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Voorwoord 

Van harte welkom bij de faculteit Management, Science & Technology van de 
Open Universiteit. Voor u ligt de nieuwe studiegids van onze bacheloropleiding 
Informatica, en ons Liberal Arts & Sciences-programma. In deze gids vindt u uitleg 
over onze bachelorprogramma’s, de structuur van de curricula, de roosters, de 
inhoud van de cursussen en tentamens en de belangrijkste zaken waar u tijdens de 
opleiding mee te maken krijgt. 

 

PROF. DR. GERARD MERTENS 
Decaan faculteit Management, Science & Technology 
 

Als u op zoek bent naar een uitdagende en kwalitatief hoogwaardige 
opleiding, bent u bij ons aan het juiste adres. Geen hogeronderwijs-
instelling investeert zo veel in de kwaliteit van haar onderwijs als de 
Open Universiteit. Geen enkele andere universiteit is zo actief op het 
terrein van onderwijsinnovaties en heeft zo veel onderwijsexpertise 
in huis. Al die expertise en kennis passen wij toe in het onderwijs dat 
wij voor onze studenten ontwikkelen. Dat onderscheidt onze 
opleidingen van andere opleidingen in het land: onze bestaande 
bacheloropleidingen behoren tot de hoogst gewaardeerde 
opleidingen van Nederland volgens de Nationale Studenten Enquête 

(NSE) 2017 en bezetten bijna alle de eerste plaats. Dat maakt dat een keuze voor een van onze 
bacheloropleidingen een heel wijze keuze is. 

Specialist of generalist? Het kan bij ons allebei 
We bieden vier bacheloropleidingen aan waarin specialisatie mogelijk is binnen de domeinen milieu 
en natuur, bedrijfskunde, informatiekunde en informatica. Onze faculteit herbergt al deze 
wetenschapsgebieden onder één dak, dat maakt ons uniek ten opzichte van de meeste andere 
universiteiten. Binnen deze kennisdomeinen zijn we continu bezig met de ontwikkeling en 
implementatie van nieuwe onderwijs- en onderzoeksprogramma’s rondom actuele thema’s 
hierbinnen. Steeds nadrukkelijker zoeken wij daarbij de grenzen op van deze wetenschapsgebieden, 
omdat wij de integratie van kennisdomeinen steeds belangrijker vinden. Het oplossen van 
praktijkproblemen vraagt namelijk om een brede, interdisciplinaire benadering. Zo is er bijvoorbeeld 
binnen de bedrijfskunde steeds meer aandacht voor ICT, net zoals duurzaamheid (sustainability) een 
thema is dat nadrukkelijk aandacht krijgt in al onze programma’s. 

Integrale benadering: Liberal Arts & Sciences 
Juist vanwege deze steeds grotere behoefte aan een brede, integrale benadering bieden we vanaf dit 
najaar ook een nieuw bachelorprogramma aan onder de titel Liberal Arts & Sciences. Dit 
bachelorprogramma kent een bijzondere opzet. Tijdens deze studie kunt u vakken kiezen uit de 
verschillende wetenschapsgebieden (brede basis) en bepaalt u zelf de verdieping (specialisatie). 
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In theorie proberen we zaken te isoleren om ze te kunnen doorgronden, in de praktijk echter hangen 
deze met elkaar samen. Een (eco)systeem of een organisatie is een verzameling van elementen die 
met elkaar samenhangen. In de brede bachelor leren we u met name deze samenhangen te 
herkennen en complexe processen te analyseren, zodat u straks in staat bent om effectieve, integrale 
oplossingen te kunnen aandragen voor de problemen waarmee u of uw organisatie wordt 
geconfronteerd. De arbeidsmarkt vraagt steeds nadrukkelijker mensen met specialistische kennis 
gecombineerd met een brede basis. Mensen die in staat zijn om te zien welke andere expertise nodig 
is om complexe vraagstukken op te lossen en om met andere experts goed te kunnen samenwerken. 

Het beste onderwijs op academisch niveau voor werkend Nederland  
U kiest voor een academische opleiding aan de Open Universiteit omdat u voor uw werk de laatste 
wetenschappelijke inzichten wilt verwerven en deze kunt toepassen in uw eigen organisatie. Wij zijn 
als geen ander in staat u daarbij te helpen. Door de keuze voor een van onze bacheloropleidingen 
legt u een belangrijk academisch fundament voor het succes van uw eigen carrière. 

U studeert in deeltijd aan de Open Universiteit en bent in staat om werk en studie succesvol te 
combineren door middel van ons afstandsonderwijs. Kernwaarden van ons onderwijsmodel zijn: 
studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding die zorgen voor een efficiënt 
en effectief studieproces. U mag daarbij rekenen op hoogwaardig leermateriaal, aansprekende 
casuïstiek en inspirerende docenten. 

In onze (wo) bacheloropleidingen leiden wij u op tot een wetenschappelijke geschoolde professional. 
De inhoud van onze programma’s is toegesneden op de geschetste actuele ontwikkelingen in de 
maatschappij en de uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers zich voor gesteld zien. Wij 
adviseren u op maat met preferente studiepaden tijdens uw bachelorstudie. Er zijn voor 
verschillende tempi voorbeeldstudieplannen aanwezig, maar wij kunnen ook samen met u een op 
maat samengesteld studieplan afspreken: dat is dus gepersonaliseerd en activerend onderwijs. 

Ons onderwijsaanbod is gevarieerd en vraaggericht, van korte programma’s tot volledige 
wetenschappelijke opleidingen. De filosofie van ons onderwijs is erop gericht te begrijpen wat de 
specifieke vragen zijn vanuit de samenleving. De verbinding tussen theorie en praktijk is een van de 
belangrijkste uitgangspunten. Ervaren en gemotiveerde docenten staan voor u klaar om deze nieuwe 
intellectuele uitdaging tot een succes te maken. Ik nodig u van harte uit om onze programma’s meer 
in detail te bestuderen, omdat ik ervan overtuigd ben dat wij u verder kunnen helpen met de 
volgende stap in uw professionele en/of maatschappelijke carrière. Velen gingen u reeds voor en 
velen zullen u volgen. Dus meld u aan en kom studeren aan de universiteit met het meest 
innovatieve onderwijs en de faculteit met de beste bacheloropleidingen in het land. 
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Studeren aan de Open Universiteit 

Studeren aan de Open Universiteit betekent dat u zelf grotendeels de regie in handen heeft. Een 
gedeelte van onze bachelorcursussen wordt in vaste periodes aangeboden, dit zijn de ‘vaste’ 
cursussen. Met andere cursussen kunt u op ieder moment in het jaar starten, dit zijn ‘variabele’ 
cursussen. Door de combinatie van vaste en variabele cursussen is voor vrijwel iedereen een geschikt 
bachelorstudieprogramma samen te stellen. 

Studiepunten en modulen 
De omvang van een cursus wordt uitgedrukt in studiepunten. De OU gebruikt daarbij het European 
Credit Transfer System (ECTS), dus 1 studiepunt staat voor 1 EC. 

De cursussen in de bacheloropleiding worden geleidelijk aan over een periode van drie jaar 
vernieuwd. Nieuwe cursussen in de bacheloropleiding hebben een omvang van 5, 10 of 15 
studiepunten. Bestaande cursussen hebben een waarde van 4,3 of 8,6 studiepunten. 

Bacheloropleiding = 180 studiepunten 
− Propedeuse (60 studiepunten) 
− Postpropedeuse (120 studiepunten) 

Onderwijs- en examenregeling (OER) 
Aan de basis van de bacheloropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling 
wordt elk jaar door het College van bestuur vastgesteld na advies van de Commissie voor de 
examens, de facultaire opleidingscommissie en de medezeggenschap (Ondernemingsraad en 
Studentenraad). In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en 
plichten van de student. 

Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk 
onderdeel van de OER wordt gevormd door de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen 
voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en 
Uitvoeringsregelingen kunt u terugvinden op de website. 
www.ou.nl/documenten 

Nederlands en Engels in de opleidingen 
Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in 
de Nederlandse taal afgenomen. In toenemende mate wordt er gebruikgemaakt van Engelstalig 
cursusmateriaal. De reden hiervoor is dat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of dat 
het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. In de masteropleidingen is het aandeel 
Engels beduidend groter dan in de bacheloropleidingen. Op deze manier ontwikkelen studenten zich 
tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek. 

http://www.ou.nl/documenten
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Opleidingsmogelijkheden Bachelor of Science binnen de Open Universiteit 
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Informatica heeft de toekomst 

 

PROF. DR. TANJA E. J. VOS 
Programmaleider bacheloropleiding Informatica 

 
Informatica en ICT (informatie- en communicatietechnologie) maken 
tegenwoordig deel uit van bijna alles wat we doen. Computers, 
software en de daaraan verbonden technologieën zijn te vinden in 
auto’s, koelkasten, tandenborstels, scheerapparaten, pacemakers en 
ga zo maar door. Afspraken maken met de huisarts doen we makkelijk 
online. En online bankieren is meer regel dan uitzondering geworden. 
Door informatica te kiezen, kiest u dus een carrière met toekomst. 

Computerhardware wordt steeds kleiner en krachtiger en daarom zijn de toepassingsgebieden van 
informatica steeds breder. Denk aan ruimtevaart, transport, gezondheidszorg, kunst, films, games, 
enzovoort. Informatica maakt bijvoorbeeld de vooruitgang mogelijk om de structuur van het 
menselijk DNA volledig in kaart te brengen, of om een vaccin te ontwikkelen tegen aids, of om 
oplossingen te zoeken voor het broeikaseffect. Door informatica te kiezen, kiest u dus een heel breed 
toepassingsgebied en krijgt u de kans om de wereld te verbeteren. 

Wereldwijd stijgt de vraag naar goede informatici drastisch en het tekort aan hoogopgeleide 
vakmensen is het gesprek van de dag. Door het toenemend automatiseren van simpele taken aan de 
onderkant, zijn er mensen nodig die deze automatisering op hoog niveau kunnen plannen en 
realiseren. En dat is nog maar het begin. De toekomstige toepassingen en uitdagingen van ICT 
hebben geen grenzen. Door informatica aan de Open Universiteit te studeren, bent u verzekerd van 
een baan in de informatica. 

Of u nu wetenschapper wilt worden, software voor geavanceerde ruimtevaartprojecten wilt 
programmeren, leuke nieuwe games wilt ontwikkelen of bedrijven en overheden wilt helpen met 
automatiseringsprojecten... de bacheloropleiding Informatica van de OU zal u van de fundamentele 
kennis voorzien die u nodig hebt om uw carrière in de informatica te verwezenlijken. De bachelor 
Informatica van de OU is een wetenschappelijke opleiding die van u een professional maakt die klaar 
is voor de eenentwintigste eeuw. 

Bovendien scoort de bachelor Informatica van de OU erg hoog in de Nationale Studenten Enquête. 
De docenten van de opleiding vormen een gemotiveerd team dat als doel heeft studenten van alles 
te leren over informatica en hen te stimuleren hun diploma te behalen. En dat alles onder leiding van 
een programmaleider die zelf meer dan twintig jaar geleden de keuze heeft gemaakt om informatica 
te studeren en daar geen seconde spijt van heeft gehad. 
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Bacheloropleiding Informatica (BSc) 

De bacheloropleiding Informatica heeft een omvang van 180 studiepunten. Dit komt overeen met drie 
jaar dagonderwijs. In het curriculum is een fasering ingebouwd: de propedeuse van 60 studiepunten 
en de postpropedeuse van 120 studiepunten, samen leidend tot de graad Bachelor of Science. 

Door de tweedeling in propedeuse en postpropedeuse ontstaan binnen de bacheloropleiding twee 
(afzonderlijke) studiefasen die voor verschillende groepen interessant kunnen zijn: 

1. De propedeuse voor mensen die brede kennis en vaardigheden in de informatica willen 
verwerven, zonder een verdieping op bachelorniveau. 

2. De postpropedeuse met de graad van Bachelor of Science (BSc) als afsluiting voor mensen 
die een brede en toepassingsgerichte academische basis willen verwerven. 

Wat leert u? 
In de propedeuse maakt u kennis met alle actuele ICT-ontwikkelingen en verkrijgt u een brede basis 
op het gebied van informatica, communicatietechnologie en internetontwikkelingen. Na afronding 
van de propedeuse bent u competent om in een bedrijfscontext van beperkte complexiteit ICT-
toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, de ontwikkeling van ICT-systemen te leiden, 
ICT-systemen te beheren en te exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen. De 
bachelorfase biedt een verdieping op genoemde terreinen, waarbij naast praktische toepassingen, 
theorie en methodologie aandacht krijgen voor voldoende academische diepgang. Als afgestudeerd 
bachelor Informatica beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis, kunt u als adviseur of 
ontwerper en beheerder van ICT-toepassingen verder in uw functie groeien en bent u in aanraking 
gekomen met onderzoek in het informaticadomein. 

Inhoud van de opleiding in vogelvlucht 
De kern van de bacheloropleiding bestaat uit een serie samenhangende cursussen in de 
softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee de 
vakinhoudelijke kennis op een goed niveau komt. Het gebruikersperspectief van systemen en 
toepassingen is een noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden en is dan ook een essentieel 
onderdeel van de bacheloropleiding. Ten slotte werken informatici in een organisatorische en 
maatschappelijke context. Kennis, begrip en het vermogen om dit in de dagelijkse werkzaamheden 
tot uiting te laten komen, worden aangeboden in meerdere cursussen. Verder zijn enkele cursussen 
op het gebied van wiskunde en theoretische informatica opgenomen in het curriculum. Verbreding, 
bijvoorbeeld richting managementwetenschappen of psychologie, kan via de vrije ruimte worden 
gerealiseerd. 

De bacheloropleiding heeft twee integrerende projecten: het Practicum ontwerpen en 
implementeren, dat de propedeuse afsluit, en het Afstudeerproject bachelor informatica, dat de 
gehele bacheloropleiding afsluit. 

Begeleiding 
Begeleiding bij de studie vindt plaats via online bijeenkomsten (of soms ook in het OU studiecentrum 
in Utrecht), maar in vrijwel alle gevallen voor iedere cursus slechts één keer per jaar. De cursussen 
Inleiding informatica en Inleiding informatiekunde worden twee keer per jaar begeleid, zodat het 
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mogelijk is om ieder kwartiel met de opleiding te starten. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten 
komen zowel theoretische als praktische aspecten aan bod. 

Startdag 
Twee keer per jaar organiseren we samen met Informatiekunde een startdag voor studenten die 
gaan beginnen dan wel net begonnen zijn. Doel van deze dag is om studenten kennis te laten maken 
met de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. Gedurende deze dag werkt u onder 
andere aan verschillende cases en doen we een PubQuiz met vragen op het gebied van informatica 
en informatiekunde. Uiteraard verstrekken we ook meer informatie over de opleidingen en hebt u de 
kans om uw medestudenten en de gezichten van de opleiding (docenten, studieadviseur en/of 
programmaleider) te ontmoeten. 

Dit studiejaar vinden de startdagen plaats op zaterdag 2 september 2017 en op zaterdag 3 februari 
2018. 

Bachelor, propedeuse en postpropedeuse 
De opleiding start met de cursussen Inleiding informatica en Inleiding informatiekunde. Deze geven 
een brede inleiding in het vakgebied, en bieden u tevens de gelegenheid na te gaan of het OU-
studiesysteem u goed bevalt. De wiskundige basis van de opleiding wordt gelegd in de cursussen 
Logica, verzamelingen en relaties en Lineaire algebra en stochastiek. 

Met de cursussen Objectgeoriënteerd programmeren en Geavanceerd objectgeoriënteerd 
programmeren wordt een grondig begin gemaakt met de leerlijn softwaretechnologie. In de 
postpropedeuse-fase wordt op de basis softwaretechnologie voortgebouwd met Datastructuren en 
algoritmen en Software engineering. Ook krijgt u een verbreding en verdieping door het Practicum 
ontwerpen en implementeren en de meer theoretisch gerichte cursussen Functioneel programmeren, 
Concepten van programmeertalen en Formele talen en automaten. De leerlijn softwaretechnologie is 
toegespitst op webapplicaties en wordt in het curriculum gevormd door Webapplicaties: de 
clientkant en Webapplicaties: de serverkant. Ook deze twee cursussen kunnen worden gerekend tot 
de softwaretechnologielijn en komen samen in het Programmeerpracticum. 

De leerlijn voor informatieanalyse en systeemontwerp bestaat uit Objectgeoriënteerd analyseren en 
ontwerpen, Relationele databases, gevolgd door Model-Driven Development. Met XML: theorie en 
toepassingen rondt u de informatiesysteemontwikkelingslijn af. 

Naast deze twee lijnen zijn er ook verbredende cursussen in de propedeuse op het gebied van de 
werking van het internet (bijvoorbeeld de cursus Computernetwerken), Besturingssystemen, 
Procesmodelleren en Logica en informatica. 

Voorgaande lijnen komen voort uit een traditionele kijk op het vakgebied informatica. De opleiding 
heeft ook ruimte gemaakt voor ontwikkelingen rond Kunstmatige intelligentie en beveiliging in 
Security en IT. Structurele aandacht voor de gebruikerswereld, organisatie en samenleving is 
noodzakelijk in de beroepspraktijk. In de opleiding leggen de verbindende cursussen het 
dwarsverband tussen de vakinhoudelijke pijlers, maar behandelen ze ook andere essentiële delen 
van het vakgebied. 
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Ook geeft de opleiding ruim aandacht aan het verkrijgen van academische competenties die 
noodzakelijk zijn voor het doen van het afstudeerwerk maar ook in de beroepspraktijk. De cursus 
Communicatievaardigheden is een speciale cursus met als doel het verwerven en waarborgen van de 
juiste academische communicatieve competenties die van een informaticus in de beroepspraktijk 
worden verwacht. De cursus Wetenschappelijke schrijfvaardigheden richt zich vooral op de 
competenties voor het maken van verslagen en rapporten en onderzoeksvaardigheden om kennis en 
informatie te verzamelen. 

 

DE VAKGROEP INFORMATICA VERZORGT DE BACHELOROPLEIDING 
 

Projecten 
Het Practicum ontwerpen en implementeren vormt het sluitstuk van de propedeuse. Het practicum 
heeft een integrerend karakter om een groot deel van de aangereikte leerstof samen te brengen en 
wijst vooruit naar de postpropedeusefase. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het 
Afstudeertraject. 

Afstudeertraject 
Dit traject begint met de cursus Voorbereiden afstuderen. Tijdens deze cursus werkt u onder 
begeleiding van een onderzoeker aan de totstandkoming van een afstudeerplan. Bij de start van het 
traject kiest u, eventueel in teamverband, een opdracht uit een lijst van afstudeeropdrachten die is 
samengesteld door onderzoekers verbonden aan de OU. Uw afstudeerwerk draagt bij aan het 
onderzoek binnen de OU. U bestudeert relevante literatuur, brengt het probleem in kaart en stelt 
onderzoeksvragen op die u uitwerkt in een afstudeerplan dat een leidraad is tijdens uw afstuderen. 
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Tijdens het Afstudeerproject werkt u, individueel of in teamverband, aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen door het afstudeerplan uit te voeren. Vaak wordt als onderdeel van het 
afstudeerproject ook een prototype van een softwaresysteem gerealiseerd. Het project voert u uit in 
opdracht van een onderzoeker. Tijdens het afstudeertraject wordt u begeleid door een begeleider. 
Het afstudeerproject rondt u af door een scriptie te schrijven en een presentatie over uw resultaten 
te geven aan uw afstudeercommissie. 

Vernieuwing van de bacheloropleiding Informatica 

Met ingang van studiejaar 2016-2017 is een start gemaakt met de vernieuwing van de 
bacheloropleiding informatica. De vernieuwing die in ongeveer drie jaar wordt uitgevoerd beoogt 
een betere studeerbaarheid, vlottere doorstroming en meer interactie en binding tussen studenten 
en docenten. De nieuwe opzet zal de kenmerken hebben van activerend online onderwijs. 

Alle cursussen van de opleiding zullen worden herzien en een omvang van 5 EC (of een veelvoud 
daarvan) krijgen. Eén EC staat voor 28 uren studie, zodat de studielast van een cursus van 5 EC gelijk 
is aan 140 uur. 

Vaste en variabele cursussen 
De vernieuwde cursussen zijn ofwel ‘vast’, ofwel ‘variabel’. Een vaste cursus start op een vast 
moment en heeft een vaste doorlooptijd. Voor aanvang van de cursus zal moeten worden 
ingeschreven. Als de cursus eenmaal is gestart kan niet meer worden ingeschreven. Een studiejaar is 
opgedeeld in vier kwartielen en een zomerperiode. Iedere vaste cursus wordt gegeven in een 
kwartiel, of een semester van twee opeenvolgende kwartielen. De cursus wordt direct na de 
onderwijsperiode afgesloten met een tentamen, waarna nog twee herkansingsmogelijkheden 
volgen. 

Voor een variabele cursus kan doorlopend worden ingeschreven. Een variabele cursus is geheel in 
zelfstudie te doen, waarna aan één van de tentamengelegenheden deelgenomen kan worden. Bij de 
variabele cursussen van de opleiding informatica worden meestal wel facultatieve 
begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Het verdient aanbeveling van deze extra ondersteuning 
gebruik te maken. De variabele cursussen zijn in het studieschema van de opleiding 
geprogrammeerd. Als dat gevolgd wordt, is een goede aansluiting tussen de vakken gewaarborgd. 

Nieuw in studiejaar 2016-2017 
In het studiejaar 2016-2017 werd gestart met de eerste zes vernieuwde cursussen: 

− Inleiding informatica (ICA) 
− Inleiding informatiekunde (IKU) 
− Relationele databases (RD) 
− Model-Driven Development (MDD) 
− Logica, verzamelingen en relaties (LVR) 
− Lineaire algebra en stochastiek (LAS) 

Deze cursussen vormen samen de eerste helft van de propedeuse. 
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Nieuw in studiejaar 2017-2018 
In het studiejaar 2017-2018 zijn de volgende cursussen vernieuwd en tellen nu 5 EC: 

Propedeuse 
− Computernetwerken (CN) 
− Formele talen en automaten (FTA) 
− Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (GOP) 
− Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (OAO) 
− Objectgeoriënteerd programmeren (OOP) 
− Practicum ontwerpen en implementeren (POI) 

 
Postpropedeuse 

− Besturingssystemen (BS) 
− Communicatievaardigheden (CV) 
− Datastructuren en algoritmen (DA) 
− Functioneel programmeren (FP) 
− Procesmodelleren (PM) 
− Security en IT (SIT) 
− Webapplicaties: de clientkant (WAC) 
− Wetenschappelijke schrijfvaardigheden (WS) 

 

Afstuderen 
− Voorbereiden afstuderen (VAF) 
− Afstudeerproject (ABI) 

 

Studieschema 
Hieronder zijn twee voorbeeldstudieschema’s weergegeven die aansluiten bij het studietempo van 
veel studenten. Het ene studieschema start in september, het andere in februari. In deze 
studieschema’s zijn alle cursussen uit de opleiding opgenomen. De cursussen die gekozen kunnen 
worden voor de vrije ruimte, kunnen in de daarvoor gereserveerde kwartielen worden gekozen. U 
kunt ze ook parallel aan dit schema doen of in de zomerperiodes. Voor het Afstudeerproject zijn in 
het schema twee kwartielen gereserveerd, de omvang is met 15 EC groter dan die van de andere 
cursussen. 
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Start in september 
  Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 

Jaar 1 

IB0102 (5 EC) variabel IB0202 (5 EC) vast IB0302 (5 EC) vast IB0502 (5 EC) vast 

Inleiding informatica 
Inleiding 

informatiekunde 
Relationele databases 

Model-Driven 
Development 

IB0402 (5 EC) variabel IB0602 (5 EC) variabel 

Logica, verzamelingen en relaties Lineaire algebra en stochastiek 

Jaar 2 

IB1102 (5 EC) vast IB1002 (5 EC) vast IB0902 (5 EC) vast IB1202 (5 EC) vast 

Objectgeoriënteerd 
programmeren 

Objectgeoriënteerd 
analyseren en 

ontwerpen 

Geavanceerd 
objectgeoriënteerd 

programmeren 

Practicum ontwerpen 
en implementeren1 

IB0702 (5 EC) variabel IB0802 (5 EC) variabel 

Computernetwerken Formele talen en automaten 

Jaar 3 

IB1502 (5 EC) vast IB1902 (5 EC) vast T21331 (4,3 EC) T50221 (4,3 EC) 

Datastructuren en 
algoritmen 

Webapplicaties: de 
clientkant 

Webapplicaties: de 
serverkant 

Programmeer-
practicum2 

T07351 (4,3 EC) IB1402 (5 EC) variabel 

Software engineering Communicatievaardigheden 

Jaar 4 

IB1602 (5 EC) vast IB1302 (5 EC) vast T12341 (4,3 EC) IB1802 (5 EC) vast 

Functioneel 
programmeren 

Besturingssystemen 
Concepten van 

programmeertalen 
Security en IT 

T41221 (4,3 EC)  T56211 (4,3 EC) 

Logica en informatica Kunstmatige intelligentie 

Jaar 5 Vrije ruimte (15 EC) 

T35231 (4,3 EC) 
Vrije ruimte (5 EC) 

XML: theorie en 
toepassingen 

Vrije ruimte (10 EC) 

Jaar 6 

IB1702 (5 EC) variabel IB9902 (5 EC) vast IB9906 (15 EC) vast 

Procesmodelleren 
Voorbereiden 

afstuderen 
Afstudeerproject 

IB2002 (5 EC) variabel     

Wetenschappelijke schrijfvaardigheden     
1 deze cursus start als vaste cursus in kwartiel 2 en kwartiel 4 
2 deze cursus is weliswaar geen vaste volgens het NOM, maar kan toch alleen in kwartiel 4 gevolgd 
worden  
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Start in februari 
  Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 

Jaar 1 

    IB0102 (5 EC) variabel IB0202 (5 EC) vast 

    Inleiding informatica 
Inleiding 

informatiekunde 
    IB0602 (5 EC) variabel 

    Lineaire algebra en stochastiek 

Jaar 2 

IB1102 (5 EC) vast IB1002 (5 EC) vast IB0302 (5 EC) vast IB0502 (5 EC) vast 

Objectgeoriënteerd 
programmeren 

Objectgeoriënteerd 
analyseren en 

ontwerpen 
Relationele databases 

Model-Driven 
Development 

IB0402 (5 EC) variabel IB0802 (5 EC) variabel 

Logica, verzamelingen en relaties Formele talen en automaten 

Jaar 3 

vrije ruimte (5 EC) vrije ruimte (5 EC) 

IB0902 (5 EC) vast IB1202 (5 EC) vast 

Geavanceerd 
objectgeoriënteerd 

programmeren 

Practicum ontwerpen 
en implementeren1 

IB0702 (5 EC) variabel T35231 (4,3 EC) 
vrije ruimte (5 EC) 

Computernetwerken XML: theorie en 
toepassingen 

Jaar 4 

IB1502 (5 EC) vast IB1902 (5 EC) vast T21331 (4,3 EC) T50221 (4,3 EC) 

Datastructuren en 
algoritmen 

Webapplicaties: de 
clientkant 

Webapplicaties: de 
serverkant 

Programmeer-
practicum2 

T07351 (4,3 EC) IB1402 (5 EC) variabel 

Software engineering Communicatievaardigheden 

Jaar 5 

IB1602 (5 EC) vast IB1302 (5 EC) vast T12341 (4,3 EC) IB1802 (5 EC) vast 

Functioneel 
programmeren 

Besturingssystemen 
Concepten van 

programmeertalen 
Security en IT 

T41221 (4,3 EC) T56211 (4,3 EC) 

Logica en informatica Kunstmatige intelligentie 

Jaar 6 

vrije ruimte (5 EC) vrije ruimte (5 EC) 
IB1702 (5 EC) variabel IB9902 (5 EC) vast 

Procesmodelleren 
Voorbereiden 

afstuderen 

vrije ruimte (5 EC) 
IB2002 (5 EC) variabel 

Wetenschappelijke schrijfvaardigheden 

Jaar 7 
IB9906 (15 EC) vast     

Afstudeerproject     

1 deze cursus start als vaste cursus in kwartiel 2 en kwartiel 4 
2 deze cursus is weliswaar geen vaste volgens het NOM, maar kan toch alleen in kwartiel 4 gevolgd 
worden   
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Cursuslijst bachelor Informatica 

Onderstaande cursuslijst bevat alle cursussen van de bacheloropleiding Informatica. Zie ook 
www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode. U vult dan in de link de betreffende cursuscode in. De data 
van begeleidingsbijeenkomsten zijn beschikbaar vanaf 1 juli. De onderstaande tabel geeft een 
opsomming van de cursussen waaruit de opleiding is opgebouwd met informatie over begeleiding en 
tentaminering zoals bekend op het moment van drukken van deze gids. 
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code titel EC start begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata 
sept. ‘ 17 – aug. ‘ 18 
(onder voorbehoud) 

Propedeuse 
IB0702 Computernetwerken 5 variabel online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 7-2, 25-4, 29-8 
IB0802 Formele talen en automaten 5 variabel online bijeenkomsten schriftelijk (ov)  9-7 
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd 

programmeren  
5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 

+ opdracht 
23-4, 10-7 + 
volgens afspraak 

IB0102 Inleiding informatica 5 variabel online bijeenkomsten schriftelijk (mc) 13-11 ,6-2, 
24-4, 12-7 

IB0202 Inleiding informatiekunde (start 
Q2) 

5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (mc) 15-11, 7-2. 25-4 

IB0202 Inleiding informatiekunde (start 
Q4) 

5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (mc) 15-11, 25-4, 10-7 

IB0602 Lineaire algebra en stochastiek 5 variabel online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 15-11, 6-2, 12-7 
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties 5 variabel online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 5-2,23-4,28-8 
IB0502 Model-Driven Development 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 

+ opdracht 
13-11, 24-4, 9-7 + 
volgens afspraak 

IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en 
ontwerpen 

5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 6-2, 23-4 

IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren  5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 14-11, 7-2, 27-8 
IB1202 Practicum Ontwerpen en 

implementeren 
5 vast online bijeenkomsten opdracht volgens afspraak 

IB0302 Relationele databases 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 7-2, 25-4, 9-7 
Postpropedeuse 
IB1302 Besturingssystemen 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 

+ opdracht 
6-2, 25-4 + 
volgens afspraak 

IB1402 Communicatievaardigheden 5 variabel verplichte 
bijeenkomsten in 
Utrecht 

opdracht volgens afspraak 

T12341 Concepten van programmeertalen 4,3  online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 15-11,25-4, 9-7 
IB1502 Datastructuren en algoritmen 5 vast online bijeenkomsten  schriftelijk (ov) 

+ opdracht 
15-11, 7-2, 27-8 + 
volgens afspraak 

IB1602 Functioneel programmeren 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 
+ opdracht 

13-11, 6-2, 28-8 + 
volgens afspraak 

T56211 Kunstmatige intelligentie 4,3  online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 14-11, 6-2, 9-7 
T41221 Logica en informatica 4,3  online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 14-11, 7-2,23-4, 

28-8 
IB1702 Procesmodelleren 5 variabel elektronisch opdracht + 

mondeling 
volgens afspraak 

T50221 Programmeerpracticum 4,3  elektronisch opdracht volgens afspraak 
IB1802 Security en IT 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 12-7 
T07351 Software engineering 4,3  elektronisch mondeling volgens afspraak 
IB1902 Webapplicaties: de clientkant 5 vast online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 

+ opdracht 
5-2, 24-4 + 
volgens afspraak 

T21331 Webapplicaties: de serverkant 4,3  1 online bijeenkomst schriftelijk (ov) 
+ opdracht 

13-11, 24-4, 12-7 
+ volgens 
afspraak 

IB2002 Wetenschappelijke 
schrijfvaardigheden 

5 variabel individueel opdracht volgens afspraak 

T35231 XML: theorie en toepassingen 4,3  online bijeenkomsten schriftelijk (ov) 15-11, 23-4, 12-7 
 Vrije ruimte 30     

IB9902 Voorbereiden afstuderen 5 vast online bijeenkomsten opdracht volgens afspraak 

IB9906 Afstudeerproject 15  elektronisch en 
startbijeenkomst in sc 
Utrecht 

opdracht volgens afspraak 
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Hierna worden de ingangseisen van de cursussen schematisch weergegeven. Voor een cursus kan 
worden ingeschreven als de voorganger (weergegeven door pijl) is voltooid, vrijgesteld of als er een 
geldige inschrijving voor is of als er in SRS een andere cursus voor is ingebracht. Als dit voor een 
groep cursussen geldt, dan zijn die samengenomen in een kader. 
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Cursus Ingangseis (afgerond, ingeschreven voor of vrijgesteld 
volgens het online studiepad 2017-2018) 

Besturingssystemen (IB1302) Computernetwerken (IB0702) en Objectgeoriënteerd 
programmeren (IB1102)  

Communicatievaardigheden (IB1402) Propedeuse bachelor Informatica 

Concepten van programmeertalen 
(T12341) 

Functioneel programmeren (IB1602) en Datastructuren en 
algoritmen (IB1502)  

Datastructuren en algoritmen (IB1502) Propedeuse bachelor Informatica 

Formele talen en automaten (IB0802) Logica, verzamelingen en relaties (IB0402) 

Functioneel programmeren (IB1602) Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102) 

Kunstmatige intelligentie (T56211) Datastructuren en algoritmen (IB1502) en Logica en 
informatica (T41221)  

Logica en informatica (T41221) Logica, verzamelingen en relaties (IB0402) 

Model-Driven Development (IB0502) Relationele databases (IB0302)  

Geavanceerd objectgeoriënteerd 
programmeren (IB0902) 

Objectgeoriënteerd programmeren (IB1002) 

Practicum ontwerpen en 
implementeren (IB1202) 

Alle overige propedeusecursussen 

Procesmodelleren (IB1702) Propedeuse bachelor Informatica 

Programmeerpracticum (T50221) Datastructuren en algoritmen (IB1502)  

Software engineering (T07351) Propedeuse bachelor Informatica 

Webapplicaties: de clientkant (IB1902) Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902) 

Webapplicaties: de serverkant 
(T21331) 

Webapplicaties: de clientkant (IB1902)  

Wetenschappelijke schrijfvaardigheden 
(IB2002) 

Propedeuse bachelor Informatica plus minimaal zes van 
bovenstaande cursussen 

Voorbereiden afstuderen (IB9902) Propedeuse bachelor Informatica plus minimaal twaalf van 
bovenstaande cursussen 

Afstudeerproject (IB9906) Alle andere cursussen van de bacheloropleiding 
Informatica, inclusief de vrije ruimte of toestemming van 
de examinator 
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Student aan het woord 

 

INEKE TOERING 
student bachelor Informatica 

“Als vijftiger heb ik in de loop der jaren via mijn werk in de GGZ de 
opkomst van computers meegemaakt. Eerst alleen voor het 
secretariaat en later moest iedereen eraan geloven. Gepaard 
gaande met een heleboel klachten. 
Toen ik op een gegeven moment wel weer eens iets nieuws wilde 
studeren, dacht ik niet meteen aan informatica. Tot ik het 
startpakket van de OU tegenkwam: Inleiding informatica en 
Databases. Het was een heel leuke en laagdrempelige manier om 
als digibeet iets meer over computers en programmeren te leren. 
In eerste instantie was het niet mijn bedoeling om tentamens te 
gaan doen, maar toen ik op Studienet een proeftentamen had 
geprobeerd, heb ik me toch voor de laatste van de drie kansen per 
jaar opgegeven. En beide gehaald. Dat was het begin. 
Inmiddels ben ik een stuk of zes vakken verder en vind ik het 
steeds leuker worden om zo’n heel nieuw vak te leren. Dat je bij 
elke nieuwe klapper denkt: waar gaat dit in hemelsnaam over? En 
achteraf weet je gewoon waar het over gaat. Dat is ‘kicken’! Een 
uit de hand gelopen hobby? 
Zolang ik mijn eigen, nogal lage tempo kan aanhouden en het kan 
combineren met werk en privé, blijf ik elk jaar nieuwe vakken 
bestellen. Of ik ooit die bachelor ga halen? Geen idee!” 
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Open University College: programma Liberal Arts & Sciences 

Welkom bij het Open University College 
Het Open University College van de Open Universiteit biedt een bachelorprogramma Liberal Arts & 
Sciences aan met een bijzondere opzet. Een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze 
omvangrijke wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld 
voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken. 

Wat biedt het Liberal Arts & Sciences-programma? 
Door het combineren van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines leert u complexe 
mondiale kwesties te begrijpen en naar creatieve oplossingen te zoeken. 

U volgt het (gebonden) disciplinaire programma van één van onze bacheloropleidingen 
Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica of Milieu-Natuurwetenschappen. Daarnaast kiest u voor 
verbreding in minstens één van de drie andere opleidingen. 

De vrije ruimte biedt de mogelijkheid om uw kennis verder te verbreden of te verdiepen door te 
kiezen voor cursussen uit ons speciaal samengesteld verbredingpakket. 

Waarom een Liberal Arts & Sciences-programma? 
Bij de keuze voor een programma Liberal Arts & Sciences gaat het niet zozeer om niet kunnen kiezen 
van een reguliere studierichting, maar om het niet willen kiezen. In het woord ‘universiteit’ zit het 
oorspronkelijk ideaal van een brede universele opleiding besloten, die leidt tot een allesomvattend 
begrip van de werkelijkheid. In de moderne tijd is de hoeveelheid kennis dermate groot dat het voor 
één mens onmogelijk is om dit ideaalbeeld te verwezenlijken. Maar toch is er een groeiende 
behoefte aan mensen die over de muren van de traditionele wetenschapsgebieden heen kunnen 
kijken, en 

die verbanden kunnen leggen die specialisten niet zien. Omdat deze mensen de taal van specialisten 
kunnen verstaan en spreken, kunnen ze als intermediair of bruggenbouwer tussen de specialisten 
optreden en als eigentijdse homo universalis aan multidisciplinaire netwerken deelnemen. 

Ons onderwijsprogramma stoelt op de basis van een multidisciplinair onderzoeksprogramma. Omdat 
veel maatschappelijke vraagstukken niet meer enkel oplosbaar zijn vanuit één discipline, wordt in dit 
onderzoeksprogramma van de faculteit Management, Science & Technology onderzoek gedaan op 
de grensvlakken van de verschillende wetenschapsgebied, zie ook elders in deze gids voor een 
beschrijving van dit multidisciplinaire onderzoeksprogramma. Dergelijk onderzoek en het Liberal Arts 
& Sciences-programma gaan dan ook hand in hand. 

Wat kan ik ermee? 
U studeert af in het gebied van uw specialisatie, gebruikmakend van de mogelijkheden van ons 
zogenaamde open bachelor-aanbod. Na het behalen van het bachelordiploma stromen de meeste 
studenten door naar een masteropleiding om zich verder te bekwamen. De beroepsperspectieven 
zijn dezelfde als die van de andere studenten die de masteropleiding volgen. 



20  BIN702 

De meerwaarde van het programma Liberal Arts & Sciences zit ‘m in de interdisciplinaire 
vaardigheden die u in het programma hebt verworven. U ziet daardoor verbanden en mogelijkheden 
die anderen niet zien. U hebt u ontwikkeld tot een meer integrale denker. In de wetenschap zijn 
integrale denkers nodig om de inzichten van specialisten met elkaar te verbinden. Maar ook in de 
‘echte’ wereld, waarin complexe maatschappelijke problemen moeten worden opgelost, zijn mensen 
nodig die de creativiteit in huis hebben om tegenstellingen te kunnen overbruggen, mensen die 
interdisciplinair kunnen denken en handelen. 

Studieschema 
Het Liberal Arts & Sciences-programma is opgebouwd volgens onderstaand schema: 

Liberal Arts & Sciences-programma 
Gebonden programma (minimaal 115 en maximaal 125 EC) 
Te kiezen discipline: Bedrijfskunde, Informatica, Informatiekunde of Milieu-
natuurwetenschappen 
Verbredingpakket (minimaal 40 EC) 
Te kiezen uit cursussen van een of meer van de andere disciplines van het Open 
University College-verbredingspakket 
Vrije ruimte (minimaal 15 EC) 
Te kiezen uit het totale aanbod van OU-bachelorcursussen, inclusief cursussen van het 
Open University College-verbredingspakket 
 
Liberal Arts & Sciences-programma (totale omvang 180 EC) 
 

Zoals uit het schema blijkt, biedt het Liberal Arts & Sciences-programa een gebonden programma van 
minstens een van de vier disciplines. Het gebonden programma bestaat uit verplichte cursussen van 
een bacheloropleiding, bestaande uit een inleidende cursus, cursussen die gezien worden als een 
introductie tot het disciplinair vakgebied alsook gevorderde cursussen en de scriptiefase. Daarnaast 
bestudeert u cursussen uit minimaal één andere discipline, via ons speciaal samengesteld 
verbredingpakket en de vrije ruimte. Hier kunt u kennismaken met cursussen uit de ‘andere’ 
opleiding(en). U doorloopt deze cursussen uit het verbredingpakket in anderhalf jaar (uitgaande van 
30 EC per jaar). Tot slot kunt u in de vrije ruimte ook cursussen van het verbredingpakket inbrengen, 
of zelfs cursussen van andere opleidingen van de Open Universiteit. Door de mogelijkheden van ons 
verbredingpakket en de vrije ruimte, kijkt u over de grenzen heen! 

Rest ons u veel succes te wensen met het deelnemen aan ons Open University College: programma 
Liberal Arts & Sciences! 
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Open bachelorprogramma Informatica 

Kenmerkend voor het open bachelorprogramma Informatica is de inhoudelijke breedte met een 
combinatie van de leerstof van ten minste twee wetenschapsgebieden. 

Bijvoorbeeld informatica en managementwetenschappen, informatica en rechtswetenschappen of 
informatica en psychologie. 

De open bachelor heeft de volgende structuur: 

Facultair programma 122,9 EC 
Verbredingpakket met cursussen van een of meer wetenschapsgebieden minimaal 40 EC 
Vrije ruimte minimaal 15 EC 
Totaal 180 EC 
 

Het open bachelorprogramma Informatica staat niet alleen open voor nieuwe studenten die op deze 
wijze een eigen, breed bachelorprogramma Informatica kunnen samenstellen. Het staat ook open 
voor studenten die al, geheel of gedeeltelijk, een academische opleiding aan de Open Universiteit of 
elders hebben gevolgd. Het verbredingpakket (al of niet in combinatie met de vrije ruimte) kan 
namelijk worden ingevuld met in het verleden behaalde studiepunten. Inbreng van deze eerder 
behaalde studiepunten kan alleen indien de eerder gevolgde vakken een samenhangend geheel 
vormen en op academisch niveau getoetst zijn. Studenten die het open bachelorprogramma 
Informatica afronden, krijgen de graad van Bachelor of Science (BSc) met de vermelding: open 
bachelor. Deze graad geeft directe toegang tot de eenjarige masteropleiding Business Process 
Management and IT en met een schakelprogramma toegang tot de eenjarige masteropleiding 
Software Engineering of tot de tweejarige masteropleiding Computer Science. 

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.ou.nl/openbachelor 
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Kwaliteitsbeoordelingen 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger 
onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de OU nemen deel aan het 
onderzoek. 

De Keuzegidsen, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), bieden informatie 
over de bachelor- en masteropleidingen van alle universiteiten die per vakgebied op diverse 
aspecten worden vergeleken. De scores in de ranglijsten van de Keuzegidsen zijn niet alleen 
gebaseerd op studentoordelen uit de jaarlijkse NSE, maar ook op expertoordelen uit de 
visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. In de Keuzegids Universiteiten 
2017 scoorde de OU weer hoog. Topopleidingen met scores boven 76 zijn de bacheloropleidingen 
Informatica (78), Informatiekunde (86) en Milieu-natuurwetenschappen (86). De vijf nummer één-
noteringen in de ranglijsten van hun studies zijn de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, 
Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen. De bacheloropleidingen Algemene 
cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid staan tweede in de landelijke ranking van deze 
studierichtingen. En in de Keuzegids Masters 2017 scoren zes van de negen masteropleidingen de 
eerste plaats in hun ranking, namelijk: Psychologie, Kunst- en cultuurwetenschappen, Computer 
Science, Software Engineering, Environmental Sciences en Business Process Management & IT. Op 
psychologie na zijn al deze opleidingen ook voorzien van het stempel ‘topopleiding’ vanwege de 
behaalde zeer hoge score. Onderwijswetenschappen en Management zijn tweede in hun 
studierichtingen. Rechtswetenschappen is vierde geworden. 
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Cursusbeschrijvingen 

 

Afstudeerproject 
Cursuscode: IB9906 | Studiepunten: 15 EC 
 
Tijdens het afstudeerproject werkt u, individueel of in teamverband 
(afhankelijk van het gekozen project in het vak Voorbereiden afstuderen 
bachelor informatica), aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
Vaak wordt als onderdeel van het afstudeerproject ook een prototype van 
een softwaresysteem gerealiseerd. Het project voert u uit in opdracht van 
een onderzoeker. Tijdens het afstudeertraject wordt u begeleid door een 
begeleider. Het afstudeerproject rondt u af door een scriptie te schrijven 
en een presentatie over uw resultaten te geven aan uw afstudeer-
commissie Nadere bijzonderheden zijn te vinden op de cursussite in de 
digitale leeromgeving. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB9906 

 

 

Besturingssystemen 
Cursuscode: IB1302 | Studiepunten: 5 EC 
 
Elke moderne computer wordt bestuurd door een besturingssysteem. 
Bekende besturingssystemen zijn Windows, macOS, Android, iOS, Linux, 
BSD en UNIX. Het besturingssysteem omvat de software die de 
gebruikersinterface naar de gebruikers verzorgt en die de toegang tot de 
beschikbare hardware regelt voor programma’s. Hierbij wordt ook 
beperkt ingegaan op het ontwerp van moderne processoren, om goed de 
interactie tussen besturingssystemen en en de hardware te kunnen 
begrijpen. In de cursus ligt de nadruk op het besturen van processen die 
door de computer uitgevoerd worden en op het beheer van geheugen, 
het bestandssysteem en de verschillende apparatuurcomponenten in een 
computer. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1302 

 

 

Communicatievaardigheden 
Cursuscode: IB1402 | Studiepunten: 5 EC 
 
Naast inhoudelijke kennis moet iedere informaticus over een aantal 
competenties beschikken om zijn werk succesvol te kunnen uitvoeren. 
Het gaat daarbij om communicatie met collega’s, opdrachtgevers en 
klanten, om schrijfvaardigheden voor het maken van verslagen en 
rapporten en onderzoeksvaardigheden om kennis en informatie te 
verzamelen, zodat de informaticus zich nieuwe noodzakelijke kennis eigen 
kan maken. In deze cursus wordt in enkele minimodules aan deze 

Afstudeerproject 

Besturingssystemen 

Communicatie-
vaardigheden 

http://www.ou.nl/studieaanbod/IB9906
http://www.ou.nl/studieaanbod/T27231


24  BIN702 

competenties gewerkt. Het betreft de competenties communiceren, 
schrijven en presenteren die ook in het vervolg van de bacheloropleiding 
relevant zijn. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1402 

 

 

Computernetwerken 
Cursuscode: IB0702 | Studiepunten: 5 EC 
 
Computernetwerken zijn niet meer weg te denken uit de informatica. Ook 
hebben ze een grote invloed op ons dagelijks leven. Computernetwerken 
vormen de basis van bijvoorbeeld: het internet, de cloud, en het internet 
of things. 
In het begin van deze cursus bekijken we de plaats van computer-
netwerken binnen een computer. Hiervoor wordt, in vogelvlucht, kennis-
gemaakt met de opbouw van een computersysteem op hardwareniveau, 
en het besturingssysteem. 
In de rest van deze cursus bestuderen we hoofdzakelijk de basisprincipes 
van computernetwerken aan de hand van een lagenmodel, genaamd ‘IP-
stack’. Dit is een lagenmodel waarin computernetwerken op verschillende 
abstractieniveaus bestudeerd kunnen worden. Aan de hand hiervan 
wordt het basisconcept encapsulatie uitgelegd. Een voorbeeld van zo’n 
laag is de applicatielaag: dit is de laag waarop, bijvoorbeeld, het browsen 
van het world-wide-web plaatsvindt. 
Naast abstractie en encapsulatie is er in de cursus veel aandacht voor 
andere basisconcepten zoals latency en throughput, die de basis vormen 
voor ontwerpkeuzes die aan de IP-stack ten grondslag liggen, en die ook 
elders in de informatica veelvuldig gebruikt worden. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0702 

 

 

Concepten van programmeertalen 
Cursuscode: T12341 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
Programmeren kan op veel verschillende manieren, in verschillende 
stijlen. Elke programmeerstijl kent zijn eigen specifieke programmeer-
talen. Zo onderscheiden we imperatieve, objectgeoriënteerde, parallelle, 
functionele en logische talen. Elke taal heeft zijn eigen vooren nadelen op 
uiteenlopende onderdelen als uitdrukkingskracht, beschikbaarheid van 
implementaties, betrouwbaarheid, efficiëntie en theoretisch fundament. 
In de cursus worden de concepten en de programmeerstijlen bestudeerd 
die terug te vinden zijn in diverse programmeertalen. Het hoofddoel van 
deze cursus is het bieden van inzicht in de verschillen tussen de diverse 
talen. De nadruk ligt veel meer op de programmeertaalconcepten dan op 
het programmeren zelf. www.ou.nl/studieaanbod/T12341 
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Datastructuren en algoritmen 
Cursuscode: IB1502 | Studiepunten: 5 EC 
 
In deze cursus komen aspecten aan bod die in de eerdere programmeer-
cursussen nog niet aan de orde kwamen: u leert hoe u algoritmen 
ontwerpt en de datastructuren waarop deze algoritmen werken. 
Hierbij kunt u denken aan methoden en technieken om gegevens op te 
slaan, snel op te zoeken en te sorteren, om op een efficiënte manier een 
optimale weg te vinden in een netwerk, of om patronen in een stuk tekst 
te herkennen. 
De datastructuren die aan bod komen, zijn stapels, wachtrijen, rijen, 
prioriteitsrijen, (zoek) bomen en (gewogen) grafen. Deze datastructuren 
en bijbehorende algoritmen worden eerst in een taalonafhankelijke 
pseudocode beschreven, waarna (een deel van) de implementatie in Java 
wordt gegeven. 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan analysetechnieken, zodat u 
kunt voorspellen hoeveel tijd het uitvoeren van een algoritme kost voor 
een probleem van een bepaalde omvang. Omdat veel algoritmen 
recursief zijn, komt ook dit onderwerp aan bod. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1502 

 

 

Formele talen en automaten 
Cursuscode: IB0802 | Studiepunten: 5 EC 
 
Een formele taal is een verzameling strings die allemaal aan een zekere 
structuur voldoen. Twee bekende concrete formele talen met een heel 
verschillende structuur zijn: de verzameling toegestane identifiers van een 
programmeertaal, en de verzameling van alle toegestane programma’s in 
een programmeertaal. Deze cursus is een introductie op de formele-
talentheorie, die zich bezighoudt met het onderzoeken van verschillende 
manieren om die structuren te beschrijven: grammatica’s, automaten en 
reguliere expressies. Grammatica’s genereren talen, en zijn tevens de 
basis voor compilers. Automaten herkennen talen, en geven daarnaast 
een mooi beeld van het begrip berekenbaarheid: via steeds krachtiger 
wordende automaten komen we uiteindelijk bij de turingmachine uit, die 
volgens de algemene opvatting model staat voor de moderne computer. 
Als het niet mogelijk is een probleem met een turingmachine op te lossen, 
dan kan het met een computer ook niet. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0802 
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Functioneel programmeren 
Cursuscode: T01211 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
Deze cursus geeft een introductie in het functioneel programmeren. In 
een functionele programmeertaal staan functies centraal: functies 
kunnen als argument worden meegegeven aan een andere functie, 
worden opgeleverd als resultaat of worden opgeslagen in een 
datastructuur. Dit maakt het mogelijk om programma’s op een hoog 
abstractieniveau op te schrijven, wat leidt tot bondige programma’s. In de 
cursus wordt gebruikgemaakt van Haskell, een moderne, lazy 
programmeertaal. Tal van concepten, zoals recursieve en hogere-orde-
functies, lijstcomprehensies, patroonherkenning, monadische input-
output, typeklassen en datatypen, lazy evaluatie en inductieve bewijzen 
over programma’s worden uitgelegd aan 
de hand van voorbeelden. Het toepassen van deze concepten oefent u 
door het maken van kleine programmeeropgaven. De besproken 
concepten vinden steeds vaker hun weg naar de mainstream 
programmeertalen. 
www.ou.nl/studieaanbod/T01211 

 

 

Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren 
Cursuscode: IB0902 |Studiepunten: 5 EC 
 
Wat is een goed programma en wat is een goed ontwerp? Met deze vraag 
begint het eerste blok van de cursus Geavanceerd Objectgeoriënteerd 
programmeren. In de eerste leereenheid worden criteria geformuleerd 
waaraan de voorbeelden in de rest van de cursus zo goed mogelijk 
voldoen. Na die inleiding volgt een deel over het typesysteem. Typen-
hiërarchieën spelen daarbij een belangrijk rol, maar ook het gebruik van 
generieke typen komt aan de orde. En passant maakt u kennis met het 
begrip ontwerppatroon. In het tweede blok leert u hoe u fouten kunt 
afhandelen en hoe u parallellisme in uw programma kunt opnemen. Het 
derde blok gaat over gegevensopslag in een database. Het vierde en 
laatste blok gaat over het programmeren van gebruikersinterfaces met 
behulp van Swing. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0902 
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Inleiding informatica 
Cursuscode: IB0102 | Studiepunten: 5 EC 
 
In de cursus Inleiding Informatica komt een aantal verschillende 
onderwerpen uit de informatica aan bod, zoals systeemontwerp, 
databases, werking van het internet, programmeren en beveiligings-
aspecten. U leert de problemen die informatica oplost herkennen en u 
leert een aantal manieren om tot een oplossing te komen. Voorbeelden 
hiervan zijn het veilig uitwisselen van e-mail (wat betekent ‘veilig’ en hoe 
dwing je ‘veilig’ af?), hoe vraagt uw browser een webpagina op en hoe 
wordt die dan verstuurd, hoe organiseer je informatie in een database en 
hoe schrijf je een kort programma? 
Daarnaast maakt u kennis met een aantal formele manieren van 
redeneren. Deze manieren zijn, net als computers, heel precies en bieden 
daarmee een handvat om grip te krijgen op hoe een computer omgaat 
met informatie. 
Dankzij deze cursus maakt u niet alleen kennis met informatica, maar 
krijgt u ook een solide basis voor de vervolgvakken uit de bachelors 
Informatica en Informatiekunde. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0102 

 

 

Inleiding informatiekunde 
Cursuscode: IB0202 | Studiepunten: 5 EC 
 
In de cursus Inleiding informatiekunde staat het tekstboek 
Bedrijfsinformatiesystemen van Laudon en Laudon, voor de 
Nederlandstalige markt bewerkt door prof. dr. Van Grembergen en prof. 
dr. Theo Bosman, centraal. Het werkboek leidt de studenten door het 
tekstboek en geeft waar nodig aanvullende toelichting. In het tekstboek 
wordt een informatiesysteem in de begrippenlijst gedefinieerd als ‘aan 
elkaar gerelateerde componenten die samenwerken om informatie te 
verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van 
besluitvorming, coördinatie, controle, analyse en visualisatie binnen een 
organisatie’. Tot een informatiesysteem in ruime zin worden naast deze 
technologische betekenis vaak ook de ermee verbonden organisatie, 
personen en procedures gerekend. Het tekstboek geeft voor iedere 
openingscasus een diagram om het informatiesysteem in het kader van 
techniek, management en organisatie te plaatsen en bespreken. 
IT heeft een grote impact op ons leven, op organisaties en op het 
ecosysteem aarde. Kennis over bedrijfsinformatiesystemen hoort daarom 
hand in hand te gaan met kennis over hoe er op een verantwoorde wijze 
mee om te gaan. Dat wordt besproken in de zelfgeschreven leereenheid 
Ethiek en duurzaamheid. www.ou.nl/studieaanbod/IB0202 
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Kunstmatige intelligentie 
Cursuscode: T56211 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
In deze cursus leert u de basistechnieken van de kunstmatige intelligentie. 
Deze technieken zijn enerzijds gebaseerd op menselijke intelligentie 
(symbolische kennissystemen en fuzzy systemen) en anderzijds op 
intelligentie zoals deze zich in de natuur voordoet (neurale netwerken en 
genetische algoritmen). In hybride systemen worden deze technieken met 
elkaar gecombineerd (zoals neuro-fuzzy systemen). Kunstmatige 
intelligentie vindt steeds meer toepassingsgebieden. Zo worden de 
technieken gebruikt bij medische diagnoses, financiële beslissingen en het 
beheer van water en energie. 
www.ou.nl/studieaanbod/T56211 

 

 

Lineaire algebra en stochastiek 
Cursuscode: IB0602 | Studiepunten: 5 EC 
 
In de informatica wordt veelvuldig gebruikgemaakt van wiskundige 
methoden en technieken. Voorbeelden zijn de voorspelling van de 
snelheid van softwareprogramma’s, de berekening van kansen dat er bij 
het verzenden van informatie fouten optreden en het genereren van 
plaatjes en videobeelden in computergames. In deze cursus worden twee 
onderwerpen behandeld: lineaire algebra en stochastiek. 
Lineaire algebra gaat over het werken met matrices met getallen. 
Matrices worden onder andere gebruikt bij computer graphics, maar ook 
voor het oplossen van lineaire vergelijkingen. Gegevens van allerlei soort 
worden vaak in matrices opgeslagen en in de informatica worden die 
gegevens gemanipuleerd. 
Stochastiek betreft het verzamelen en interpreteren van meetgegevens 
(statistiek), het opstellen van kansmodellen en analyseren van 
wachtrijsystemen. Veel processen in de informatica kunnen worden 
beschreven met wachtrijsystemen, zoals het ophalen of wegschrijven van 
informatie. Maar ook het aantal verbindingen dat met een 
computersysteem kan worden gelegd, kan met wachtrijsystemen worden 
beschreven. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0602 
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Logica en informatica 
Cursuscode: T41221 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
De logica houdt zich van oudsher bezig met onderzoek naar correct 
redeneren. Al in de middeleeuwen werden de eerste pogingen gedaan tot 
het bouwen van ‘redeneermachines’, de voorlopers van onze computer. 
Tegenwoordig is informatica een belangrijk toepassingsgebied van de 
logica. 
In het eerste blok van de cursus leert u werken met een formele taal: de 
propositielogica. Met behulp van semantische tableaus kunt u 
onderzoeken of een formule een geldig gevolg is van een verzameling 
aannames. Een andere weg om een relatie tussen formules vast te stellen, 
is via axiomatische afleidingen. 
In het tweede blok wordt deze taal uitgebreid met predikaten, waarmee 
eigenschappen van individuen kunnen worden vastgelegd. U maakt 
kennis met twee belangrijke toepassingen in de informatica: de Hoare-
calculus waarmee correctheid van programma’s bewezen kan 
worden, en het logisch programmeren, een programmeerparadigma dat 
binnen kunstmatige intelligentie gebruikt wordt. 
www.ou.nl/studieaanbod/T41221 

 

 

Logica, verzamelingen en relaties 
Cursuscode: IB0402 | Studiepunten: 5 EC 
 
Logica en verzamelingen vormen de basis van de wiskunde. Logica 
beschrijft hoe we kunnen redeneren over wiskundige objecten, 
verzamelingen vormen de basis van die objecten. Ook voor informatica 
zijn logica en verzamelingen van belang. Gebruik van logica is zowel te 
vinden in hardware, bij elementaire berekeningen, als bij software, 
bijvoorbeeld bij de beschrijving van correctheidsbeweringen, maar ook in 
definities van zoekopdrachten in databases. Verzamelingen en vooral 
relaties op verzamelingen komt u ook tegen bij bijvoorbeeld databases, 
waar gegevens met hun onderlinge relaties worden opgeslagen in 
verzamelingen. In deze cursus bestudeert u logica, verzamelingen en 
relaties aan de hand van veel voorbeelden, toepassingen en uitgewerkte 
opgaven. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0402 
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Model-Driven Development 
Cursuscode: IB0502 | Studiepunten: 5 EC 
 
Het ontwikkelen van informatiesystemen is en blijft een lastig ambacht. 
De benodigde modelleervaardigheden kunnen alleen door ervaring 
worden geleerd. Deze cursus geeft dit ambacht de plek die het verdient. U 
leert om aan de hand van beschrijvingen en informatievoorbeelden een 
model te maken dat kan worden gebruikt voor het maken van werkende 
applicaties. U werkt daarbij met ontwikkelsoftware die een iteratief en 
experimenteel proces van systeemontwikkeling ondersteunt. Dit proces 
wordt uitgevoerd aan de hand van veel voorbeelden, informatiepatronen 
en opdrachten. Voor deze cursus geldt: de software doet het routinewerk, 
u doet het denkwerk. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0502 

 

 

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen 
Cursuscode: IB1002 | Studiepunten: 5 EC 
 
In deze cursus maakt u kennis met het Unified process, een proces voor 
objectgeoriënteerde systeemontwikkeling. Volgens de stappen van dit 
proces leert u een objectgeoriënteerd informatiesysteem ontwerpen, 
gebruikmakend van de Unified modelling language (UML). U leert 
requirements vast te leggen in de vorm van use-casebeschrijvingen, de 
‘omgeving van het systeem’ in kaart te brengen in de vorm van een 
domeinmodel (een UML-klassendiagram). U leert vervolgens ontwerpen 
op grond van een aantal ontwerprichtlijnen, de zogenaamde GRASP-
richtlijnen. U maakt interactiediagrammen en op basis daarvan ten slotte 
een ontwerpdiagram in de vorm van een volledig UML-klassendiagram. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1002 

 

 

Objectgeoriënteerd programmeren 
Cursuscode: IB1102 | Studiepunten: 5 EC 
 
Java is een van de populairste programmeertalen. Java heet object-
georiënteerd omdat een programmeertaak in Java wordt uitgevoerd door 
objecten die met elkaar samenwerken. Het is de taak van de program-
meur om de structuur en het gedrag van die objecten te beschrijven. De 
cursus Objectgeoriënteerd programmeren behandelt de basisprincipes 
van Java en objectoriëntatie en biedt een prima manier om daarmee 
vertrouwd te raken. Er wordt vanaf het begin met objecten gewerkt. 
Programma’s worden ontwikkeld binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. 
Al in het eerste blok leert u om eenvoudige programma’s te schrijven en 
deze te voorzien van een grafische gebruikersinterface. Bij dit laatste 
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neemt Eclipse u veel werk uit handen. In dit eerste blok worden nog niet 
alle details van de gebruikte programmeerconstructies uitgediept. In het 
tweede en derde blok volgt een volledige en systematische behandeling 
van de concepten die wij u in deze cursus willen leren. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1102 

 

 

Practicum ontwerpen en implementeren 
Cursuscode: IB1202| Studiepunten: 5 EC 
 
Deze cursus vormt de afronding van de propedeuse Informatica. Kennis 
en vaardigheden op het gebied van ontwerpen, databases en 
programmeren past u toe op een casus over een organisatie waar men 
terecht kan voor vaccinaties voor beroep en vakantie. De IT van deze 
organisatie is extern en verouderd. Bovendien is de organisatie flink 
gegroeid sinds de oprichting en overweegt het management nieuwe prik-
locaties te openen en andere te sluiten. In dit practicum ontwerpt en 
implementeert u met behulp van een aangeleverd gegevensbestand dat 
uit het verouderde systeem afkomstig is, een deel van een geheel nieuw 
systeem. Met dit systeem kan de organisatie management informatie 
opvragen en inzicht krijgen in de gevolgen van het sluiten van een 
vestiging voor de overige vestigingen. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1202 

 

 

Procesmodelleren 
Cursuscode: T04211 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
Bedrijfsprocessen kunnen op vele niveaus gemodelleerd worden, van het 
abstracte en grofkorrelige niveau van de strategische visie tot de harde 
bits en bytes binnen de machines en netwerken. In deze cursus besteden 
we vooral aandacht aan processen op het niveau van taken, maar de 
benadering is generiek genoeg voor andere niveaus. Omdat modelleren 
veel aspecten heeft van zowel specificeren als structureel oplossen zullen 
validatie en verificatie van de modellen een grote rol spelen. Petri-netten 
zijn daarin een nuttig hulpmiddel. De grafische mogelijkheden, waaronder 
simulatie en animatie, zijn zeer geschikt voor validatie van en communi-
catie over modellen. De onderliggende mathematische semantiek maakt 
daarbij redeneren over correctheid en gedragseigenschappen mogelijk. 
Naast de methodologische en technische aanpak via Petri-netten wordt 
ook aandacht gegeven aan de inbedding in de wereld van de bedrijfs-
informatiesystemen. Communicatie over modellen op het bedrijfsniveau 
en het bespreken van requirements en correctheid worden benadrukt via 
een modelleerproject. 
www.ou.nl/studieaanbod/T04211 
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Programmeerpracticum 
Cursuscode: T50221 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
Tijdens de opleiding wordt in een aantal cursussen theorie aangedragen 
over objectgeoriënteerd ontwerpen en programmeren en over 
algoritmen en datastructuren. Voor een goede beheersing van het 
programmeren is het ook noodzakelijk te oefenen met het uitwerken van 
grotere programmeeropdrachten met een integrerend karakter. Daarom 
bestaat deze cursus uit een groot practicum waarin u voor de gegeven 
opdrachten een oplossing moet bedenken en deze dan moet omzetten in 
een werkend programma. Daarbij wordt een aantal technieken en tools 
gebruikt die nog niet eerder binnen de opleiding aan de orde zijn 
gekomen, zoals statische code checking, versiebeheer en refactoring. Het 
practicum bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan een deel in 
samenwerking met een medestudent moet worden uitgevoerd. 
www.ou.nl/studieaanbod/T50221 

 

 

Relationele databases 
Cursuscode: IB0302 | Studiepunten: 5 EC 
 
Een relationele database is een geautomatiseerde gegevensverzameling 
die op een specifieke manier gestructureerd is: de gegevens zijn 
opgeslagen in tabellen (‘relaties’) die op een bepaalde manier aan elkaar 
gekoppeld zijn. Het bouwen, vullen, bevragen en beheren van zo’n 
database gaan met behulp van de relationele databasetaal SQL. We 
bestuderen de theorie achter de relationele structuur (onder andere met 
behulp van normalisatie) en besteden daarnaast veel aandacht aan 
praktische oefening met SQL. 
Na het leggen van deze uitgebreide basis brengen we verdieping aan met 
een paar extra onderwerpen: optimalisatie van bevragingen, 
mechanismen om regels te bewaken (onder meer via ‘triggers’), 
transacties en concurrency, en de wijze waarop een relationele structuur 
achter de schermen is opgeslagen in de ‘data dictionary’. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB0302 
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Security en IT 
Cursuscode: IB1802 | Studiepunten: 5,0 EC 
 
Deze cursus geeft een brede kijk op het vakgebied security. Er komen 
uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals cryptografie, malware, en de 
beveiliging van software, besturingssystemen, databases, webapplicaties 
en computernetwerken. De nadruk ligt op beveiliging in technische zin. 
Centraal daarbij staan vragen als: welke kwetsbaarheden zijn er (op alle 
niveaus: hardware, internetprotocollen, besturingssystemen, 
webapplicaties en databases), welke aanvallen zijn daardoor mogelijk, 
hoe kunnen deze aanvallen voorkomen worden en hoe kunnen geslaagde 
aanvallen ontdekt worden? Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
bedreigingen en de beveiliging van het internet. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1802 

 

 

Software engineering 
Cursuscode: T07351| Studiepunten: 4,3 EC 
 
Software engineering is het vakgebied dat zich bezighoudt met alle 
aspecten van het doelmatig produceren van hoogwaardige software die 
vanwege de omvang en/of complexiteit redelijkerwijs niet door een of 
enkele personen ontwikkeld kan worden. De doelmatigheid gebiedt dat 
zulke software (of onderdelen daarvan) gedurende langere tijd meegaat 
en dus aanpasbaar moet zijn aan veranderende eisen. 
Behalve aan softwaretechnische zaken als analyse, requirements, 
ontwerp, architectuur en testen, wordt in deze cursus ook aandacht 
besteed aan organisatorische aspecten van softwareontwikkeling. De 
cursus geeft een breed overzicht van het gehele vakgebied software 
engineering. Vanwege de uitgebreidheid van het vakgebied mist zo’n 
overzicht vaak diepte. Om dat gemis tegen te gaan, is naast een tekstboek 
dat voor het brede overzicht zorgt, gekozen voor het toevoegen van 
opdrachten waarin enkele onderwerpen nader uitgediept worden. 
De verhouding in hoeveelheid studielast tussen tekstboek en opdrachten 
is ongeveer 2:1. De opdrachten maken het ook mogelijk in te gaan op de 
snel veranderende actualiteit. 
www.ou.nl/studieaanbod/T07351 
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Voorbereiden afstuderen 
Cursuscode IB9902 | Studiepunten 5EC 
 
Tijdens het Voorbereiden afstuderen bachelor informatica (VAF) werkt u 
onder begeleiding van een onderzoeker aan de totstandkoming van een 
afstudeerplan. Bij de start van het VAF kiest u, eventueel in teamverband, 
een opdracht uit een lijst van afstudeeropdrachten die is samengesteld 
door onderzoekers verbonden aan de OU. Uw afstudeerwerk draagt bij 
aan het onderzoek binnen de OU. U bestudeert relevante literatuur, 
brengt het probleem in kaart en stelt onderzoeksvragen op die u uitwerkt 
in een afstudeerplan dat een leidraad is tijdens uw afstuderen. Nadere 
bijzonderheden zijn te vinden op de cursussite in de digitale 
leeromgeving. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB9902 

 

 

Webapplicaties: de clientkant 
Cursuscode: IB1902 | Studiepunten: 5 EC 
 
Steeds meer applicaties, met name ook voor mobiele apparaten, hebben 
de vorm van een webapplicatie. 
Een webpagina vormt een geheel van objecten die u met behulp van een 
JavaScript kunt manipuleren. Met JavaScript kunt u bovendien 
asynchroon communiceren met de webserver (dat is waar de naam Ajax 
voor staat), zodat u een pagina kunt voorzien van informatie die van de 
webserver is verkregen, zonder dat de browser een nieuwe pagina hoeft 
te laden en interpreteren. Op die manier is het mogelijk om, bijvoorbeeld, 
een complete spreadsheetapplicatie te bouwen, die geheel aan de 
clientkant draait en die alleen communiceert met de server om de 
gegevens te bewaren. 
Binnen de cursus Webapplicaties: de clientkant krijgt u de basis mee om 
dat type applicaties te ontwikkelen. Daarbij legt de cursus veel nadruk op 
het juiste gebruik van programmeerstandaarden en ontwerpprincipes die 
er zijn voor de verschillende talen en technieken. 
www.ou.nl/studieaanbod/IB1902 

 
  

Voorbereiden 
afstuderen 

Webapplicaties: de 
clientkant 

http://www.ou.nl/studieaanbod/IB9902
http://www.ou.nl/studieaanbod/IB1902
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Webapplicaties: de serverkant 
Cursuscode: T21331 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
Het onderwerp van de cursus is het bouwen van webapplicaties waarvan 
de gebruikersinterface bestaat uit dynamische webpagina’s die door een 
server worden gegenereerd. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van de 
MVC-architectuur en van Java-servlets in combinatie met JSP en JSTL. De 
cursus besteedt ook aandacht aan het gebruik van frameworks, waarbij 
zowel Struts als het populaire Ruby on Rails worden bekeken. 
www.ou.nl/studieaanbod/T21331 

 

 

XML: theorie en toepassingen 
Cursuscode: T35231 | Studiepunten: 4,3 EC 
 
XML schijnt tegenwoordig overal ‘in’ en ‘onder’ te zitten, maar wat is XML 
en waarom is het zo belangrijk? 
XML is een familie van talen, ontworpen om wereldwijde, 
geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen computersystemen 
mogelijk te maken, los van specifieke besturingssystemen of 
programmeertalen en gebaseerd op internettechnologie. XML-
documenten zijn leesbaar door zowel machines als mensen. 
De cursus behandelt theorie en praktijk van de belangrijkste XML-
technologieën. Eén daarvan is de geavanceerde webservicetechnologie, 
waarbij programma’s - van legacysoftware op een mainframe tot 
moderne Java-toepassingen - over het internet functionaliteit beschikbaar 
stellen aan andere programma’s. 
www.ou.nl/studieaanbod/T35231 

 
  

http://www.ou.nl/studieaanbod/T21331
http://www.ou.nl/studieaanbod/T35231


36  BIN702 

MST Research Program 

Learning and innovation in resilient systems 

De lingua franca van het wetenschappelijk onderzoek is Engels. Deze tekst sluit hier bewust bij aan, in afwijking van het 
gebruik van de Nederlandse taal in de rest van deze gids. 

The program has been approved by the dean on 18 December 2015, and will be evaluated on a 
regular basis. After this approval, the program forms the basis for a discussion within the Faculty on 
societal issues that will form the focus of the research for the coming years. 

Scientific disciplines in the faculty 
The research in the Faculty covers three scientific disciplines: Management Science, Science and 
Computer Science. These scientific disciplines form the core of the Faculty, and the BSc and MSc 
programs are rooted in these disciplines or collaborations between them. 

Research in the Management Sciences as it takes place at the moment of writing of this texts is 
focused on diverse aspects of learning and collaboration within and between organisations. 

Among others the following topics are studied: knowledge management, human resource 
management, finance, management of relations between organisations in the supply chain, regional 
economic development and sustainability. The involved disciplines are business administration, 
organizational science, public administration, accountancy, and economics. One binding factor in this 
is the concept of learning. Management scientists study how organisations learn and improve 
business processes, but also how they learn from market parties and their broader societal 
environment. 

The Natural Sciences research mainly focus on environmental sustainability. In this field multiple 
disciplines are present (biology, ecology, physics, chemistry, physical geography, mathematics, 
pedagogics, etc.), but as a prelude to the envisaged multidisciplinary collaboration within MST a 
strong group of social scientists is also present (with backgrounds in public administration, 
governance, land use planning and science and technology studies). The current research by this 
group focuses on a wide array of topics including but not restricted to environmental modeling and 
scenario analysis, risk assessment, experimental work on the relation between environmental factors 
and living organisms, and innovations in environmental governance, and learning in environmental 
education. Empirically this groups focuses strongly on complex environmental issues (such as water 
and climate change), and much effort goes into better modeling and assessing risks, developing ways 
of better handling uncertainty, developing innovative curricula and investigating learning processes, 
and understanding how innovations in environmental governance emerge, spread and perform. 

The current research in the Computer Science focuses on three lines: (i) Software technology for 
quality improvement and (ii) Software technology for teaching and learning (which both are 
addressed in the Department of Computer Science), and (iii) Sustainable integration (addressed in 
the Department of Information Science and Business Processes). This includes research on formal 
verification of functional and non-functional properties of software and computer systems, on 
security of software and computer systems, on automated testing tools, on tools to support teaching 
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and learning of procedural skills by providing automated feedback, on didactics of computer science, 
and the design of business processes and information systems to support them in a sustainable way. 

Research Program 
Resilience is the key guiding theme underlying the faculty’s research program. Whilst resilience has 
often been associated with continued performance and stability of certain systems under stress (a 
conservative element), it can and will here be interpreted in a way that emphasizes the need for 
adaptation and even transformation (a proactive and change focused aspect). In this vein we argue 
that resilient systems are those that combine exploration and exploitation capacities. 

Exploration is needed to spot new developments, analyze and assess them so that the system can be 
amended if the need arises. Exploitation is about fine tuning the functionality of the system under 
the current conditions, so that effectiveness and efficiency gains are made. Both learning and 
innovation are deemed necessary for systems to become and remain resilient. In our understanding 
learning is about cognition, norms and about relations. It is aimed at better understanding 
phenomena that occur in the world, enhanced normative evaluation of such phenomena, and 
dealing with others by building greater levels of trust. In a way, learning is what makes systems ready 
for innovating, but innovation is also about organizational and political processes, and the agency 
embedded therein. Novel ideas and concepts do not develop, diffuse and impact the world just by 
themselves: they need to be stimulated. Particularly in the relation between innovation and learning 
MST can build upon the existing frontrunner position of the OU in the field of understanding and 
facilitating learning processes. MST can contribute to this through combine expertise from 
management science, science and computer science. 

The overall aim of the MST research is, therefore, to increase our understanding of the innovative 
and learning capacity of resilient systems, with a focus on (i) information and computer systems, (ii) 
organizational and management systems, and (iii) environmental systems. 

To achieve this overall aim, three research programs have been formulated, focusing on Resilience, 
Learning and Innovation. 

The aim of the subprogram Resilience is to increase our understanding of the capacity of systems to 
absorb disturbance and reorganize while undergoing change so as to still retain essentially the same 
function. 

The aim of the subprogram Learning is to improve our understanding of learning by individuals and 
organizations. 

The aim of the subprogram Innovation to is to enhance our knowledge of how innovations emerge, 
diffuse and impact the world, and the role of agency therein. 

Figure 2 indicates how the scientific disciplines (Management science, Science and Computer 
Science) contribute to the research in different subprograms. Cross-cutting issues can be found in 
every subprogram. 

MST Research focuses on issues of high societal relevance. To this end, the MST Research Committee 
will every year prioritize research themes within and across the three research programs. All research 
aims to increase our understanding of the innovative and learning capacity of resilient systems. 
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Examples of priority themes are: 

1. Health care 
2. Sustainable management of organizations and supply chain management 
3. The energy/water/food nexus 
4. Business intelligence and smart services 
5. Smart and sustainable cities and regions 
6. Management of higher education 

Overview of the MST Research Program on Resilience, Learning and Innovation 
The blue arrows give some examples of the multi-disciplinarity of the subprograms 
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Aanmelden voor inschrijving 

Aanmelden voor de bacheloropleiding 
Aanmelden om ingeschreven te worden voor een opleiding of cursus binnen de opleiding kan online. 
Om te starten met een opleiding meldt u zich aan voor deze opleiding. Klikt u op de webpagina van 
de betreffende opleiding op de knop Aanmelden. U registreert zich voor mijnOU en klikt achter de 
gewenste opleiding op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. Geeft u aan dat u in Nederland woont, 
dan logt u in met uw DigiD om u te legitimeren en zijn de meeste gegevens al voor u ingevuld. 
U kunt ook aangeven of u vrijstelling binnen de bacheloropleiding wilt aanvragen. 

Na het afronden van de aanmelding klikt u op de knop Naar mijnOU. Hier ziet u rechtsboven uw 
berichten met informatie over uw aanmelding voor de opleiding en eventueel een bericht over het 
aanvragen van vrijstelling en/of toelating. 

Het is belangrijk om u aan te melden voor een opleiding. U krijgt dan een online studiepad waarin u 
uw vorderingen in de opleiding kan volgen en van waaruit u zich eenvoudig kan aanmelden voor de 
cursussen die u nog moet doen om de opleiding af te ronden. Ook kunnen we u zo op de hoogte 
houden met betrekking tot ontwikkelingen in uw opleiding. 

Zodra u zich heeft aangemeld voor de bacheloropleiding, dan kunt u zich direct via uw Studiepad 
aanmelden voor een of meerdere cursussen. Klikt u in uw studiepad achter de cursus op Meer info. 

Aanmelden voor een losse bachelorcursus 
Wilt u een enkele cursus bestuderen en geen opleiding volgen, dan kiest u in Studieaanbod de cursus 
die u wilt bestuderen. Klikt u op Aanmelden en log in op mijnOU. Heeft u nog geen account, dan 
moet u zich eerst registreren. Klik daarna op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. 
Klikt u na het afronden van de aanmelding op de knop Naar mijnOU. In Berichten ziet u meer 
informatie over uw aanmelding. 

Studieplanning 
De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Let u goed op wanneer een cursus 
geprogrammeerd staat in het jaarrooster. Schrijft u in voor een cursus met een vast startmoment, 
dan gaat de inschrijfduur van 12 maanden in op de startdatum van het kwartiel. Schrijft u in voor een 
cursus met een variabel startmoment, dan gaat de inschrijfduur van 12 maanden lopen op het 
moment dat de inschrijving is verwerkt. Houdt bij uw planning wel rekening met de data van 
begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens.  

U kunt samen met de studieadviseur een studieplan voor de opleiding opstellen. 

Wanneer u al bezig bent met een opleiding bij de Open Universiteit dan kunt u zich aanmelden voor 
een volgende cursus via uw studiepad na inloggen op mijnOU. 

Kosten 
Voor het volgen van opleidingen en cursussen wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de 
Wet op het hoger onderwijs is het wettelijk of instellingscollegegeld afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie. 
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Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het 
OU-collegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. 
Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen, hanteert de Open Universiteit in bepaalde 
situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). 
www.ou.nl/kosten 

Fiscale aftrekbaarheid 
Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan, dan kunt u mogelijk uw 
studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de 
website van de Belastingdienst. 

 

  

http://www.ou.nl/kosten
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Tentamens 

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen; een tentamen kan bestaan uit een of meer 
(deel)toets(en). Welk soort tentamen of welke combinatie van tentamens het zijn, staat bij de 
cursusinformatie op de website vermeld. Is de cursus ingeroosterd in een kwartiel (vast) dan wordt 
deze cursus aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden, 
getentamineerd. 

Bij onvoldoende resultaat kan het tentamen tweemaal herkanst worden tijdens de tentamenweken 
binnen de 12 maanden inschrijfduur. 

Soorten tentamens 

Opdracht 
De examinator geeft aan wanneer een werkstuk, practicum, paper of casus moet worden ingeleverd, 
meestal in een tentamenweek. 

Mondeling 
Mondelinge tentamens worden op afspraak of in vaste perioden afgenomen. Op de cursussite is 
aangegeven op welke wijze een afspraak/aanmelding plaatsvindt. 

Kwartielen 2017-2018 
Kwartiel Tentamenweek 

1 4 september 2017 t/m 10 november 2017 13 november t/m 15 november 2017 

2 20 november 2017 t/m 2 februari 2018 5 februari t/m 7 februari 2018 

3 12 februari 2018 t/m 20 april 2018 23 april t/m 25 april 2018 

4 30 april 2018 t/m 6 juli 2018 9 juli t/m 12 juli 2018 

  27 augustus t/m 29 augustus 2018 

 

Aanmelden voor tentamens 
Let op. Voor alle tentamens, ongeacht de tentamenkans (eerste, tweede of derde tentamenkans) of 
de tentamenvorm en ongeacht of het tentamen deel uitmaakt van een cursus met een vast of 
variabel startmoment, geldt dat u zich tijdig dient aan te melden. U kunt zich aanmelden voor een 
tentamen door in te loggen op MijnOU op de website ou.nl. De sluitingsdatum voor aanmelding 
wordt op het scherm getoond. Voor de opdrachten en mondelinge tentamens wordt u verwezen 
naar de cursuspagina in de digitale leeromgeving. 

Voor meer informatie over tentaminering wordt u verwezen naar de website www.ou.nl/tentamen. 

 



42  BIN702 

Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of 
studenten in detentie gelden andere procedures en aanmeldtermijnen. Raadpleeg hiervoor de 
gegevens op de website www.ou.nl/tentamen. 

Uitslag tentamen 
Afhankelijk van de tentamenvorm ontvangt u eerst een voorlopige uitslag en zodra de Commissie 
voor de examens de uitslag formeel heeft vastgesteld, volgt uw definitieve uitslagbrief en een 
certificaat als u geslaagd bent voor alle bij de cursus behorende tentamenverplichtingen. Bij 
openbare regulier schriftelijke tentamens wordt het antwoordmodel uiterlijk twee dagen na het 
tentamen op de cursussite in de digitale leeromgeving geplaatst. 
www.ou.nl/tentamen 

Opmerkingen, inzage en beroep – na afloop van een tentamen 
Na afloop van een regulier schriftelijk tentamen kunt u binnen vijf werkdagen na bekendmaking van 
het voorlopig antwoordmodel opmerkingen over de inhoud daarvan aan de Commissie voor de 
examens sturen. Bij een individueel tentamen (CBI) is dat niet mogelijk. Na de definitieve vaststelling 
van de uitslag van een tentamen kunt u daartegen, indien u het er niet mee eens bent, beroep 
instellen bij het College van beroep voor de examens van de OU. Desgewenst kunt u ook om inzage 
van uw tentamen vragen. Op www.ou.nl/procedures vindt u de toepasselijke procedures 
beschreven. 

Cum laude afstuderen 
Als bij de bepaling van de uitslag van het afsluitend examen van een opleiding blijkt dat u met 
uitzonderlijke of zeer uitzonderlijke bekwaamheid uw opleiding heeft gevolgd en afgesloten, wordt 
dit op het getuigschrift vermeld met de woorden Cum laude (Met lof) of Summa cum laude (Met de 
hoogste lof). 

De criteria die gelden voor de afgifte van judicia (cum laude en summa cum laude) staan beschreven 
in het document Centraal kader voor de Commissie voor de examens. Meer informatie hierover staat 
op onze website bij tentamen en examens. 
www.ou.nl/documenten 
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Studiefaciliteiten 

Naast het (digitale) studiemateriaal, de inhoudelijke studiebegeleiding en begeleidingsbijeenkomsten 
heeft de Open Universiteit faciliteiten ontwikkeld om een zelfstandige afstandstudie te ondersteunen. 
Wanneer u bent ingeschreven als student krijgt u de beschikking over toegang tot een aantal digitale 
voorzieningen. Als student kunt u bij ‘mijn-OU’ uw persoonlijke gegevens en studievoortgang bekijken 
en beheren. Daarnaast zijn er veel voorzieningen die uw studie effectief en succesvol kunnen maken. 
Deze zijn bereikbaar via Studieplaza. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwsfeiten in 
een wekelijkse nieuwsbrief. 

mijnOU 
Via mijnOU heeft u toegang tot een groot aantal diensten. U krijgt toegang tot uw digitale 
leeromgeving, u kunt zich online aanmelden voor tentamens, uw studiepad bekijken, de 
Studieplanner raadplegen en inschrijven voor cursussen. 
Ook heeft u toegang tot de digitale bibliotheek en de ICT-winkel SURFspot. U logt in met uw 
studentnummer als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u zelf heeft bedacht bij uw registratie 
voor mijnOU. 

Digitale leeromgeving 
Als student heeft u toegang tot de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Vanaf 1 
september 2017 is dit de leeromgeving yOUlearn. De leeromgeving Studienet is in het studiejaar 
2017/2018 alleen nog beschikbaar voor cursussen waarvoor vóór 1 september 2017 is ingeschreven. 
In beide leeromgevingen vindt u uw cursus(sen), studietaken, discussiegroepen en aanvullende 
informatie over en vanuit uw faculteit(en). Het is mogelijk om bestanden te plaatsen op uw eigen 
persoonlijke virtuele harde schijf en die vervolgens te delen met anderen. Via de leeromgeving kunt 
u gemakkelijk in contact komen met medestudenten en docenten, en online informatie uitwisselen 
of discussiëren over lesstof. 
www.ou.nl/mijnou 

Studiepad 
Als u bezig bent met een opleiding, worden uw studievorderingen bijgehouden in het 
Studieresultatensysteem (SRS). U kunt uw eigen studiepad volgen en een overzicht zien van het 
afgelegde, het lopende en het resterende studiepad. Wilt u graag een volgende cursus starten? Dan 
kunt u zich via uw studiepad hiervoor aanmelden, uw persoonlijke gegevens zijn dan al ingevuld. 
www.ou.nl/studiepad 

Bibliotheken 
Als OU-student heeft u rechtstreeks toegang tot een digitale bibliotheek met belangrijke 
informatiebestanden en/of zoeksystemen voor wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. Handig 
zijn Google wetenschap en Worldcat. Verder kunt u kosteloos lid van een universiteitsbibliotheek of 
betalend lid van de Koninklijke Bibliotheek worden wanneer u boeken wilt lenen of artikelen wilt 
bestellen die niet in de eigen digitale bibliotheek te downloaden zijn. Inloggen in de bibliotheek kan 
via mijnOU. 
www.ou.nl/mijnou 
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Academia en SURFspot 
De Open Universiteit is aangesloten op SURFconext, waardoor u als student gebruik kunt maken van 
de mediabibliotheek Academia en ook producten met korting kunt bestellen via SURFspot. Het 
Academia-materiaal bevat een enorme collectie aan beeld- en geluidmateriaal over de Nederlandse 
geschiedenis, de medische wereld, mediageschiedenis, politiek en recht, natuur en milieu en zelfs 
over entertainment en curiosa. Er zijn polygoonjournaals, amateurfilms, programma’s van de 
publieke omroep, radiofragmenten, foto’s en artikelen te vinden. 
www.ou.nl/mijnou 

Studiecoach 
Studiecoach is de website van de OU waar u thema’s, items, tips en suggesties vindt om uw 
studievaardigheden te verbeteren. Daar vindt u de online trainingen en workshops die de Open 
Universiteit voor studenten organiseert. De opzet van ‘Studiecoach’ is dynamisch en eigentijds. Via 
video’s, tekst, animaties, zelftests, tools en workshops wordt u virtueel geholpen bij het studeren. 
Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een avond naar het studiecentrum te komen om aan 
een workshop deel te nemen. Studiecoach is onderverdeeld in twee hoofditems: Online Coach en 
Workshops. 
www.ou.nl/mijnou 

Endnote 
Studenten van de Open Universiteit kunnen gratis het bibliografisch programma Endnote 
downloaden. Dit is een softwarepakket voor het opslaan van bibliografische gegevens. Hiermee 
downloadt u eenvoudig literatuurverwijzingen van websites van uitgeverijen en bibliotheken uit 
binnen- en buitenland. Daarnaast kunt u met deze programma’s zoeken in bibliotheekdatabases. Zo 
kunt u zelf een database aanmaken van literatuurverwijzingen om die te gebruiken in uw 
afstudeeronderzoek, tijdschriftartikelen, boeken en andere publicaties. Deze database kunt u ook via 
de cloud delen met andere studenten. Ook kunt u databases van anderen importeren en daarna 
uitbouwen met door u gevonden referenties of uw eigen referentie(s). 
U kunt het programma Endnote één maand nadat u bent ingeschreven downloaden. Op Studiecoach 
staat een instructiefilm over Endnote. 

Online trainingen 
Op het tab Online trainingen vindt u tips en suggesties om uw kwaliteiten en vaardigheden te 
verbeteren. Experts vertellen via video hoe u bepaalde problemen of studieobstakels kunt 
overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen, zoals timemanagement, mindmappen, academisch 
schrijven, presenteren en het zoeken naar wetenschappelijke informatie. 

Workshops 
Er worden workshops aangeboden over allerlei studiethema’s die het studeren gemakkelijker 
moeten maken. 
Zo kunt u workshops bijwonen over timemanagement, mindmappen, presenteren, schrijven, en nog 
veel meer. Alle workshops worden gegeven in één van de studiecentra. Ook worden er excursies 
georganiseerd naar musea, tentoonstellingen, steden en andere bezienswaardigheden. 

http://www.ou.nl/mijnou
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Studenten-nieuwsbrief 
Iedere week krijgt u als student van de Open Universiteit een nieuwsbrief in uw e-mail. Via deze 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in het programma of de 
begeleidingsbijeenkomsten van de opleidingen. U krijgt ook datawijzigingen van 
tentamenbijeenkomsten via de nieuwsbrief door. 

Verder wordt u geïnformeerd over allerlei ander studienieuws binnen en buiten de OU en attenderen 
wij u op bijeenkomsten en workshops in de studiecentra. 

Studiecentra 
De Open Universiteit heeft studiecentra 
verspreid over Nederland en Vlaanderen. U 
ontmoet hier medestudenten en docenten en 
u kunt hier terecht voor studiebegeleiding en 

-advies en voor activiteiten ten behoeve van 
de academische vorming. Verder is het 
studiecentrum de locatie waar u het tentamen 
aflegt. Voor meer informatie en de 
openingstijden kunt u terecht op de website. 

www.ou.nl/studiecentra 

 

 

Studentengremia 

Studentenraad 
De Studentenraad (SR) is de officiële vertegenwoordiging van alle studenten waar het gaat om de 
medezeggenschap. De SR bestaat uit negen student-leden en kent een zittingsperiode van twee jaar. 
De formele gesprekspartner van de SR is het College van bestuur, doorgaans de rector magnificus. 
Maar de SR praat ook, informerend of toetsend, met decanen en de Raad van toezicht. De formele 
inspraak van de SR is wettelijk vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW). Concreet houdt dit in het uitbrengen van (gevraagd of ongevraagd) advies over 
onderwerpen zoals het collegegeld, de elektronische leeromgeving, het onderwijsmodel of de 
naamsbekendheid. Een zwaardere bevoegdheid is het instemmingsrecht dat de SR, binnen de 
zogeheten Gezamenlijke vergadering (GV), deelt met de Ondernemingsraad. Dit betreft het 
instellingsplan, de kwaliteitszorg en het bestuurs- en beheersreglement. Waar de zogeheten 
Facultaire opleidingscommissies adviesrecht hebben inzake de Onderwijs- en examenregeling (OER), 
heeft de GV instemmingsrecht inzake de meer overkoepelende onderdelen van die OER – denk aan 
tentaminering, studievoortgang en begeleiding. De SR vertegenwoordigt zowel Nederlandse als 
Vlaamse studentenbelangen. De maandelijkse vergaderingen kunt u als toehoorder bijwonen. 
Aanmelden op E studentenraad@ou.nl (T 045 - 576 27 37 / 045 - 576 22 15). 
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(Bijna) alumnus? 
Als u de eindstreep van uw studie bijna of al eerder heeft bereikt, betekent dat niet dat het contact 
met de Open Universiteit komt te vervallen. Als alumnus bent u graag gezien, u bent tenslotte 
ambassadeur van onze universiteit doordat u uit eigen ervaring goed zicht heeft op de ontwikkeling 
van de vraag naar opleidingen, scholing en trainingen. Daarom bent u van harte welkom op onze 
studiedagen, symposia en academische zittingen. Bent u lid van de alumnivereniging, dan kunt u 
contact onderhouden met andere afgestudeerden. Ook is het mogelijk informatie te ontvangen over 
promoties en promotieonderzoek en kunt u bovendien cursussen bestellen (zonder 
tentamenrechten) tegen een gereduceerd tarief. De vereniging organiseert geregeld lezingen, 
excursies en bedrijfsbezoeken. 
www.ou.nl/alumni 

Studievereniging TouW 
TouW is de studievereniging voor en door studenten Informatica en informatiekunde van de Open 
Universiteit. De vereniging organiseert regelmatig symposia en andere bijeenkomsten. TouW heeft 
zich de volgende doelen gesteld: 

− het bevorderen van contacten tussen studenten Informatica en informatiekunde door het 
organiseren van bijeenkomsten en verspreiden van verenigingsnieuws in gedrukte of 
elektronische vorm 

− het bieden van gelegenheid aan studenten Informatica en informatiekunde tot verbreding of 
verdieping van hun studie door lezingen, discussies en excursies te organiseren 

− het functioneren als aanspreekpunt voor studenten Informatica en informatiekunde en 
docenten 

− het behartigen van belangen van studenten Informatica en informatiekunde door zitting te 
hebben in organen van de faculteit Management, Science & Technology 

− het aanknopen van contacten met soortgelijke verenigingen binnen en buiten de Open 
Universiteit. Het lidmaatschap van TouW kost voor een kalenderjaar € 12,50. Leden kunnen 
gratis deelnemen aan de TouW-dagen die zo’n twee keer per jaar georganiseerd worden. 
Ook geldt een korting op deelname aan het symposium dat jaarlijks door TouW 
georganiseerd wordt in samenwerking met de faculteit. 

U kunt lid worden door overmaking van dit bedrag op IBAN-rekeningnummer NL09 INGB 0002 9861 
97 ten name van TouW te Eindhoven. Bij de overschrijving graag uw studentnummer (of 
‘begunstigen’) vermelden, en uw adres. TouW ontvangt bovendien graag uw naam- en 
adresgegevens op info@studieverenigingtouw.nl. Website: www.studieverenigingtouw.nl  

mailto:info@studieverenigingtouw.nl
http://www.studieverenigingtouw.nl/
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Procedures en regelgeving 

OER en Uitvoeringsregelingen 
In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staan het onderwijsprogramma en de rechten en plichten 
van de student beschreven. Onderdeel van de OER zijn de Uitvoeringsregelingen waarin voor elke 
opleiding specifieke bepalingen zijn opgenomen. Deze regelingen kunt u downloaden van de 
website(s) in uw elektronische leeromgeving. 
www.ou.nl/documenten 

Getuigschriften 
De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een propedeuse-, een wo-bachelor- en 
een wo-mastergetuigschrift. Daarnaast geeft de OU dossierverklaringen af. 
www.ou.nl/getuigschrift 

Compensatorische regeling 
Studenten die een propedeuse- of bachelorgetuigschrift aanvragen, kunnen gebruikmaken van een 
compensatorische regeling. De algemene regeling is vastgelegd in de Nadere regels inrichting 
tentamen en examen 2016-2017. 

Beroepsprocedure 
Bij het College van beroep voor de examens kan binnen zes weken (administratief ) beroep worden 
ingesteld tegen onder andere beslissingen van de Commissie voor de examens of een examinator. 
Voorbeelden van een beslissing zijn: een individuele tentamenuitslag, een vrijstellingsbeslissing of 
een toelatingsbeslissing tot een wo-masteropleiding. 

Bezwaarprocedure 
Bezwaar kan gemaakt worden tegen een besluit, genomen door of namens het College van bestuur, 
waartegen geen (administratief ) beroep mogelijk is. Deze besluiten kunnen betrekking hebben op 
bijvoorbeeld: de inschrijving, het cursusgeld. 

Klachtencommissie 
Voor klachten, waarvoor u geen beroep of bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld over de 
dienstverlening of de wijze waarop u bent behandeld, kunt u terecht bij de Klachtencommissie. Meld 
uw klacht eerst bij Service en informatie. Wordt uw klacht daar niet naar tevredenheid verholpen, 
dan kunt u schriftelijk een formele klacht indienen. Uitgebreide informatie rondom de Nadere regels 
inrichting tentamen, Beroep, Bezwaar en Klachten kunt u vinden op de website. Ook kunt u daar de 
benodigde formulieren downloaden.  
www.ou.nl/procedures 

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag 
De Open Universiteit heeft vertrouwenspersonen aangesteld die kennis hebben van de organisatie 
en de problemen die zich daarin kunnen voordoen. Als u hulp nodig heeft bij het oplossen van een 
probleem van ongewenst gedrag tijdens de studie, kunt u contact opnemen met een van de 
vertrouwenspersonen via E Vertrouwenspersonen.OngewensteOmgang@ou.nl. Kijk op onze website 
voor meer informatie.  
www.ou.nl/vertrouwenspersonen 
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Alle bovenstaande informatie is ook verkrijgbaar in de studiecentra of telefonisch aan te vragen bij 
de afdeling Service en informatie T +31 (0)45 - 576 28 88 

Service en informatie 

Heeft u vragen over uw studie of wilt u informatie over het dichtstbijzijnde studiecentrum?  

Neem dan contact op met een van onze medewerkers of kijk op de website voor onze 
bereikbaarheid. 

T +31 (0)45 - 576 2888 

www.ou.nl/directcontact  
www.ou.nl/studiecentra 

Colofon  

Open Universiteit 
Faculteit Management, Science & Technology  

Valkenburgerweg 177 
6419 AT Heerlen - NL  

Postbus 2960 
6401 DL Heerlen - NL 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.  

versie 2, mei 2017 
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