
Verslag Vergadering LOC/NOC (Landelijke en NOVA OnderwijsCommissie)
 -------------------------------------------------------------------

PLAATS: Utrecht, BBL 702
TIJD: Do 21/02/2008 14:00 - 16:00

AANWEZIG: Jan Kuijpers (vz), Haili Hu (verslag), Nathalie Degenaar,  Lars Einarsen,
Frank Israel, Lex Kaper, Tessel van der Laan,  Steven Rieder, Frank Verbunt, Anne-
Marie Weijmans.

AFWEZIG (m.k.): Peter Barthel.

1. OPENING/SAMENSTELLING COMMISSIE

- Jan Kuijpers heeft te kennen gegeven dat hij wil terugtreden. Jörg Hörandel zal het
nieuwe LOC/NOC lid worden vanuit RU. De commissie bedankt Jan Kuijpers voor zijn
excellente voorzitterschap gedurende de afgelopen twee jaar.

- Jan Kuijpers draagt Lex Kaper voor als nieuwe voorzitter. Dit wordt unaniem
goedgekeurd en Lex Kaper zal het voorzitterschap overnemen aan het einde van de
vergadering.

- Dit is tevens de laatste vergadering van Steven Rieder en Tessel van der Laan
vanwege naderende afstuderen. Steven Rieder wordt opgevolgd door Lars Einarsen
(student UU). Tessel zal in overleg met Peter Barthel een geschikte RUG student
regelen (ACTIE: Tessel van der Laan  en Peter Barthel). Vz bedankt Steven en Tessel
voor hun inzet.

- Michiel Brentjes van ASTRON zal het nieuwe LOC/NOC-lid worden vanuit de
astronomische techniek.

- Peter Barthel draagt de organisatie ven de NOVA-herfstschool over aan Reynier
Peletier. Herfstschool 2008 zullen ze gezamenlijk organiseren, waarna Reynier alleen
verder gaat. Het is wenselijk dat de Herfstschool-organisator ook lid is van de LOC/NOC
zodat goede communicatie en terugkoppeling gegarandeerd kunnen worden. Jan
Kuijpers zal contact met Reynier opnemen om dit te bespreken (ACTIE: Jan Kuijpers).

2. VERSLAG 

2a.  N.A.V. VERSLAG MAART 2007, AKTIELIJST

- 2. Sterrenkunde-curricula: instroming Masteropleiding. Dit zal later deze vergadering
worden besproken als een afzonderlijk agendapunt vanwege belangrijkheid.
- 2. De landelijke overzichtstabellen moeten worden aangepast. De ow-directeuren
dienen een overzicht met de actuele Bachelor- en Master-vakken te mailen naar Haili
Hu, die de tabellen zal updaten. Hierbij moeten jaar 2 en 3 van de Bachelor gesplitst
worden en verschillende benamingen van vakken met dezelfde inhoud dient vermeden
te worden. Voorbeelden zijn “Highlights” en “Kaleidoscoop”; “Melkweg” en



Melkwegstelsel”; “Zonnestelsel” en “Planetenstelsels” (ACTIE: ow-directeuren en Haili
Hu).

- 5. Steven Rieder heeft gekeken of het mogelijk is om de IAC-enquetes elektronisch te
organiseren. Dit blijkt te lastig. De enquetering zal schriftelijk blijven gebeuren. Anne-
Marie zal de oude enquetes van Ignas achterhalen en doorspelen naar de huidige IAC-
coordinator Heino Falcke (ACTIE: Anne-Marie Weijmans).

2b. N.A.V. VERSLAG SEPTEMBER 2007, AKTIELIJST

- 2. UL, UU en RUN, hebben hun lokale IAC’s rondgemaid. Lex Kaper zal controleren
welke vakken van de UvA mogelijk interessant zijn als lokale IAC’s (ACTIE: Lex Kaper).
RUG wordt vanwege de afstand buiten beschouwing gelaten. De ow-directeuren zijn
verantwoordelijk voor de aankondiging van de lokale IAC’s op de onderwijspagina’s
(ACTIE: ow-directeuren).

3. VISITATIE
De volledige rapporten zijn nu beschikbaar. De beoordeling van de visitaties is in het
algemeen positief. Een mogelijk punt van kritiek is het rendement van de opleiding.
Echter, dit dient  genuanceerd te worden door te kijken naar het jaar van uitval, reden
van uitval en studievertraging voordat er een oordeel aan bevestigd kan worden.

4. IAC

4a. EVALUATIE IAC 2007: Exoplanets & Astrobiology (Ignas Snellen, UL)

- Er had meer aandacht besteed mogen worden aan de werkcolleges. De opdrachten
waren in het algemeen te simpel, bv zoekopdrachten op het internet. De niveau van de
guestlectures liep sterk uiteen. Haili zal een stuk tekst schrijven aan de hand van de
evaluatie voor de huidige IAC-coordinator (ACTIE: Haili Hu).

- Frank Israel stelt voor de treffende opmerkingen van studenten uit eerdere evaluaties
te selecteren en door te geven aan de nieuwe IAC-docenten. Dit zou beter de aandacht
kunnen trekken dan een algemeen opgestelde protocol (ACTIE: Frank Israel)

- De IAC protocol moet geupdate worden, met name de lijst van LOC/NOC leden
(ACTIE: Haili Hu).

4b. STAND VAN ZAKEN IAC 2008: AstroParticle Physics (Heino Falcke, RU)
- 22 studenten
- 7 docenten (Heino Falcke, Jörg Hörandel, Charles Timmermans, Bram Achterberg,
Gerard van Steenhoven, Celine Boehm, Gijs Nelemans).
- Stijn Buitink is werkcollege-assistent.

4c. ONDERWERPEN IAC 2009



De voorkeur gaat uit naar “Physics of Gamma Ray Bursts and their host galaxies”
(docent Ralph Wijers). Lex Kaper zal Ralph Wijers benaderen hierover voor 1 april  en
hem vragen een kort opzet te schrijven (ACTIE: Lex Kaper) . Uiterlijk juni moet de IAC
2009 bevestigd zijn.

5. NOVA HERFSTSCHOOL

- Aan de NOVA Herfstschool 2007 namen 22 studenten deel; docenten
waren Joop Schaye en Jacco Vink. Deze docenten en het feit dat
er veel minder deelnemers dan het jaar daarvoor waren maakte dat de school
zeer goed werd geevalueerd. Het programma was niet zo overvol en de
docenten deden het erg goed volgens de studenten. Er was meer tijd voor
de presentaties van de studenten - belangrijk aspect! Een nieuw onderdeel was
‘communicatie met een breed publiek’ met 3 docenten, wat positief beoordeeld werd.
Echter, de docenten hadden beter op elkaar afgestemd mogen zijn.

- De Herfstschool heeft gewoonlijk twee stromingen: ‘Galaxies’ en ‘Stars’. Deze formule
werkte goed toen de sterrenkunde opleidingen in NL nog erg toegespitst waren. Echter,
binnen de huidige opleidingen worden de basis-onderwerpen overal behandeld. De
Herfstschool zou nu beter kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen de
sterrenkunde. Het is ook wenselijk dat  onderwerpen als ISM/ster-/planeetvorming aan
bod komen. Dit zou eens in de twee of drie jaar kunnen. In Utrecht en Nijmegen bv
worden deze onderwerpen namelijk niet behandeld.

- De organisatie van de Herfstschool moet beter zichtbaar zijn binnen de LOC/NOC. De
namen van de docenten dienen zo vroeg mogelijk aan de LOC/NOC bekend gemaakt te
worden. Frank Israel stelt voor een lijst te maken van de afgelopen Herfstscholen met
docenten, onderwerpen en aantal deelnemers (ACTIE: Peter Barthel).

6. Sterrenkunde-curricula: Master-instroming

Per universiteit geeft de daar gevolgde Bacheloropleiding Sterrenkunde, respectievelijk
Natuur- en Sterrenkunde, in principe rechtstreeks toegang tot de Masteropleiding
Sterrenkunde aan die universiteit (indien daar aangeboden). De vraag is of de aan een
andere universiteit gevolgde Bacheloropleiding Sterrenkunde (UL, RUG) of Natuur- en
Sterrenkunde (UvA, VU, UU, RU), met name aan de bij NOVA aangesloten
universiteiten, rechtstreeks toegang zou moeten geven tot de Master Sterrenkunde.
In Leiden hanteert men de volgende toelatingseisen:
“Students from a university participating in the NOVA research school with a Bachelor of
Science degree in Astronomy will be admitted to the program without further
requirements. For all other candidates, including those with a Bachelor of Science
degree in Physics and Astronomy from NOVA research school participant, the
Admission Committee will judge the equivalence of their previous training to this
Bachelor of Science degree. Any choice provided by optional courses in the Master of
Science program may be limited by the need to adapt the program to the actual
knowledge of the candidate. The admission procedure may include an interview with the
Admissions Committee. Foreign applicants must provide proof of proficiency in English.”



Deze toelatingseisen sluiten nauw aan bij de gangbare praktijk gevolgd aan de andere
(NOVA) universiteiten. Deze tekst zal worden overgenomen op de NOVA website, met
de toevoeging van de contactgegevens van de Master-coördinatoren van de
verschillende NOVA instituten (ACTIE: Jan Kuijpers).

7. NIEUWE VOORZITTER

Jan Kuijpers draagt het voorzitterschap over aan Lex Kaper. De nieuwe vz bedankt Jan
Kuijpers voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren.

8. DATUM VOLGENDE VERGADERING

- do 18 sep 2008 in Utrecht, 14:00-16:00

- Indien nodig in mei 2008 een e-mail/telecom vergadering en/of indien mogelijk een
face to face vergadering tijdens NAC 2008.

Haili Hu
21 februari 2008

BIJLAGE: Interacademiale colleges sterrenkunde sinds 1990
---------------------------------------------------------
1990: Rontgen- en gamma-astronomie
1991: Toepassingen van relativiteit in de sterrenkunde
1992: Computational Astrophysics
1993: Interstellaire Materie
1994: Melkwegstelsels
1995: Waarneem- en reductietechnieken in de sterrenkunde
1996: Accretieschijven
1997: Het vroege Heelal
1998: Evolutie van planeten en planetenstelsels
1999: Gravitational lensing
2000: Stappen naar de sterren
2001: Relativistische Astrofysica
2002: Stervorming
2003: Het vroege Heelal
2004: Geschiedenis van de sterrenkunde
2005: Computational Astrophysics
2006: Interferometry
2007: Astrobiology/Exoplanets
2008: Astroparticle Physics    


