’s op te leiden
die een brede kijk hebben op
technologie en ook op de im-
pact daarvan op de samen-
leving. Niet zomaar bèta’s,
maar intelligente bèta’s (niet
een pleonasme), die bijvoor-
beeld goed kunnen samenwer-
ken met alfa’s en gamma’s.
Want dat is toch waar we op
uit zijn: een nieuwe genera-
tie van hoogopgeleiden, die
niet alleen de technologie zelf
verder kunnen helpen ontwik-
kelen, maar die ook leiding
kunnen geven aan een door

en door vertechnologiseerde
maatschappij.

Werken aan onderwijskwa-
liteit Binnen de faculteit en
het UCLO hebben de vijftien
bètadidactici zich verenigd
rondom een gemeenschap-
pelijk onderzoeksprogramma
”Werken aan onderwijskwa-
liteit”, dat gekenmerkt wordt
door het ontwerpen van goed
en vernieuwend onderwijs,
waarvan de kwaliteit door on-
derzoek moet blijken. Een ne-
gental bètadidactici heeft zich
aangemeld om in dat kader
een promotietraject op te star-
ten, zodat de onderwijsver-
nieuwing op wetenschappe-
lijke basis kan worden ontwor-
pen en op haar waarde beoor-
deeld. Daar zal ik de komende
jaren wel flink wat werk aan
hebben.

Feedback U begrijpt dat ik
in mijn nieuwe baan graag
contact wil onderhouden met
alumni in bedrijven en het on-
derwijs om daar de ontwik-
kelingen te volgen en afstu-
deerders door middel van sta-
ges en onderzoek kennis te la-
ten maken met de beroepssitu-
atie. Reacties op bovenstaand
verhaal zijn daarom bijzonder
welkom.

Meer informatie over
bétadidactiek en onder-
wijsvernieuwing is te vin-
den op de WWW-site
www.fwn.rug.nl/betaplus.
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Afscheid van Coen Bron Wim H. Hesselink

Op vrijdag 8 december 2000 nam de vakgroep Informatica afscheid van professor Coen Bron.
Op verzoek van onze voorzitter, prof Nikolay Petkov, heeft Wim Hesselink namens de vak-
groep bij dit afscheid Coen Bron toegesproken. Het verzoek iemand bij zijn afscheid toe te
spreken werd tot op heden meestal aan hemzelf gedaan, maar dat had nu duidelijk practische
bezwaren.

Even terzijde, de term vak-
groep is bij de invoering van
de MUB afgeschaft en de toen
ingevoerde basiseenheid Infor-
matica is inmiddels in vier de-
len opgesplitst, ik gebruik het
woord vakgroep hier om de
gezamenlijke staf aan te dui-
den die bij de informatica-
opleiding betrokken is.

Een gelegenheid als deze vroeg
om wat geschiedenis, maar
omdat het een lange geschiede-
nis betreft, heb ik het niet uit-
puttend willen behandelen.

Op 1 september 1983 werd
Coen aangesteld als eerste
hoogleraar bij de vakgroep. De
opleiding Informatica in Gro-
ningen was het jaar daarvoor
van start gegaan. Op het mo-
ment van zijn aanstelling be-
stond de vaste staf van de vak-
groep uit 4 wp-ers (waaronder
mensen van het eerste uur als
John van Meurs en Eelco Dijk-
stra) en 3 wetenschappelijk as-
sistenten.

Coen Bron had uit Twente
het Modulair Pascal project
mee naar Groningen genomen.
Na een paar jaar is het pro-
ject gestopt, maar het werkte

nog lang door in zijn eigen
Oberon compiler, in het proef-
schrift over hergebruik en ty-
pering in Modula-3, en mo-
gelijk in het feit dat we onze
eerstejaars informaticastuden-
ten tegenwoordig programme-
ren leren in de programmeer-
taal Modula-3.

Er waren tijden, dat de vak-
groep gezamenlijk onder
Coen’s bezielende leiding ging
zeilen, hoewel er natuurlijk
ook landrotten zoals onderge-
tekende waren, die dan niet
meegingen en van mening wa-
ren dat er thuis tentamens
nagekeken moesten worden.
Coen heeft in de loop der jaren
zijn steentjes bijgedragen aan
de cohesie van de vakgroep:
hij heeft tenminste tweemaal
in Assen de hele vakgroep met
partners en al ontvangen. We
zijn één keer naar zijn huis ge-
fietst, hoewel ik niet meer weet
hoe we teruggekomen zijn.

Het hooglerarenbestand van
de vakgroep, tussen 1984 en
1990 aangevuld met Jan van
de Snepscheut en Roland Back-
house, is later weer uitgebreid
met Gerard Renardel, Nikolay
Petkov en Ben Spaanenburg.

Coen’s eigen leerstoel is van-
wege zijn vertrek omgedoopt
tot Software Engineering en is
nu bezet door Jan Bosch (zie ar-
tikel elders in dit blad). Ik heb
de indruk, dat het afscheid van
deze abstracte leerstoel Coen
niet zwaar valt.

In een conceptbijlage van het
leerstoelenbeleid, dat uiteinde-
lijk niet door de censuur geko-
men is, dacht ik het volgende
gelezen te hebben:

“Het afvloeien van hooglera-
ren onder medeneming van hun
stroeve en afgeschreven leerstoe-
len zal de beweeglijkheid en het
draagvlak van de leerstoelen en
daarmee de kwaliteit van het on-
derzoek en onderwijs dat daarop
plaats vindt, aanzienlijk bevorde-
ren.”

Deze uitspraak letterlijk ne-
mend heeft de afdeling aan
Coen de stoel geschonken,
waarop hij de laatste jaren op
het instituut gezeten had. Mis-
schien dat, mijmerend in deze
stoel, nog een aantal goede her-
inneringen aan de vakgroep
Informatica zal blijven bewa-
ren.
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Software Engineering in Groningen! Jan Bosch

September 2000 is bij het Instituut Wiskunde en Informatica een Hoogleraar Software Engi-
neering aangetrokken: Jan Bosch. Na meer dan zes jaar in Zweden, met als laatste positie een
hoogleraarschap aan het Blekinge Institute of Technology,vindt Jan het geweldig om weer te-
rug te zijn op Nederlandse bodem en is hij met veel energie begonnen aan het opbouwen van
de Software Engineering onderzoeksgroep in Groningen. Het doel van dit artikel is om een
indruk te geven van het onderzoek en de plannen voor de toekomst.

Maar voordat we het onder-
zoek in de groep presenteren
is het nodig het onderzoeks-
gebied software engineering te
presenteren, met name omdat
het relatief weinig aandacht
krijgt binnen Nederland. Een
definitie van Software Engi-
neering is “de toepassing van
een systematische, gediscipli-
neerde, kwantificeerbare aan-
pak bij de ontwikkeling, uit-
voering, en onderhoud van
software” (IEEE Standard Glos-
sary of Software Engineering
Terminology). Software en-
gineering heeft betrekking op
technologie, processen, organi-
satie en bedrijfsfactoren. Een
’engineering’ benadering richt
zich op efficiëntie, dus het be-
reiken van de gestelde functi-
onele en kwaliteitseisen tegen
minimaal gebruik van bronnen
als personen, financiële midde-
len en infrastructuur. Een ont-
wikkelproces bestaat uit een
aantal stappen, zoals require-
ment engineering, software ar-
chitectuur ontwerp, detail ont-
werp, implementatie, validatie
en release met als orthogonale
activiteiten ondermeer docu-
mentatie, configuratie man-
agement en kwaliteit manage-
ment. De geldende misvatting
is dat software engineers soft-
ware schrijven. Echter, in de

praktijk blijkt dat een software
engineer minder dan 10% van
zijn of haar tijd gebruikt voor
het schrijven van software en
de rest aan de eerdergenoemde
activiteiten.

requirement
specification

functionality-based
architectural design

software
architecture

estimate
quality

attributes

architecture
transformation

QA-optimising
solutions

Q.R.

F.R.

not OK

OK

Voor ons onderzoek zijn we
niet in staat om alle voor-
noemde aspecten van software
engineering te behandelen. In
plaats daarvan richten we ons
op twee foci, i.e. software ar-
chitecture en software product
families. De architectuur van
een software systeem begrenst
de kwaliteitsattributen, zoals
performance en onderhoud-
baarheid, vormt een represen-
tatie van de eerste ontwerpbe-
slissingen en vormt een arte-
fact dat kan dienen voor dis-
cussie met de stakeholders van
het systeem. In ons onderzoek
bestuderen we ondermeer eva-
luatie van software architectu-

ren, in het bijzonder onder-
houdbaarheid, en het ontwerp
van software architecturen, on-
dermeer hebben we een me-
thode voor SA ontwerp ont-
wikkeld.

De software architectuur de-
sign methode bestaat uit
drie fases, i.e. functionaliteit-
gebaseerd ontwerp, software
architectuur evaluatie en soft-
ware architectuur transforma-
tie. In de eerste figuur is een
overzicht over de methode ge-
visualiseerd. In de eerste fase
ontwerpt de architect een eer-
ste versie van de architectuur
op basis van de functionele ei-
sen. In de tweede fase wordt
de architectuur geëvalueerd
op basis van de kwaliteitsei-
sen, met als resultaat de niet
vervulde kwaliteitseisen en de
problematische locaties in de
architectuur. De derde fase
transformeert de architectuur
met als doel de kwaliteitsattri-
buten te verbeteren zonder de
applicatie domein functionali-
teit aan te tasten.

Software product families vor-
men een benadering op her-
gebruik van software met een
duidelijke analogie naar de
productie industrie. Bijvoor-
beeld, verschillende televisies
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van Philips zijn allen gebouwd
hetzelfde platform. Voor soft-
ware, het gebruik van product
families wordt nu op brede
schaal geı̈ntroduceerd in the
Europese software industrie.
Op het gebied van software
product families doen we on-
derzoek naar het concept van
variatie punten in software ar-
tefacten en het gebruik daar-
van tijdens product deriva-
tie, evolutie in de context van
software product families en
organisatorische aspecten van
software product familie geba-
seerde ontwikkeling. In de
tweede figuur worden de ver-
schillende artefacten van een
software product familie ge-
presenteerd.

Ik ben van mening dat soft-
ware engineering onderzoek
niet kan plaatsvinden zon-
der frequente contacten met
de software industrie. Deze
contacten kunnen variëren van
eenmalige gesprekken waarin
wederzijdse kennisuitwisse-
ling plaatsvindt tot gemeen-
schappelijke onderzoek en ont-
wikkelingsprojecten waarbij
gezamenlijk een onderwerp
wordt geadresseerd en hope-
lijk opgelost. In mijn vroegere
onderzoek in Zweden werk-
ten we veel samen met de lo-
kale software industrie, bij-
voorbeeld Ericsson Software
Technology, Axis Communi-
cations, Althin Medical en Te-
leLarm. Daarnaast zijn we deel

van het Eureka/itea project ES-
APS waaraan veel van de grote
Europese industrile bedrijven
deelnemen, onder andere No-
kia, Ericsson, Philips, Bosch,
Siemens, Thomson (nu Tha-
les) en Alcatel. In Nederland
hebben we al contacten opge-
bouwd met een aantal bedrij-
ven, maar we willen graag ons
netwerk van contacten vergro-
ten. Mocht u geı̈nteresseerd
zijn in een van de voornoemde
onderwerpen, neem dan con-
tact met ons op.

Meer informatie over de
onderzoeksgroep software
engineering op de website
www.cs.rug.nl/Research/SE.
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Daniel Bernoulli—Groningen, 1700 - Basel,
1782 Manja van Olst

Misschien heeft hij als kleuter nog wel gespeeld op de Grote Markt: de beroemde wis- en
natuurkundige Daniel Bernoulli. Het instituut voor Wiskunde en Informatica wilde de 300e
verjaardag van deze grote geleerde in zijn geboortestad natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom is er 15 december jl. een gedenkplaquette onthuld aan de gevel van de Openbare
Bibliotheek. De bibliotheek is gekozen omdat zijn geboortehuis stond op de plaats waar nu
de trap naar de fietsenkelder is.

Voorafgaande aan de onthul-
ling konden de aanwezigen
luisteren naar twee voordrach-
ten van de initiatiefnemers
Herold Dehling en Jan van
Maanen. De St.Petersburg pa-
radox werd ons nog eens dui-
delijk uitgelegd, de reisverha-
len van Daniel prachtig ver-
teld en ook de Wet van Ber-
noulli kwam even ter sprake.
Bij de onthulling van de pla-
quette werd een kleine expo-
sitie gehouden over het leven
en werk van Daniel Bernoulli,
waarvan hieronder een kleine
samenvatting. Behalve aan
Daniel werd hierin ook aan-
dacht geschonken aan zijn va-
der Johann Bernoulli, naar wie
het Groninger Bernoulliplein is
vernoemd.

Daniel Bernoulli wordt gebo-
ren op 8 februari 1700 in Gro-

ningen op het adres Oude Bo-
teringestraat 16. Zijn vader Jo-
hann Bernoulli is sinds 1695
hoogleraar in de wiskunde in
Groningen. In 1705 besluit Jo-
hann met zijn gezin terug te ke-
ren naar Basel. Daniel krijgt
hier al op 11-jarige leeftijd on-
derwijs in de wiskunde van
zijn oudere broer Nikolaus II.
Na het Gymnasium begint hij
in 1713 de studie aan de artes-
faculteit, die hij in 1716 als
Magister verlaat. Johann Ber-
noulli heeft voor Daniel het
handelsvak op het oog, maar
net als zijn vader geeft Da-
niel de voorkeur aan de we-
tenschap. Hij gaat medicijnen
en wiskunde studeren en in
1721 doet hij zijn artsexamen
met een verhandeling over de
ademhaling. Al snel ziet hij
uit naar een functie waarin hij
zijn interesse in de wiskunde
kwijt kan. Wanneer dit mis-
lukt bezoekt hij Venetië om
zich verder in de medicijnen
te bekwamen. Hier publiceert
hij in 1724 zijn eerste wiskun-
dige werk (Exercitationes Ma-
thematicae). Met deze stu-
die over reeksen en differen-
tiaalvergelijkingen krijgt hij be-
kendheid als wiskundige. Zijn
reputatie stijgt als hij in 1725 de
prijs van de Parijse Académie

des Sciences wint. In dat-
zelfde jaar wordt Daniel be-
noemd tot hoogleraar in de
wiskunde in St. Petersburg. In
1727 wordt op aandringen van
Daniel ook zijn stad- en stu-
diegenoot Leonhard Euler aan-
gesteld aan de academie. Sa-
men met hem houdt Daniel
zich hoofdzakelijk bezig met
mechanische problemen. Hij
verdiept zich in de bewegin-
gen van stromende vloeistof-
fen en gassen. Met zijn jon-
gere broer Johann II, die hem
in Sint Petersburg is komen op-
zoeken, reist Daniel in 1733 te-
rug naar Basel. De periode
1725-1733 blijkt achteraf Da-
niels meest creatieve periode te
zijn. In deze tijd schrijft hij zijn
Hydrodynamica, het baanbre-
kende werk over de stromings-
leer, dat trouwens pas in 1738
gepubliceerd wordt. Johann
lijkt zijn zoon dit succes niet
te gunnen en op slinkse wijze
tracht hij het voor zichzelf op
te eisen door één van zijn ei-
gen werken over de stromings-
leer van een vroegere datum te
voorzien. Vanaf dat moment is
de relatie tussen vader en zoon
ernstig verstoord: waar Daniel
vroeger boven zijn publikaties
nog vaak trots Johannis Filius
(zoon van Johann) schreef, is
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daar later geen sprake meer
van.

Vanaf 1733 vestigt Daniel zich
voorgoed in Basel, waar hij
benoemd wordt tot professor
in de anatomie en plantkunde.
Hier zal hij de rest van zijn le-
ven wijden aan de natuurwe-
tenschappen en het onderwij-
zen daarvan. Daniel blijft be-
wust vrijgezel omdat hij zich
niet aan het gevaar wil bloot-
stellen “op een dag zijn vrij-
heid en rust te verliezen”.
Maar op de Baselse universi-
teit vindt hij de eerste jaren
ook geen rust. Hij krijgt te
horen dat hij zich te weinig
met de botanie bezighoudt en
in 1743 ruilt hij van leerstoel
met de medicus König. In
1750 wordt hij benoemd tot
hoogleraar in de natuurkunde.
Zijn colleges experimentele fy-
sica trekken veel toehoorders.
Maar de gebreken van de oude
dag brengen Daniel ertoe zich
vanaf 1776 door zijn neef Da-
niel II te laten vervangen. In
1780 krijgt Daniel II zelf een
professoraat en vanaf dat mo-

ment wordt Daniel vervangen
door zijn andere neef Jacob
II. Daniel Bernoulli blijft tot
op het laatst helder van geest.
Twee jaar later, op 17 maart
1782, overlijdt hij in zijn lieve-
lingsstad Basel.

Daniel Bernoulli was tijdens
zijn leven een wereldwijd ge-
respecteerd geleerde. Dit blijkt
onder andere uit het feit dat
hem maar liefst tien maal de
prijs van de Franse academie
werd toegekend. Echter, aan-
gezien zijn ideeën pas echt
begrepen werden in de 20e

eeuw, kon toen pas de wer-
kelijke reikwijdte ervan wor-
den ingeschat. De belang-
rijkste ontdekking die op zijn
naam staat, is tegenwoordig
bekend als de Wet van Ber-
noulli. In zijn Hydrodyna-
mica introduceert Daniel deze
vergelijking die het verband
weergeeft tussen de druk en
de snelheid van een vloeistof
of gas. Verder worden in dit
boek de beginselen van de ki-
netische gastheorie voor het
eerst beschreven, de wet van
Boyle wordt afgeleid en het
begrip ‘absolute temperatuur’
komt ter sprake. In zijn leven
bestudeerde Daniel Bernoulli
ook nog de praktische toepas-
singen van de waarschijnlijk-
heidsrekening, onder andere
met betrekking tot de vermin-
dering van de sterftekans ten
gevolge van de inenting tegen
pokken. Samen met Euler en
d’Alembert legde hij de ba-
sis voor de leer van de parti-
ele differentiaalvergelijkingen,
uitgaande van de studie van de
trillende snaar.

Van de studie informatica naar een eigen
bedrijf Herman van Aartsen

“Een koude gure wind,” ik kan
mij het nog goed herinneren;
de eerste dag in Groningen.
Hoe kwam dat toch, dat van
alle universiteiten die ik op de
open dagen bezocht had, de

RUG daar niet toe behoorde.
Misschien was het maar goed
ook. Het studentenleven dat
ik in Twente heb mogen aan-
schouwen heeft mij in ieder ge-
val weerhouden om daarheen

te gaan. . . wist ik veel. . . maar
alles went zo gauw je er deel
van uit gaat maken. Daarnaast
was het bekend dat Gronin-
gen een theoretische universi-
teit was. Vanuit mijn filosofie
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dat een goede basis erg belang-
rijk is om beslagen de praktijk
in te stappen was de keuze snel
gemaakt wat achteraf ook een
verstandige keuze bleek. Maar
afijn, staande voor het com-
plex vroeg ik mij toch af waar-
aan ik begonnen was. Het eer-
ste jaar viel erg zwaar. Zelf-
studie en discipline waren ver
te zoeken en het leventje van
KEI-feesten en dergelijke beviel
best. Gaandeweg leer je je
weg vinden en het belang van
lessen voorbereiden. Een van
de professoren die ik uiteraard
verder niet bij naam zal noe-
men had de neiging om met
het krijtje in de ene hand en
de borstel in de andere hand
al schrijvend het geschrevene
uit te wissen. Werkcolleges
deden zodoende de naam eer
aan: wat kon die man snel
schrijven zeg. De eerste twee
jaren liepen gelijk op met de
Wiskunde studie met een paar
keuzevakken. In het derde jaar
was er meer keuzeruimte en
dat is het tijdstip dat men over
de toekomst moet gaan naden-
ken. Voor de meesten volgt
na de studie de praktijk en na-
tuurlijk moet je daarop zo goed
mogelijk voorbereid zijn. Deel
van de praktijk bestaat uiter-
aard uit het omgaan met men-
sen. Helaas was dit één van
de onderbelichte aspecten van
de studie. Men leert waartoe
de knoppen van de computer
dienen maar enige sociale af-
finiteit krijg je daar niet van.
Gelukkig kun je dit zelf heel
goed opvangen door studen-
tassistent te worden. Nadat ik
mij hiervoor had aangemeld,
heb ik ook inderdaad een aan-

stelling gekregen. Ondanks
dat ik helemaal opging in het
student assistent-zijn en lange
dagen maakte was het een zeer
leerzame en leuke periode. Je
leert omgangsvormen maar je
raakt ook meer betrokken bij
de afdeling en leert het per-
soneel waaronder de professo-
ren kennen. Die professoren
waren opeens geen geheim-
zinnig communicerende vaten
meer, maar mensen waarmee
je kon praten. Een waarschu-
wing is wel dat het student-
assistent-zijn tijd kost. Nu
was dat ten tijde van mijn
studie geen probleem, omdat
je toen nog over zes studieja-
ren kon beschikken. Een an-
dere vorm van praktijkvoorbe-
reiding is stage lopen bij een
bedrijf. Mijn stage heb ik te-
zamen met een studie-genoot
gedaan bij de ING-bank alwaar
we de toepasbaarheid van da-
tabases op parallelle compu-
ters in een commerciële om-
geving onderzochten; een op-
dracht waarvoor we later de
NGI-Noordprijs mochten ont-
vangen. De stage was voorbij
en inmiddels ook al vijf studie-
jaren; alleen wat nu? Ik had
inmiddels gesolliciteerd bij het
bedrijf dat de database leverde
waaraan we onderzoek deden,
Oracle, maar daar gaf men mij
helaas te kennen niet geı̈nte-
resseerd te zijn. Ik heb toen
besloten het zesde jaar te ge-
bruiken om verder te sollicite-
ren en gelijkertijd nog het een
en het ander op de universiteit
te doen. Gedurende dit laatste
jaar had ik een wonderlijke er-
varing: het aha-erlebnis. Door
de jarenlange theoretische stu-

die had ik kennelijk een dusda-
nige bagage meegekregen en
een zodanige denkwijze ont-
wikkeld, dat ik mij alle nieuwe
gebieden binnen de informa-
tica binnen afzienbare tijd ei-
gen kon maken. Inmiddels
ging het solliciteren (ook een
vak apart) mij beter af en zo-
doende kon ik, bij wat toen
nog Cap Volmac heette, aan
het werk. Blij met een sala-
ris en goede secundaire voor-
waarden ging ik in eerste in-
stantie zonder te veel na te
denken aan het werk. Al snel
werd mij duidelijk dat dit niet
de omgeving was die ik ambi-
eerde. Eén van de hoofdacti-
viteiten van de afdeling waar
ik geplaatst werd was het ma-
ken van Cobol programma-
tuur. Als rechtgeaarde infor-
maticus was dit een bezigheid
die je je schoonmoeder nog niet
zou toewensen. Toen men in
de gaten kreeg dat mijn capaci-
teiten toch verder reikten dan
het aanraken van toestenbor-
den werd ik overgeplaatst naar
de afdeling Advanced Techno-
logies. Dat was een pak van
mijn hart maar nog steeds niet
wat ik wilde. Mijn afstudeer-
richting betrof parallelle sys-
temen en aanverwante zaken
en dit was iets waar men daar
geen plek voor had. Dat Oracle
mij had afgewezen zat mij na-
tuurlijk ook nog steeds dwars,
maar wonder boven wonder
kwam ik via via toch weer in
kontakt met dit bedrijf. Zo-
doende wil het feit dat ik op
de laatste dag van mijn proef-
tijd bij Cap Volmac mijn ont-
slag heb ingediend en bij Ora-
cle in dienst kwam bij hun af-
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deling Advanced Technologies
met als aandachtsgebied paral-
lelle systemen. Als “groentje”
was dit wel afzien tussen alle
seniore mensen. De eerste paar
maanden wilde het ook niet
erg vlotten. De inzet (het te
werk stellen bij klanten) ver-
liep moeizaam en ik was va-
ker bij Oracle te vinden dan
bij de klant. Achteraf maar
goed ook toen bleek dat voor
een opdracht in Amerika men-
sen gezocht werden die direct
beschikbaar waren. Zo kwam
het dat ik een paar dagen la-
ter voor het eerst van mijn le-
ven in een vliegtuig zat rich-
ting San Fransisco, Sillicon Val-
ley. Het betrof een proefpro-
ject aangaande Video on De-
mand; een systeem waarbij ge-
bruikers zelf kunnen bepalen
wat ze wanneer op televisie
willen zien. Gedurende de drie
maanden dat ik daar verbleef
ging het hele gedoe om paral-
lelle systemen langs me heen.
Gelukkig was het de tijd dat in-
ternet stond door te breken op
het commerciële vlak en wat is
er dan beter dan op de Head-
quarters te zitten waar het al-
lemaal geı̈nitieerd wordt. De
kennismaking met deze kant
van het internet heeft de rest
van mijn carrière beı̈nvloed.
Gedurende de tijd dat ik in
dienst was bij Oracle heb ik mij
verder verdiept in internet en
aanverwante zaken en produk-
ten en kwam uiteindelijk bin-
nen afzienbare tijd op een ni-
veau waarop ik me kon meten
met de seniore mensen binnen
de afdeling. Vanaf dat moment
deed ik veel projecten waar-
bij mijn technische expertise

gevraagd werd. De afdeling
Advanced Technologies kreeg
een andere naam: Internet &
Multi-media services en hield
zich bezig met implementa-
tie van de zogenaamde speer-
punt technologie bij bedrijven.
Oftewel: de software was dus-
danig krakkemikkig dat er wel
een expert heen moest om de
touwtjes aan elkaar te kno-
pen. Ik schreef een aantal tools
en voor één van de projecten
werd ik door Oracle genomi-
neerd als “Architect of Succes’.
Echter het begon te knagen.
Oracle was namelijk geen be-
drijf dat het zelf ontwikkelen
van software toejuichte tenzij
je Amerikaan was. Van huis
uit was ik vrij creatief en zo
ook in het ontwikkelen en be-
denken van nieuwe software.
Ik ging om me heen kijken
in de markt en leerde al snel
dat als je software wilde ont-
wikkelen je bij een produkt-
bedrijf terecht kwam. Alleen
dan had je nog steeds niet het
concept bedacht. Eén van de
motto’s die voor mij toenter-
tijd gevormd werd was: “Als
je niet vinden kunt wat je wilt
creëer het dan.” Met een aantal
collega’s vormden we het idee
om zelf een produkt-bedrijf te
starten. Zodoende werd twee-
enhalf jaar geleden het bedrijf
Topwing opgericht dat zich in
eerste instantie richtte op soft-
ware om internetwinkels mee
te bouwen maar later is uit-
gegroeid tot software om con-
tent management systemen te
bouwen die via verschillende
kanalen ontsloten konden wor-
den. Of zoals dat zo fraai
heet: multi channel content

management systems. Ora-
cle kon dit uiteraard niet zo
waarderen en trok de nomina-
tie weer in. Voor mij was er
in ieder geval een omgeving
geschapen waar ik mijn kun-
sten naar hartelust kon botvie-
ren. Een prettige bijkomstig-
heid is om de creativiteit om-
gezet te zien naar een rendabel
bedrijf. Wat door al de jaren
duidelijk is geworden is dat je
veel kunt bereiken door zelf
te ondernemen. Hetzij tijdens
de studie hetzij na de studie
in de vorm van eigen initiatief.
Het is de kunst om door het
woud van de informatietech-
nologie je kansen te ontwaren.
Een nieuwe en positieve ont-
wikkeling is dat mensen meer
op hun kunde beoordeeld wor-
den. Een aantal jaren terug
werd de IT-wereld voorname-
lijk gedomineerd door men-
sen met een voldoende groot
vocabulair en weinig inhoud.
Hier wordt steeds vaker door
heen geprikt daar klanten ook
steeds slimmer worden. Een
andere ontwikkeling die helaas
een minder positieve uitwer-
king heeft op een bedrijf als
het onze is het ontkrachten van
de internet-hype. Door akke-
fietjes als het World-online de-
bacle heeft de internet beurs
een opdonder gehad getuige
de daling van de waarde van
de aandelen. Zo’n waardeda-
ling vraagt ook een herpositi-
onering van het bedrijf. Kon
men vroeger een bedrijf op-
richten dat de waarde baseerde
op de aandelen, en waarvan
menig managementlid rijk is
geworden, nu zal dat toch an-
ders moeten. Een meer ze-
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kere vorm van waardecreëring
in het bedrijf is je aantrekke-
lijk maken voor overname en
niet door een IPO (initial pu-
blic offering; oftewel de beurs-
gang). Ook Topwing heeft
te maken gehad met partijen
die een overname bod deden.
Nu gaat dat over het algemeen
door het ruilen van aandelen
en het vaststellen van een lock-
up period (de periode waarin
je de aandelen moet vasthou-
den; d.w.z. niet verhandelen).

Gelukkig is dit afgeketst daar
gedurende de lock-up period
het aandeel daalde naar van
$100 naar $1, 1/100 van de
waarde. Men kan zich voor-
stellen dat door dit soort deals
een aantal bedrijven naar de
haaien ging. Wij hebben geluk-
kig de klap overleefd en zoiets
maakt het bedrijf toch sterker.
Natuurlijk is er veel meer ge-
beurd, maar zoals bij meerdere
bedrijven het geval is, blijft dat
onderdeel van het bedrijfsge-

heim. Maar ik kan verzeke-
ren dat het de moeite loont om,
wanneer men aspiraties heeft
een eigen bedrijf te starten, dat
niet te laten. En een beetje ge-
luk is altijd nodig. . .

Oh ja, de mensen die geı̈nte-
resseerd zijn om meer over
Topwing te weten kunnen een
kijkje nemen op de website:
www.topwing.com.

Een Erepromotie in Delft Henk Broer

Op 5 Januari 2001 ontving Floris Takens een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft,
ter gelegenheid van de (jaarlijkse) Dies–viering.

Enige historie Floris Takens
was van 1972 tot 1999 hoog-
leraar Wiskunde te Gronin-
gen, na in 1969 in Amster-
dam gepromoveerd te zijn on-
der leiding van Nico Kuiper.
Takens heeft een significante
bijdrage gegeven aan het on-

derzoek van
niet-lineaire
Dynamische
Systemen en
chaos. Dit
onderzoek
heeft een
brede scope,
variërend
tussen ui-
terst funda-
mentele as-
pecten en
toepassin-
gen op che-
mische pro-

cestechnologie, op epilepsie-
onderzoek en — meer recen-
telijk — ook op anestesiologie.
Deze toepassingen lopen via
tijdreeksanalyse, we komen er
zo nog op terug.

Floris Takens heeft tijdens zijn

carrière veel buitenslands ver-
keerd. In 1969–1970 bezocht
hij het IHÉS nabij Parijs, waar
hij als jonge onderzoeker in-
vloeden onderging van Thom
en Ruelle. Ongeveer tezelf-
der tijd kwam hij in contact
met zijn Braziliaanse leeftijds-
genoot Palis, die in Berkeley
bij Smale gepromoveerd was.
Tussen Takens en Palis is een
bloeiende samenwerking ont-
staan, die al meer dan 30 jaar
voortduurt. Hierdoor kwam
Takens vele malen voor lan-
gere tijd in Rio de Janeiro.

Thom en Smale waren in de
zestiger en zeventiger jaren
van de vorige eeuw exponen-
ten van de vernieuwingen bin-
nen het vakgebied Dynami-
sche Systemen. Takens en Palis
behoren tot de meteen daarop
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volgende generatie en ook zij
hebben grote invloed gehad op
de verdere ontwikkelingen van
het vakgebied.

De wiskunde zelf Het onder-
zoek van Floris Takens valt
ruwweg in twee delen te split-
sen. Het eerste gebied betreft
fundamentele aspecten van
Dynamische Systemen. Een
eerste belangwekkend werk in
deze richting is On the nature
of turbulence, in samenwerking
met Ruelle gepubliceerd in de
Communications of Mathema-
tical Physics van 1971. In dit
artikel werd te term strange at-
tractor voor het eerst genoemd,
die later werd geassocieerd
met chaos. Verder zijn hier
te noemen de uit 1974 stam-
mende artikelen Singularities of
vector fields, Publ. Math. IHES
43 and Forced oscillators and bi-
furcations. De laatste van deze
is de veel–geciteerde Utrecht
preprint,1 die onder meer de
‘Bogdanov-Takens bifurcation’
bevat. In deze drie werken
is de invloed van het IHES
bezoek, in het bijzonder van
René Thom, nog zichtbaar. Dit
onderzoek had een zeer grote
follow-up, van Takens zelf, van
zijn co-auteurs en promovendi,
maar ook van vele anderen.

Het artikel On the nature of tur-
bulence trok meteen veel be-
langstelling, met name van fy-
sici. Hieruit kwam na een
tiental jaren een tweede onder-
zoekslijn voort, ingeluid door
het artikel Detecting strange at-

tractors in turbulence. Dit ver-
scheen in de proceedings van
de grote 1980 conferentie over
Dynamical Systems and Tur-
bulence, gehouden aan War-
wick University in Engeland.
De proceedings werden gepu-
bliceerd als nummer 898 in de
Springer Lecture Notes in Ma-
thematics. Het artikel beval de
‘Takens reconstructie stelling’
die vele toepassingen heeft in
verschillende andere gebieden
van onderzoek. De reden is
dat deze stelling een effectieve
analyse van signalen (tijdreek-
sen) bevat, die bovendien vol-
ledig behavioristisch is. Er
wordt alleen aangenomen dat
de tijdreeks gegenereerd is
door een deterministisch sys-
teem, maar de ‘bewegingsver-
gelijkingen’ hoeven niet be-
kend te zijn. In zekere zin
kun je zeggen dat de dynamica
juist gereconstrueerd wordt uit
de tijdreeks. In ieder geval is
het mogelijk schattingen te ge-
ven van de (fractale) dimen-
sie van de strange attractor en
van sommige andere dynami-
sche karakteristieken.

Het artikel in de LNM 898 was
van groot belang binnen de
discipline zelf, maar ook hier
was er grote en aanhoudende
belangstelling van buiten. Het
behavioristische karakter van
de methode laat toepassingen
toe op zeer verschillende disci-
plines: chemische procestech-
nologie, epilepsie-onderzoek,
anestesiologie.

Floris Takens startte hiermee
ook voor zichzelf een tweede
onderzoekslijn, waarin hij sa-
men met toepassers uit allerlei
andere vakgebieden aan het
werk gaat om hun problemen
te helpen oplossen. Tot zijn
medewerkers en co-auteurs
horen onder meer Cock van
den Bleek (TUD), Jaap de
Goede (UL) en Fernando Lo-
pez da Silva (UvA). In de af-
gelopen twee decennia is hij
zich hier meer en meer in gaan
verdiepen hetgeen aanleiding
gaf en geeft tot gemeenschap-
pelijk onderzoek, ook leidend
tot verschillende promoties.

De grote wetenschappelijke
betekenis van Floris Takens
blijkt onder meer uit zijn lid-
maatschappen van de KNAW

en van de Braziliaanse Aca-
demie voor Wetenschappen.
Verder is hij redacteur van de
Springer Lecture Notes in Ma-
thematics en tevens van het
tijdschrift Ergodic Theory and
Dynamical Systems, beide zeer
toonaangevend.

Al bovenstaande overwegin-
gen hebben vast en zeker een
rol gespeeld voor de Techni-
sche Universiteit Delft, bij hun
beslissing om Takens een Ere-
doctoraat te geven. Erepromo-
tor was de Delftse hoogleraar–
wiskunde Jan Aarts, een oud-
studiegenoot van Takens uit
Amsterdam. Verder traden
Cock van den Bleek en schrij-
ver dezes op als paranimf.

1Binnenkort voor het eerst te verschijnen in: H.W. Broer, B. Krauskopf and G. Vegter (Editors), Global Analysis of
Dynamical Systems, IOP–Press.
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. . . ...en ééntje in Toulouse Jaap Top

Op 26 mei 2000 werd door de Université Paul Sabatier in Toulouse (F) een eredoctoraat
uitgereikt aan Marius van der Put, hoogleraar Zuivere Wiskunde bij het onderzoeksinstituut
Wiskunde en Informatica, het IWI.

Marius van der Put on-
derhoudt al vele jaren
goede contacten met ver-
schillende groepen on-
derzoekers uit Toulouse.
Met Jean-Pierre Ramis
heeft hij onderzoek ge-
daan op het gebied van
de differentiaal Galois

theorie. Dit leidde onder meer
tot het verzoek aan Marius, om
in juni 1998 een voordracht te
komen geven in het prestigi-
euze Seminaire Bourbaki in Pa-
rijs.

Met Marc Reversat richtte hij
zich meer op de rigide alge-
braı̈sche meetkunde. Over dit
onderwerp schreven zij geza-
menlijk meerdere artikelen, die
verschenen in de periode 1985
- 1997.
In april/mei 1999 organiseerde
Marius voor het Mathematisch
Research Instituut in Gronin-
gen een intensieve cursus, de
zgn. Springschool, over ‘As-
pects of ordinary differential
equations’. Deze eerste MRI
Springschool bracht een tiental
Duitse, Roemeense, Italiaanse
en Franse beginnende AIO’s
(onder andere uit Toulouse)
naar Groningen. Ter afslui-
ting werd hier in mei 1999 een
conferentie gehouden, waar-

aan naast wiskundigen uit Pa-
rijs, Rennes, Padua en Raleigh
in North Carolina ook Ramis
en diverse medewerkers van
hem hebben bijgedragen. Ove-
rigens heeft Marius heel re-
gelmatig engelstalige semes-
tercolleges verzorgd in diverse
MRI Masterclasses. Evenals de
springschools bieden de Mas-
terclass programma’s cursus-
sen die vooral interessant zijn
voor afstudeerders en begin-
nende AIO’s.
Het eredoctoraat werd uitge-
reikt in aanwezigheid van de
president van de Université
Paul Sabatier, professor Ray-
mond Bastide en de Neder-
landse consul A. Courtois de
Viçose.
De laudatio werd uitgesproken
door professor Jean-Pierre Ra-
mis.

Ter ere van deze bijzondere ge-
legenheid organiseert het IWI

van 28 – 30 mei (2001) een
workshop over ‘Differential
Equations and Stokes Pheno-
menon’.
Onder de sprekers vinden we,
naast enkele beroemdheden
uit dit vakgebied zoals Jean
Ecalle (Parijs), Alexander Its
(Indianapolis) en Peter Olver
(Minneapolis) verschillende

inmiddels gepromoveerde of
bijna gepromoveerde deelne-
mers van de MRI springschool
in 1999.
De belangrijkste thema’s waar-
over zij gaan spreken zijn: the
Stokes phenomenon, differen-
tial Galois theory, Lie sym-
metries of partial differential
equations en asymptotics of
solutions of differential equati-
ons.
Meer informatie over
deze workshop is te
vinden op de website:
http://www.math.rug.nl/˜ro-
bert/stokes/stokes.html

De uitgereikte versierselen
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ALUMNIDAG 2001
over de theoretische en commerciele kanten van Software Architectuur

Onze nieuwe hoogleraar Software Engineering, Jan Bosch, toonde zich graag bereid om het
ochtendprogramma van de komende alumnidag te verzorgen. Over het onderwerp dat hij gaat
belichten, volgt in dit artikel een uitgebreide toelichting.
Voor het middagprogramma zal, voor de tweede keer in het negenjarig bestaan van de alum-
nidag, een ontvangst bij een bedrijf op het programma staan. Dit keer biedt Vertis BV de
deelnemers van de alumnidag een gastvrij onthaal!
De alumnidag 2001 zal plaatsvinden op zaterdag 16 juni.

De globale indeling van het
programma is als volgt:
’s ochtends het themagedeelte
over Software Architectuur;
de lunch is -net als vorig jaar-
gepland in de Zernike Inn,
gelegen tegenover Vertis BV,
waar het middagprogramma
plaatsvindt.
Aan het eind van de mid-
dag is er natuurlijk weer de
b o r r e l!

Maar nu eerst enige informatie
over het ochtendprogramma
De toelichting van Jan Bosch is
in het Engels, omdat deze tekst
is ontleend aan de beschrijving
van een internationaal project
waaraan hij deelneemt.
Het thema omvat in principe
software architectuur, het ont-
werpen van software architec-
turen en de evaluatie van soft-
ware architecturen. De presen-
tatie zal doorspekt worden met
veel industriële voorbeelden.

Toelichting:
One can identify an increa-
sing identification of the im-
portance of explicit design of
software architectures. This tu-
torial presents a method for
architectural design explicitly
focussing on assessment of

and transformation for qua-
lity attributes. Assessment
of software architectures using
scenario-, simulation-, metrics-
and experience-based assess-
ment approaches is discus-
sed. Transformation of soft-
ware architectures is using ar-
chitectural styles, architectural
patterns, design patterns and
by converting quality require-
ments to functionality. The de-
sign method is extensively il-
lustrated by examples and ex-
periences from numerous in-
dustrial cases. The tutorial is
based on a recently published
book ”Design and Use of Soft-
ware Architectures - Adopting
and Evolving a Product-Line
Approachäuthored by the tu-
torial presenter and published
by Addison-Wesley.
The aim of the tutorial is to
present our experiences, reflec-
tions and research results ba-
sed on those experiences in the
domain of software architec-
ture design. Over the years,
we have worked on this to-
pic with a variety of compa-
nies, including Ericsson Soft-
ware Technology, Axis Com-
munications, Securitas Larm,
Ericsson Mobile, EC Grup-
pen, Ericsson Software Archi-

tecture Research Center and
Althin Medical. Sharing our
experiences and research re-
sults with the tutorial parti-
cipants will allow the partici-
pants to make informed de-
cisions about the future orga-
nization of software develop-
ment in their own company
(for industrial participants) or
to collect additional empirical
data and identify new research
questions (for academic parti-
cipants).
Hopelijk geeft dit onderwerp
aanleiding tot veel discussie!

De invulling van het middag-
programma staat nog niet he-
lemaal vast, maar enige feite-
lijke informatie kunnen we al-
vast wel geven.
Vertis telt plm. 400 werkne-
mers, waaronder 4 (binnenkort
wellicht 5) van onze afgestu-
deerden in zowel informatica
als wiskunde.
Je zou het bedrijf kunnen om-
schrijven als een ‘full service’
IT-dienstverlener. Het markt-
gebied waarop deze dienstver-
lening zich richt omvat alles
wat een mens slikt (voeding,
pharmacie, water) en de tech-
nologie waarmee dat wordt ge-
realiseerd is voornamelijk Ora-
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cle & Microsoft op de plat-
formen Unix, Windows NT en
VMS. Meer specifiek gaat
het om de volgende activitei-
ten: implementatie van ERP-
systemen (SAP & Oracle Ap-
plications), maatwerksysteem-
ontwikkeling & systeeminte-
gratie, beheer van applicatie en
infrastructuren.

In de loop van mei worden
de details van dit gedeelte be-
kendgemaakt.

Aanmelding Alumnidag:
vóór 1 juni 2001.
Per e-mail: annemiek@cs.rug.nl
per telefoon: (050) 3633927
of per fax: (050) 363 3800

Begin juni wordt aan iedereen
die zich heeft aangemeld het
definitieve programma en de
deelnemerslijst toegestuurd.
We hopen op een geweldige
belangstelling, ook van de wis-
kundigen die in de IT werk-
zaam zijn of overwegen deze
overstap binnenkort te maken!

Houd rekening met het feit, dat de alumnidag een tweejaarlijks evenement gaat worden, dus:

in 2002 is er g e e n alumnidag!

Van student naar studiehuis (?) Jacolien van Dijk

Omzwervingen De eerste keer
dat ik op het Zernike Com-
plex kwam, was met een bus
vol 5 VWO-ers. Jaarlijks be-
zocht onze school de open da-
gen van de RUG en ik was er
vroeg bij, want ik stond voor
een moeilijke keuze. Wilde
ik medicijnen studeren? Nog
steeds lijkt het me een van de
meest boeiende studies. Ik
zou ook naar het conservato-
rium kunnen gaan om daar
mijn dwarsfluitlessen te ver-
volgen, maar fluiten als hobby
leek me toch leuker dan flui-
ten voor je brood. En dan
had je natuurlijk de PABO. Die
had altijd al een grote aantrek-
kingskracht op mij gehad. Als
klein kind speelde ik bijna da-
gelijks ‘schooltje’, waarbij oude
schoolschriftjes fanatiek door
mij werden nagekeken en met
rode pen voorzien van een krul
of een streep. Echter, voor

een beta als ik, met achten en
negens op mijn rapport, werd
de PABO toch als ‘te makke-
lijk’ en ‘onder mijn niveau’ be-
schouwd.

De tweede keer dat ik op het
Zernike Complex kwam, was
op een zaterdag samen met
mijn ouders. Er was een open
les van de vakgroep Wiskunde.
Ik had bedacht dat wanneer
‘schooljuf’ niets zou zijn, dat
ik natuurlijk altijd nog ‘lerares’
op het vwo kon worden. En de
keuze voor wiskunde was toen
snel gemaakt, want dat was ge-
woon het leukste vak. Maar
toen ik op die open dag samen
met mijn ouders de collegeban-
ken van ZG 101 inschoof en
een of andere hoogleraar bij-
zonder ingewikkelde formules
op het bord zag schrijven, was
ik snel genezen. Nee, een echte
wiskundige zou ik nooit wor-

den. Het werd bouwkunde!
Mijn propedeuse aan de TU in
Eindhoven heb ik in een jaar
gehaald, maar ik twijfelde of
ik mijn studie moest voortzet-
ten. De stad Groningen had
veel meer aantrekkingskracht
op mij dan Eindhoven en de
studie bleek niet helemaal wat
ik ervan verwacht had. Daarbij
kwam dat een baan in het on-
derwijs bleef trekken!

De studie De derde keer dat
ik op het Zernike Complex
kwam, was in de zomer van
’93. Het was in de week van
de eerstejaars introductie dat
ik besloot om toch maar wis-
kunde te gaan studeren aan de
RUG. In Groningen heb ik een
leuke studententijd gehad en
ik kon mijn weg prima vinden
op de (kleine) afdeling. En wat
de studie zelf betrof? Droog,
ik vond de meeste vakken erg
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droog en vaak zag ik er het nut
niet van in. Toch had ik er op
een bepaalde manier wel lol in.

Tijdens mijn studie heb ik nog
een paar keer een poging ge-
daan mijn ‘oogkleppen’ af te
gooien en rond te kijken naar
wat ik, naast lesgeven, nog
meer met wiskunde zou kun-
nen. Maar ik bleef bij de con-
clusie dat mijn hart niet bij on-
derzoek ligt noch bij het be-
drijfsleven. Ik besloot te gaan
afstuderen bij de richting edu-
catief ontwerpen. In die laatste
fase van mijn studie heb ik mij
hoofdzakelijk beziggehouden
met onderzoek naar het meet-
kunde onderwijs in de destijds
nog niet ingevoerde Tweede
Fase: in hoeverre de vlakke
meetkunde een geschikt ter-
rein is voor leren redeneren en
bewijzen. Ik volgde in dat jaar
ook de ‘basiscursus lerarenop-
leiding’ en deed mijn eerste er-
varingen voor de klas op. Deze
waren dermate positief dat ik
vervolgens een postdoctorale
lerarenopleiding aan de UCLO

ging doen. Daar heb ik gedu-
rende een jaar de nodige ba-
gage meegekregen om mij te
kunnen redden voor een klas,
maar het meeste moet je toch
echt in de praktijk leren. Ik leer
nog iedere dag.

Het leraarschap Ik heb geen
moment spijt gehad van mijn
keuzes. Ik ben een ‘juf’ in
hart en nieren en geniet van
mijn werk. Ik vind het omgaan
met leerlingen boeiend, het uit-
leggen van wiskunde leuk, de
organisatie rondom het lesge-
ven een uitdaging, een proef-

werkje maken doe ik voor mijn
hobby en toetsen nakijken, ach
ja, dat hoort erbij. Bij bui-
tenschoolse activiteiten ben ik
graag betrokken. Momenteel
zing ik in een docentenkoor
en help ik een aantal leerlin-
gen bij het opstarten van een
nieuwe schoolkrant. Verder
ben ik mentor geweest, heb
ik bijlessen gegeven aan een
dove leerlinge en ben ik sinds
dit jaar ICT-vakdocent. Na-
tuurlijk, er zitten zeker ook
minder leuke kanten aan dit
werk. Zo staat het salaris nog
steeds niet in verhouding met
wat studiegenoten in het be-
drijfsleven verdienen, heb ik
met een baan van 80 procent
een 50-urige werkweek en is
de hoge werkdruk en het nog
niet goed draaiende studiehuis
aanleiding tot veel ontevreden
gezichten en gemopper van zo-
wel collega’s als leerlingen.

Het studiehuis Over het stu-
diehuis gesproken: ikzelf,
collega’s, ouders en leerlin-
gen vragen ons steeds va-
ker af of het überhaupt wel
een werkbaar systeem is. De
overgang van de basisvor-
ming (huiswerk, vaste lessen,
systeem van proefwerken en
kleine schriftelijke overhorin-
gen) naar de Tweede Fase (stu-
diewijzers, zelfstandig werken
en plannen, eens in de zes
weken een grote dossiertoets
die meetelt voor je examen) is
erg groot, te abrupt en vooral
ook te vroeg. Veel leerlingen
‘verzuipen’. Als eerstejaars
studenten er al moeite mee
hebben, dan mag je toch niet
verwachten dat 15/16-jarigen

deze mate van zelfstandig stu-
deren ineens aan kunnen? De
meeste leerlingen beginnen op
deze leeftijd net het uitgaans-
leven te ontdekken en krijgen
hun eerste baantje, vriendje
of vriendinnetje. Er is zoveel
meer dan school!

Nieuw in het studiehuis is ook
de invoering van praktische
opdrachten. Het is een leuke
manier om wiskunde in de
praktijk te brengen. In groepjes
gaan de leerlingen er enthousi-
ast mee aan het werk. Maar ze
zijn er te lang mee bezig, dui-
ken er helemaal in en zien het
als een laatste redmiddel om
hun cijfer op te halen. Want
’gewoon’ sommen maken? Dat
doet de zogenaamd zelfstan-
dige leerling veel te weinig.
Daar is in zijn planning geen
tijd voor. En in mijn plan-
ning helaas ook niet. Want
ik moet in minder lessen meer
wiskunde uitleggen. En daar-
mee ben ik aangeland bij de ge-
ringe contacttijd in de Tweede
Fase. Vooral bij wiskunde B is
dit een probleem. Van de 3 les-
uren in de week is 1 uur zelf-
studieuur geworden. De leer-
lingen werken dan niet in het
lokaal, maar met zo’n 120 man
in het zogenaamde studiecen-
trum. Wie herinnert zich niet
de UB met z’n studienissen?
Daar waar het altijd veel te vol
en veel te warm was, waar de
verleiding pauze te houden en
met vrienden bij te kletsen veel
te groot? Stel je zo ook het stu-
diecentrum voor!
Per week moeten de leerlin-
gen een minimum aantal uren
in dit studiecentrum doorbren-
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gen. Met een stempelkaart op
zak kiezen ze zelf aan welk vak
ze gaan werken. Ook vrijdags
het 5e en 6e uur zijn hiervoor
gereserveerd. Deze uren zijn
altijd erg favoriet, want veel
leerlingen ontdekken gelukkig
nog net voor zaterdag dat hun
stempelkaart nog niet vol is.
Op deze uren kun je het stude-
ren helemaal wel vergeten. Er
worden voornamelijk plannen
voor het weekend gemaakt.

Voor de docenten is het er dui-
delijk niet makkelijker op ge-
worden. Van iedere toets moe-
ten herkansingen komen, om-
dat de toetsen van 4 havo en
4 vwo al meetellen voor het
examendossier. Als docent ben
je langer bezig een herkan-
sing en normering te maken
en te corrigeren, dan dat die
ene herkanser bezig is geweest
voor de toets te leren! “Op-
passen” in het studiecentrum
vind ik persoonlijk nogal frus-
trerend. Naast het zetten van
120 stempels (hoezo fraudege-
voelig?) en het rondlopen en
tot stilte manen van leerlingen,
kom ik aan individuele uitleg
absoluut niet toe. Ik vind het
jammer dat ik op deze manier
mijn leerlingen niet die aan-

dacht kan geven die ze nodig
hebben, zowel op persoonlijk
gebied als op wiskundegebied.

Ik denk dat de Tweede Fase
best kans van slagen kan heb-
ben, maar dan zouden een aan-
tal zaken moeten veranderen.
Waarom moet iedere school
voor zichzelf proberen het wiel
uit te vinden om de hele orga-
nisatie goed op poten te krij-
gen? Wat dat aan vergader-
tijd en energie kost! Waarom
kunnen mijn klassen niet wat
kleiner? Dan kan ik de indi-
viduele uitleg die ik nu vaak
buiten mijn lessen om geef, in
de les kwijt. Waarom krijg ik
niet meer contacttijd? Schul-
dig hieraan is volgens mij het
feit dat de Tweede Fase zoge-
naamd budgettair neutraal in-
gevoerd moet worden.

Onze school heeft nog geen
zij-instromers. Wel is beslo-
ten in de toekomst een soort
goedkope ‘oppasassistent’ aan
te stellen in het studiecentrum.
Dan komen wij, docenten, ein-
delijk weer toe aan datgene
waarvoor we zijn opgeleid en
kunnen we meer tijd besteden
aan individuele begeleiding.

Gelukkig zijn er de schoolva-
kanties om weer een beetje bij
te komen. Nadeel van deze
vakanties is wel dat je altijd
vast zit aan de dure en drukke
piekperioden. Een dagje tus-
sen door vrij nemen, bijvoor-
beeld als een vriendin gaat
trouwen, is er natuurlijk niet
bij. Toch wordt dit alles ruim-
schoots goed gemaakt door dat
ene meisje in de brugklas die je
verlegen toevertrouwt dat wis-
kunde haar lievelingsvak is en
door die ene jongen uit vwo 3
die na afloop van de les naar
je toekomt en zegt dat ’ie het
eindelijk snapt. Daar doe je het
voor!

En straks? Wat ik in de toe-
komst wil gaan doen? Ik zie
mezelf nog wel naar de PABO

gaan. Niet als student hoor,
maar wel om het rekenonder-
wijs daar eens stevig aan te
pakken en studenten te bege-
leiden. Hoe het ook zal lo-
pen, ik zal er alles aan doen
om geen leraar te worden die
voor zijn verdriet in het onder-
wijs zit. Ik heb volgend jaar
mijn 5-jarig jubileum en voor-
lopig ben ik er nog lang niet
uitgekeken.

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.



ALUMNIEUWS–9 MEI 2001 21

Afstudeerrichting Bedrijfswiskunde in
Groningen Kees Praagman

In het najaar van 2000 heeft de RUG een verzoek ingediend om de afstudeerrichting statistiek
te mogen vervangen door de afstudeerrichting bedrijfswiskunde (BWK). Op het ogenblik van
schrijven is er nog geen formele toestemming, maar het belangrijkste adviesorgaan in deze
heeft positief gereageerd. We gaan er daarom van uit dat we in september 2001 kunnen starten.

Waarom bedrijfswiskunde?
Binnen het bedrijfsleven, met
name de dienstensector is er
een grote vraag naar exact op-
geleid personeel. Bij banken,
pensioenfondsen, beleggings-
maatschappijen, maar ook
consultancybedrijven wordt
steeds vaker gebruik gemaakt
van geavanceerde mathemati-
sche modellen. In de klassieke
wiskundeopleiding is er tradi-
tioneel weinig aandacht voor
dit soort toepassingen. Aan
de instroomkant valt de laat-
ste jaren op dat er vanuit de
potentiële studenten juist veel
belangstelling is voor oplei-
dingen die aansluiten bij een
werkkring in deze sector, denk
aan bedrijfskunde en bedrijfse-
conomie.

Dat een dergelijke opleiding le-
vensvatbaar is blijkt bijvoor-
beeld bij de Duitse institu-
ten voor Wirtschaftsmathema-
tik, maar ook bij de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam; bij de
Universiteit Utrecht, die sinds
een paar jaar met steun van-
uit de Katholieke Universiteit
Brabant een programma Wis-
kunde voor Economie en Be-
drijf biedt; en bij de Katholieke
Universiteit Nijmegen, die in
september 2000 is begonnen
met een programma Financial

Mathematics.

Hoe gaat de opleiding eruit
zien Om Bedrijfswiskunde in-
houd te geven is er een samen-
werkingsovereenkomst geslo-
ten tussen de béta-faculteit
(FWN) en de Faculteit der
Economische Wetenschappen
(FEW). De afspraak is dat
BWK voor ongeveer de helft
uit bétavakken zal bestaan,
en voor de andere helft uit
bedrijfseconomie, econometrie
en managementvakken, ver-
zorgd door de FEW. In con-
creto betekent dit dat studen-
ten al in het eerste jaar kiezen
voor bedrijfswiskunde. Vanaf
het eerste moment is er de mo-
gelijkheid om naast wiskunde-
vakken ook economie- en eco-
nometrievakken te volgen. Zo
kunnen studenten al in het eer-
ste trimester het vak Economie
en Management volgen.

Vooruitlopend op de bache-
lors-mastersstructuur, die
waarschijnlijk in 2002 inge-
voerd wordt heeft bedrijfswis-
kunde een zogenaamde 3+2
opbouw: een min of meer
uniform gedeelte van 3 jaar,
waarna in de laatste 2 jaar voor
een verdere specialisatie ge-
kozen kan worden. Dit kan
in de richting van meer wis-

kunde of statistiek zijn, maar
ook in de richting van meer
bedrijfsmatige disciplines als
actuariaat, marketing, financi-
ele wiskunde of logistiek zijn.

Hoe onderscheidt BWK zich
van wiskunde en econome-
trie? Vergelijk je Bedrijfswis-
kunde met (Technische) Wis-
kunde, dan ziet het verschil
enerzijds in de aandacht voor
bedrijfstoepassingen in plaats
van natuurkundige toepassin-
gen. Anderzijds is er ook bin-
nen de wiskunde zelf minder
aandacht voor de onderwer-
pen die vooral gebruikt wor-
den in de traditionele toepas-
singen, ten gunste van de vak-
ken die ten basis liggen aan de
modellen bijvoorbeeld in de fi-
nanciële wiskunde. Het onder-
scheid met econometrie ligt in
de eerste plaats natuurlijk in de
studieduur, econometrie is een
vierjarige opleiding, bedrijfs-
wiskunde een vijfjarige. In-
houdelijk betekent dat vooral
extra aandacht voor wiskunde.

Samenwerking met het ITB In
het kader van de bedrijfswis-
kunde is Groningen ook een
overeenkomst aangegaan met
het Institut Teknologi Bandung
(ITB), in Indonesië. Vanaf ja-
nuari 2002 komen er elk jaar
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een aantal studenten uit Ban-
dung voor een half jaar naar
Groningen, die bij succes aan
het eind van hun verblijf een
dubbeldiploma ’MSc Actuarial

Sciences’ van het ITB en de RUG

krijgen. In de toekomst zal
dit mastersprogramma een on-
derdeel van bedrijfswiskunde
gaan vormen.

Tot slot Voor wie meer
wil weten, een mailtje aan
c.praagman@math.rug.nl is
snel gestuurd, en meestal ant-
woord ik ook heel snel.

Vertrek Herold Dehling en Thomas Mi-
kosch

In het afgelopen jaar zijn bij
Wiskunde vertrokken Prof. Dr.
Herold Dehling en Dr. Thomas
Mikosch.

Herold Dehling (foto rechts)
is in 1988 in dienst getreden
als universitair hoofddocent
en per 1 juni 1996 benoemd
tot bijzonder hoogleraar (van-
wege het Groninger Univer-
siteitsfonds). Hij heeft zich
zeer verdienstelijk gemaakt op
het gebied van onderwijs, on-
derzoek en voorlichting. In
het bijzonder denken wij aan
zijn bijdrage tot het statistiek-
onderwijs aan de biologen, en

aan zijn inzet als medeinitia-
tor van de nu in ontwikke-
ling zijnde opleiding Bedrijfs-
wiskunde. Ook het samen met
J.N. Kalma geschreven text-
boek over Waarschijnlijkheids-
rekening dient niet onvermeld
te blijven. Per 1 april 2000 is hij
benoemd tot hoogleraar aan de
Universität Bochum.

Thomas Mikosch (foto links) is
sinds 1994 in Groningen werk-
zaam als universitair hoofddo-
cent (en ook in deeltijd verbon-
den aan Eurandom te Eindho-
ven). Als gedreven onderzoe-
ker op het terrein van de fi-
nanciële wiskunde, heeft hij in
betrekkelijk korte tijd zeer veel
publicaties het licht doen zien,
inclusief een textboek (Elemen-
tary stochastic calculus with fi-
nance in view, Advanced series
on statistical science & applied
probability ; vol. 6). Per ja-
nuari 2001 heeft hij een benoe-
ming aanvaard tot hoogleraar
actuariële wiskunde in Kopen-
hagen.

Zowel Dehling als Mikosch
hebben niet alleen gezorgd
voor een werkklimaat met een

grote internationale compo-
nent. Ook de contacten bin-
nen de eigen universiteit en

met name binnen de facul-
teit Wiskunde en Natuurwe-
tenschappen werden ontwik-
keld en uitgebouwd. Beider
vertrek komt op een ogenblik
dat de wiskunde in Gronin-
gen zich aan het bezinnen is
op de nabije toekomst. Hun
inbreng en inzet zullen node
gemist worden. Wij wensen
Herold en Thomas veel succes
in Bochum, respectievelijk in
Kopenhagen.
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Bernoullilezing

2000–2001
Johann Bernoulli lezing

Jacques Laskar
Astronomie et Systemes Dynamiques, Observatoire de Paris

Chaos and Organisation in the Solar System

22 mei 2001 om 19.30 uur
Aula, Academiegebouw RUG, Broerplein 5, Groningen

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding door Prof. Henk Broer
Na afloop is er receptie

Meer informatie: afdeling wiskunde en informatica, tel. 050–3633939.

Jacques Laskar werkt aan de evolutie van het
zonnestelsel. Hij heeft kunnen aantonen dat
het zonnestelsel chaotisch is door middel van
storingsrekening (en nieuwe rekentechnieken).
Ook heeft hij kunnen wijzen op de fundamen-
tele rol die de maan speelt op de stabiliteit van
de aardas en dus van het klimaat op aarde. Zijn
berekeningen worden gebruikt om het klimaat
in het verleden te bestuderen. De door hem ont-
wikkelde methoden kunnen op talloze andere
gebieden worden toegepast.

Laskar heeft een wiskundige opleiding geno-
ten en is gepromoveerd aan de Observatoire de
Paris-Meudon. Op het ogenblik leidt hij een
multidisciplinair team aan het Bureau des Lon-
gitudes.

Jacques Laskar is voor zijn werk meerdere ke-
ren onderscheiden: de Prix de Pontécoulant
van de Franse Academie van Wetenschappen in
1993, de IBM prijs in 1993, en de zilveren me-
daille van de CNRS in 1994.
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Personalia
Bij informatica is Coen Bron
vertrokken en Jan Bosch als
hoogleraar software engineer-
ing aangesteld, bij wiskunde
zijn Herold Dehling en Tho-
mas Mikosch vertrokken. Over
al deze hoogleraren leest U el-
ders in dit blad.
Bij wiskunde is sinds augus-
tus 2000 Wout de Goede aan-
gesteld. Wout vervult o.a. de
rol van studieadviseur voor de
eerstejaarsstudenten.

Onze ALUMNIEUWS-
medewerker Gerard Sierksma
(alias Rames Sik) is benoemd
tot hoogleraar bij de faculteit
economie.

Wiskunde en Informatica bij avond

Rein Smedinga is vanaf no-
vember 2000 voor de helft
van zijn tijd aangesteld als
ICT/COO-coördinator van de
faculteit. Hij heeft daarvoor
zijn functie als wetenschap-
pelijk coördinator opgegeven.
Deze beleidstaken zijn over-
genomen door Yvonne Jeuken
(onderzoek) en Jan Jongejan
(onderwijs).

Ook bij het ondersteunend per-
soneel hebben zich wat wij-
zigingen voorgedaan. Het
onderwijsbureau is uitgebreid
met Emmy Charité als part-
time medewerker. Eke Adema
heeft de afdeling per novem-
ber 2000 verlaten. Haar op-
volgster als IWI-secretaresse is
Helga Steenhuis.

Promoties — G. Tiesinga,
Multi-level ILU preconditioners
and continuation methods in fluid
dynamics. Promotor: Prof.dr.
A.E.P. Veldman; co-promotor:
Dr.ir. F.W. Wubs; 24 maart
2000, ISBN 90-367-1204-1, 121
pages.
— B. Basrak, The sample auto-
correlation function of non-linear
time series. Promotor: Prof.dr.
W. Schaafsma; co-promotor:
Dr. T. Mikosch; 16 juni 2000,
ISBN 90–367–1259–9, 133 pa-
ges.
— E.A. Verbitski, Generalized
Entropies in Dynamical Systems.
Promotores: Prof.dr. F. Takens,
Prof.dr. H.W. Broer; 9 oktober
2000, ISBN 90–367–1287–4, 200
pages.
— H.P. van Ditmarsch, Know-
ledge games. Promotores:
Prof.dr. G.R. Renardel de La-
valette, Prof.dr. J.F.A.K. van
Benthem; 20 november 2000,
ISBN 90-367-1296-3, 142 pages.
— E.H. Saaman, Another formal
specification language. Promoto-
res: Prof.dr. G.R. Renardel de
Lavalette, Prof.dr. P. Klint; 24
november 2000, ISBN 90-367-
1308-0, 182 pages.
— Ivelin Stojanov, Toepassingen

van neurale netwerken in de Com-
putionele Linguistiek, Promotor:
Prof.dr. J. Nerbonne (Letteren).

NGI-scriptieprijs Roel Vande-
wall heeft met zijn afstudeer-
verslag ‘Database Replication
Prototype’ (Begeleider: Wim
Hesselink) de jaarlijkse prijs
van het Nederlands Genoot-
schap voor Informatica NGI
in de wacht gesleept. De
jury prees de praktische toe-
pasbaarheid en de originali-
teit. Roel heeft zijn afstudeer-
onderzoek in Zwitserland ge-
daan (aan de ETH in Zürich).
De jury vond het een origi-
neel onderwerp en ook aan alle
andere criteria van goede op-
bouw, academisch gehalte e.d.
voldeed zijn verslag aan de
hoogste eisen.

Meer goede studenten Voor de
(landelijke) NGI-scriptieprijs
heeft de opleiding Informatica
ook Dinand Roeland gekandi-
deerd. Dinand heeft zijn af-
studeerwerk verricht bij Erics-
son in Zweden. Helaas ging
de hoofdprijs (van 20 Kf) net
aan zijn neus voorbij. Er wa-
ren voor het eerst ook 3 prij-
zen van f 1500 voor de beste
propedeuse. Ralph van der
Broek was een van de geluk-
kige winnaars! Hij behaalde
zijn propedeuse in 1 jaar met
een gemiddelde boven de 8,8!

Promovendi Technische Me-
chanica onderscheiden Tij-
dens de J.M. Burgersdag 2001,
gehouden op 11 januari j.l.



ALUMNIEUWS–9 MEI 2001 25

bij de TU Delft, is een van de
twee prijzen voor de beste pos-
ter presentatie uitgereikt aan
ir. Geert Fekken en ir. The-
resa Helmholt. Beide prijs-
winnaars zijn OIO bij de groep
Technische Mechanica van het
IWI, en verrichten hun onder-
zoek onder begeleiding van
prof.dr. A.E.P. Veldman. Hun
poster ‘Numerical simulation
of green water loading on the
foredeck of a ship’ moest con-
curreren met 56 andere pos-
ters van promovendi bij het
J.M. Burgerscentrum, de nati-
onale onderzoekschool op het

gebied van de stromingsleer.

Programmeerwedstrijd Voor
de derde keer is een team van
de RUG naar het wereldkam-
pioenschappen programme-
ren afgereisd. Matthijs Vo-
gelzang (geneeskunde en na-
tuurkunde), Phebo Wibbens
(wiskunde en natuurkunde) en
Teun Koeman (natuurkunde)
behaalden een eerste plaats
bij de Nederlandse kampi-
oenschappen (oktober 2000 in
ons eigen IWI-gebouw) en een
tweede plaats bij de Europese
kampioenschappen in novem-

ber 2000 (hoger dan een RUG-
team ooit op een Europees
kampioenschap behaalde).
Het team, dat zichzelf “Bug-
fiction” noemt, mocht begin
maart dan ook naar Vancou-
ver voor de ACM-world pro-
gramming contest. Ze werden
daar helaas 29-ste (met 3 goede
opgaven). Eerste in Vancou-
ver werd St. Petersburg State
University (met alle 6 opgaven
goed). Bugfiction heeft daar-
mee de in 1994 door een af-
vaardiging uit Nederland ver-
overde elfde plaats niet kun-
nen verbeteren.

De programmeurs die zich Bugfiction noemen c©FPS/Jos Schuurman


