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Redaktioneel
De laatste nieuwsbrief van dit jaar ligt er alweer. Ik ben er blij om dat
we dit jaar elke maand een nieuwsbrief hebben gehad. Dit is vooral
te danken aan Mariëlle, die nu ziek is. Dit is de reden dat ik het nu
overneem. Mariëlle, van harte beterschap.
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vind je een stukje over
klachten in het onderwijs. Dit is het eerste deel van een serie. Het
doel dat Pieter en ik met het schrijven van deze serie willen bereiken
is meer inzicht geven in de structuur van onze opleiding, de faculteit en de universiteit. Volgend schooljaar verschijnen de andere
delen in de nieuwsbrief.
Hopelijk zal de nieuwsbrief dan ook weer elke maand verschijnen.
Overigens zoeken we nog mensen die hierbij willen helpen. Net
zoals voor andere activiteiten, zoals de introductie en activiteiten
georganiseerd door de EVC. Heb je een leuk idee of een goede
suggestie, mail dan gauw naar Thalia.
Hierbij wil ik ook gelijk iedereen bedanken die zich dit jaar voor
Thalia hebben ingezet, hetzij voor de kantine, filmcommissie, Beestfeest, nieuwsblad, www-pagina’s, het weekend, BBC, de T-shirts,
en alles wat ik vergeten ben. Hopelijk tot volgend jaar.
Voor het overige wens ik iedereen veel succes bij maken van de
tentamens en voor daarna een prettige vakantie.

Activiteiten
Basketbal
Ook dit jaar heeft Thalia weer een aantal basketbal toppers afgevaardigd naar de interne basketbal competitie van het sportcentrum. Ik noem een Patrick, een Randolf en een Gert-Jan. Dit zijn
natuurlijk nog maar enkele namen in het lijstje van Thaliaspelers.
Deze markante sporters hebben zich geplaatst voor de finale om de
3/4 plaats, wat op zich al een fantastische prestatie is natuurlijk.
Deze finale zal donderdag 27 mei om 20.30 plaatsvinden in de grote
zaal van het sportcentrum. U bent allen van harte uitgenodigd om
ons team te komen aanmoedigen. Een mooie gelegenheid om uit te
gaan, zou ik willen zeggen. Dit bezoek kan vervolgens afgerond
worden met een kort doch ferm binnengaan bij het Beestfeest in
Doornroosje even verderop.

End Of Semester feest
vrijdag 25 juni, vanaf 16.00 uur
Hatersteveldweg 468

Namens de redaktie, Martin Bruggink

AGENDA
Donderdag 27 mei
20:30 Sportcentrum
Basketbal Finale:
Thalia I - Basballen II
Donderdag 27 mei
21:30 Doornroosje
Beestfeest!!

Rake uitspraken
Er zijn weer aardig wat rake uitspraken binnen
gekomen. Hoewel niet alle uitspraken even
raak zijn, zitten er toch meestal wel weer een
paar leuke tussen. Zoals de volgende:

Vrijdag 28 mei
Rini Van Doorn:
“Ik noem het maar isomorf, anders gaat het
zo op elkaar lijken.”
Dat was eigenlijk de enige leuke. Mmm, achteraf gezien zitten er toch niet zoveel rake tussen. Dus, blijf ze sturen naar thalia@sci.kun.nl.
En misschien komt dan ook jouw rake uitspraak in de onze nieuwsbrief.

17:00 GiPskamer

GiP3 deadline!
Vrijdag 25 juni
vanaf 16:00 Hatertseweg 468
EOS-feest!

Ook dit jaar organiseert Kees Koster weer
het traditionele End Of Semester feest. Dit
EOS feest is bedoeld voor (ex)studenten,
(ex)docenten en (ex)medewerkers bij de
subfaculteit van Informatica. Het belooft
weer een mooi afsluiter van dit bewogen
schooljaar te worden.
Meld je s.v.p. aan bij het secretariaat van
informatica door betaling van F12,50.
Ook worden er nog vrijwilligers gezocht die
mee willen helpen bij de opbouw van de
feestomgeving. Heb je interesse, mail dan
naar Kees Koster, kees@cs.kun.nl.
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Studenteninspraak (deel 1)
(Of: Hoe kan ik doeltreffend zeiken)
Wat als je een vak volgt en je bent niet tevreden over de wijze waarop het vak verloopt. Bijvoorbeeld: het dictaat is slecht, de docent geeft
slecht college, de opdrachten zijn te moeilijk, de studentassistenten zijn niet te bereiken, er bestaan onduidelijkheden over tentamenregelingen,
enz… Je hebt zo’n situatie vast wel eens meegemaakt. Nu zijn er een aantal mogelijkheden voor wat je kunt doen.
Je kunt op je gat blijven zitten, het vak zo goed en zo kwaad als het gaat proberen te halen want je wil immers dat papiertje halen. Kun je doen.
Maar dan gaat het ten koste van je eigen studie. Daarbij komt nog eens dat de studenten die het vak het jaar daarop moeten doen (voor zover
jij ook niet in die lichting zit) met dezelfde gebakken peren zitten. Dus als je eerder actie onderneemt, dan is er minder tijd om irritaties en
verwarringen te laten ontstaan bij studenten en docent. Maar wat nu als je actie wilt ondernemen!
Overleggen met medestudenten kan verhelderend zijn. Denken zij hetzelfde over de door jou gesignaleerde problemen? Delen ze jouw
kritiek? Als dat zo is, dan sta je samen sterk. Dan kun je eens proberen of de docent voor jullie reden vatbaar is. Als volwassen mensen onder
elkaar moet je er immers wel uit kunnen komen. Maar soms is dit niet zo vanzelfsprekend en heb je te maken met wat je noemt een meningsverschil.
Niet getreurd, het scala van mogelijkheden is nog niet leeg.
Als je met meerdere mensen deze kritiek deelt, dan kun je naar de OCI (opleidingscommissie Informatica) stappen. De opleidingscommissie
is de commissie die zorg draagt voor de kwaliteit van de opleiding. De commissie bestaat uit 4 studenten en enkele stafleden. Ze vergaderen
een paar keer per jaar om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Deze vergaderingen zijn overigens openbaar, dus je mag er gerust bij gaan
zitten. Maar hoe zorg je er nou voor dat jullie probleem ook daadwerkelijk aan bod komt in de OCI-vergadering? Daar heb je je vertegenwoordigers
voor, namelijk de 4 studenten in de OCI. Wie zijn dat dit collegejaar? Michiel Alsters, Miranda Thurlings, Jeroen Kratz en Guido van Tilburg!
Je kunt ze altijd wel aanspreken of mailen. Als het dan aan bod komt in de OCI-vergadering, dan mag deze (on)gevraagd advies uitbrengen
over jouw kwestie aan het bestuur van de subfaculteit Informatica. Je klacht is dan gehoord en formeel vastgelegd. Kijk, daar kunnen ze dan
niet meer omheen.
Dit is niet het enige wat in de OCI aan bod komt. Ook kan advies worden uitgebracht over beleidszaken die het onderwijs aangaan.
Bijvoorbeeld het curriculum, de faciliteiten (zoals TK’s, studeerplekken, enz.) en de tentamenregeling.
Lijkt het werk in de OCI je leuk en je wilt erbij? Dan kan dat! Wat moet je doen? Meld je aan bij Pieter van Engelen (pietere@sci.kun.nl) en
dan kom je op een lijst te staan van mensen die komend collegejaar in de opleidingscommissie willen. Aangezien er maar vier studentleden in
de OCI mogen zitten, zullen bij een hoger aantal dan vier mensen op de lijst verkiezingen georganiseerd worden om iedereen een eerlijke kans
te bieden.
In het volgende deel van Studentinspraak zullen we meer ingaan op doeltreffend zeiken op hogere niveaus. Te zijn het bestuur van de
subfaculteit en bèta-faculteit.
Martin Bruggink & Pieter van Engelen.
Integrand Nijmegen zoekt informaticastudenten:
Integrand is een landelijke non-profit organisatie voor alle studenten die praktijkervaring willen opdoen in de vorm van een werkopdracht
of stage. Onze doelstelling is dan ook:
“Het bevorderen van bedrijfsvaardigheden van academische studenten.”
Aangezien wij non-profit zijn, kun je gratis bij ons inschrijven. Ook onze bemiddelingsservice is geheel gratis. Op dit moment hebben o.a.
de volgende opdrachten voor je:
Opdracht A9891: Het European Competence Center for Internet Retailing, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, is een wereldwijd centrum wat
gevestigd is in een virtuele tempel en geeft een beeld van de waardeketen van Internet retailing. De grondleggers hebben een indrukwekkend track record opgebouwd in kennisoverdracht op het gebied van Internet Retailing aan de Nederlandse en Europese detailhandel. De
opdrachtgever biedt verschillende studenten de unieke mogelijkheid zich op het gebied van electronic commerce te ontwikkelen door het
uitvoeren van een afstudeerproject. De onderwerpen kunnen zich op de volgende kennisgebieden afspelen:
-Consumer hardware en software
-Consumer electronic communication, marketing en sales
-Consumer profile, back-end en ordering proceedings
-Consumer electronic payment en transactions
-Consumer friendly physical distribution
Opdracht A9881: Een detacheringbureau op het gebied van automatisering en informatisering is op zoek naar databasespecialisten,
programmeurs of informatiedeskundigen. Je krijgt eerst vaak een opleiding van 2 maanden, waarna een stage of werkervaringsperiode
wordt afgesproken. Het doel is om binnen een jaar als zelfstandig specialist aan het werk te kunnen.
Het bedrijf zoekt een student voor 1 jaar, full-time, z.s.m.
Opdracht A9929: De service unit Akzo Engineering, onderdeel van Akzo Nobel, is in een proces verwikkeld om van een intern Engineering Bureau te transformeren naar een commercieel bureau dat 40% van zijn omzet buiten Akzo Nobel moet gaan genereren. De marketing
en salesafdeling, welke momenteel bezig is met het formuleren van marketing strategieën voor verschillende segmenten is op zoek naar een
student die kan bijdragen aan de ontwikkeling van een marketing informatiesysteem. Dit systeem moet nog worden opgezet en zal dienen
ter ondersteuning van de market development managers van de verschillende segmenten
Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden naar andere opdrachten? Je kunt altijd bellen of langskomen op de Integrandvestiging.
Tel. 024-3616127. Thomas van Aquinostraat 1.00.08 & 1.00.09

