
Concept Verslag Vergadering 68 LOC/NOC (Landelijke en NOVA Onderwijs Commissie) 
 
PLAATS: Utrecht, BBL 702 (koffiekamer SIU) 
TIJD: Do 17/02/2009 14:00-16:00 
 
AANWEZIG: Lex Kaper (vz), Nathalie Degenaar (verslag), Frank Verbunt, Ernst Kuiper, 
Lars Einarsen, Reynier Peletier, Michiel Brentjens, Patrick Bos 
 
AFWEZIG (m.k.): Jörg Hörandel, Sarka Jiraskova, Frank Israel, Peter Barthel 
 
1. OPENING/SAMENSTELLING COMMISSIE 
- Nathalie Degenaar gaat het laatste jaar van haar promotie in en zal daarom terugtreden 
uit de LOCNOC. Dit is haar laatste vergadering en zij zal samen met Lex Kaper op zoek 
gaan naar een vervangend UvA promovenduslid (ACTIE: Nathalie Degenaar en Lex 
Kaper). De voorzitter bedankt Nathalie voor haar inzet. Lars Einarsen zal de functie van 
secretaris overnemen. 
 
- Jörg Hörandel is wederom verhinderd voor de LOCNOC vergadering. Lex zal contact met 
hem opnemen om te overleggen of een andere dag wellicht beter schikt (ACTIE: Lex 
Kaper).  
 
 
2. VERSLAG VERGADERING 67, 19 FEBRUARI 2009 
Het verslag van de voorgaande vergadering wordt goedgekeurd na het corrigeren van 
enkele spellingsfouten in namen en met de volgende kanttekeningen m.b.t punt 4, het IAC: 
 
- Frank Verbunt wil “History of Astronomy” liever niet als landelijk Bachelor IAC invoeren 
vanwege problemen met roostering en het mogelijke gevolg dat slechts weinig studenten 
worden getrokken. In plaats daarvan is de inzet om het als Master IAC te geven. 
 
- Tijdens de discussie over toekomstige IACs is de mogelijkheid geopperd om lokale 
specialistische vakken als IAC aan te bieden. 
 
  
N.A.V. ACTIELIJST: 
- 1. Nathalie Degenaar heeft de LOCNOC ledenlijst bijgewerkt. 
 
- 3a. Michiel Brentjens meldt dat oud onderwijsmateriaal makkelijk kan worden aangepast 
aan huidige LOFAR situatie en zo kan worden geïmplementeerd in de NOVA herfstschool 
als practica. Dit kan volgend jaar gerealiseerd worden. 
 
- 3b. Veranderingen in de opzet van de NOVA herfstschool naar aanleiding van de 
discussie in de voorgaande vergadering worden uitgesteld vanwege de afwezigheid van 
Peter Barthel. 
 



- 4. De invulling van het IAC komt in deze vergadering verder ter sprake tijdens 
agendapunt 5. Frank Verbunt heeft contact gehad met Eline Tolstoy en Amina Helmi over 
het IAC “Structure of nearby galaxies”  en Lex Kaper heeft contact gehad met Jarle 
Brinchmann en Edwin Valentijn over “Astronomical databases and the virtual observatory”. 
Verder heeft Frank Verbunt heeft een opzet voor “History of Astronomy” rondgestuurd.  
 
- 5. De opzet van de LOCNOC website komt verder ter sprake tijdens agendapunt 6 van 
deze vergadering. 
 
 
4. NOVA HERFSTSCHOOL 
- De herfstschool vindt dit jaar plaats van 5-9 oktober in Dwingeloo. De docenten zijn Henk 
Hoekstra (Leiden, gravitational lensing) en Ignas Snellen (Leiden, exoplanets). 
 
- Er heeft zich een uitzonderlijk grote groep van 42 mensen ingeschreven (waarvan er 
inmiddels 1 is afgevallen). Er zijn dit jaar ook uitnodigingen uitgegaan naar Vlaamse 
collega’s en er zullen ook daadwerkelijk enkele Belgische promovendi deelnemen aan de 
herfstschool. De grootte van de groep is van invloed op het programma.  
 
- Reynier Peletier heeft een overzicht van het programma uitgedeeld. De week begint op 
maandag met een presentatie over LOFAR, waarbij real-time data gereduceerd zal worden 
(Jason Hessels). Later die dag is er een rondleiding langs de andere ASTRON 
onderzoeksgroepen. De dinsdag wordt grotendeels ingevuld met een workshop 
presenteren (outreach). Hiervoor is een professional aangetrokken en de workshop zal 
interactief zijn. Vincent Icke geeft een aanvullende voordracht over de do’s en don’t’s van 
presenteren. De colleges en meeste studentenpresentaties zijn verspreid over woensdag, 
donderdag en vrijdag. De excursie naar Westerbork is dit jaar naar de vrijdagmiddag 
verplaatst en is op vrijwillige basis. De extra tijd die dit in het programma oplevert is deels 
opgevuld met extra colleges en deels met de presentatie workshop. 
 
- Het outreach gedeelte heeft dit jaar meer gewicht gekregen en duurt nu 6 uur. Groningen 
vindt dit een heel belangrijk onderdeel, maar Reynier Peletier vraagt hoe de andere 
universiteiten hierover denken. Alle aanwezige LOCNOC leden vinden het de moeite 
waard om deze nieuwe opzet eens uit te proberen, maar vanzelfsprekend zal het goed 
geëvalueerd moeten worden. 
 
- De presentaties over het eigen onderzoek zijn door de grootte van de groep lastig in te 
plannen. Gedacht werd aan presentaties in de avonduren, maar wellicht is de beste 
oplossing om de groep voor de presentaties in tweeën te splitsen. 
 
- De groep is te groot voor een sessie data reductie waarbij de studenten zelf aan het werk 
gaan. Dit blijft een mogelijkheid voor volgend jaar. 
 
- Vanuit Leiden is kritiek gekomen over de opzet van het programma, deze zou namelijk te 
“soft” zijn. Echter, kennismaking met andere promovendi is één van de hoofddoelen van de 



NOVA herfstschool en de presentaties over het eigen onderzoek vormen daar een 
belangrijk onderdeel van. 
 
- Reynier vraagt naar suggesties voor toekomstige herfstschool docenten. De volgende 
personen worden aangedragen: Paul Groot (RU, heeft mogelijk weinig tijd), Anna Watts 
(nieuw staflid bij de UvA), Joeri van Leeuwen (ASTRON/UvA). Allen worden als zeer 
goede sprekers beschouwd. 
 
 
5. INTER ACADEMIAAL COLLEGE (IAC) 
- Nathalie Degenaar heeft een evaluatierapport van het IAC 2009, “The physics of GRB 
afterglows and the nature of their host galaxies” door Ralph Wijers, naar alle LOCNOC 
leden gestuurd. Het college is door een kleine groep van 10 studenten gevolgd, die zowel 
de inhoud van het college als de docent als zeer goed beoordeelden. De opstartorganisatie 
was matig, zo was er uiteindelijk wel een website, maar deze werd pas heel laat 
gerealiseerd. Wellicht is dit een reden dat het IAC dit jaar zo weinig studenten heeft 
getrokken; de inhoud van het college was tenslotte lang onduidelijk. In de toekomst moeten 
we ons behoedden voor het te laat aankondigen van het IAC.  
 
- De evaluatie van het IAC 2009 levert een aantal extra tips op die aan het IAC protocol 
zullen worden toegevoegd. Lex Kaper zal het bestaande protocol rondsturen (ACTIE: Lex 
Kaper).  
 
- Eén van de zaken die n.a.v. de evaluatie in het bijzonder naar voren komt is dat de 
studenten aangaven dat het prettiger was geweest als het vak iedere week i.p.v. eens in te 
twee weken was gegeven. De LOCNOC vindt het de moeite waard om hier volgend jaar 
mee te experimenteren en dus af te stappen van de tweewekelijkse roostering. Dit past 
bovendien beter in het programma van Groningen en Utrecht, die allebei met kwartalen 
werken.  
 
- Een tweede punt dat naar voren komt n.a.v. de evaluatie is dat een internationale student 
aangaf niet over een OV te beschikken zoals de Nederlandse studenten. Dit kan een extra 
drempel zijn voor internationale studenten om het IAC te volgen. Na een rondvraag blijkt 
dat bij elke universiteit de reiskosten voor dergelijke studenten vergoed zouden kunnen 
worden. Dit is wellicht belangrijk om te vermelden op de website. 
 
- De organisatie van het IAC 2010, “Astronomical databases and the virtual observatory” 
door Jarle Brinchmann (Leiden) en Edwin Valentijn (Groningen) is na enige 
miscommunicatie in de beginfase nu helemaal rond. Er is al een webpagina voor het IAC 
opgezet, waarvan Lex Kaper de link zal doorsturen (ACTIE: Lex Kaper). Deze link zal ook 
worden toegevoegd aan de LOCNOC website (ACTIE: Lex Kaper en Patrick Bos). Het is 
van belang nog met de docenten te overleggen over het geplande computerpracticum; de 
computerzaal in Utrecht heeft Microsoft computers en er kunnen mogelijk problemen zijn 
met de server en firewall. Frank Verbunt neemt contact op met docenten (ACTIE: Frank 
Verbunt). 
 



- Tijdens de voorgaande vergadering is de mogelijkheid besproken op om tussenliggende 
woensdagen een tweede IAC aan te bieden. Aanleiding hiervoor was omdat het praktisch 
lastig is een zaal maar eens in de twee weken te reserveren. Dit lijkt echter geen goed 
idee, maar naar aanleiding van de IAC 2009 evaluatie is voorgesteld het IAC volgend jaar 
iedere week i.p.v. tweewekelijks te geven. 
 
- Voor het IAC 2011 is “History of Astronomy” van Frank Verbunt voorgesteld. Alle 
aanwezige LOCNOC leden zijn het hiermee eens n.a.v. de opzet die Frank hierover heeft 
rondgestuurd. Dat college zal dan dus voor het eerst wekelijks worden gegeven. 
 
- Het vak “Structure in nearby galaxies” van Eline Tolstoy en Amina Helmi is wellicht toch 
niet geschikt om als IAC aan te bieden, omdat het een verplicht vak is in Groningen. 
Keuzevakken zijn lenen zich veel beter als IAC, maar wellicht kunnen dezelfde docenten 
een keuzevak aanbieden voor het IAC van 2012. Frank Verbunt zal hierover contact 
opnemen met Amina Helmi (ACTIE: Frank Verbunt). 
 
- Ideeën voor toekomstige IACs die worden geopperd zijn “Asteroseismologie” door Connie 
Aerts (Leuven), “Dubbelstersystemen” van Frank Verbunt en Onno Pols (UU), een college 
over ruimtevaart instrumenten en telescopen. Steratmosferen wordt ook als mogelijkheid 
genoemd, maar dit is in Amsterdam en Utrecht een verplicht vak en heeft dus dezelfde 
bezwaren als “Structure in nearby galaxies” van Eline Tolstoy en Amina Helmi. 
 
- N.a.v. de optie “Asteroseismologie” door Connie Aerts wordt de mogelijkheid besproken 
om studenten van de universiteit Leuven ook uit te nodigen voor het IAC. Dit levert 
mogelijk problemen op met reistijden en –kosten. Mochten we Connie ooit benaderen voor 
een IAC dan kunnen we dit overwegen.  
 
 
6. WEBPAGINA LOCNOC 
Lex Kaper heeft feedback gegeven op de opzet van de website, maar heeft dit nog niet 
verder uitgewerkt. Na 1 oktober (ESO deadline) gaat Lex Kaper hiermee verder, zodat 
alles klaar in ieder geval gereed is voor het aankomende IAC. Patrick Bos helpt bij de 
layout van de pagina (ACTIE: Lex Kaper en Patrick Bos). 
 
 
7. KAMER STERRENKUNDE VSNU: 
Lex Kaper geeft een toelichting op de structuur van de Kamer Sterrenkunde VSNU; deze 
beheert niet alleen onderwijs, maar ook personeelsbeleid. Het Nederlands Comité 
Astronomie (NCA) is ook onderdeel van de kamer. In de praktijk zal de LOCNOC alleen 
over onderwijs beslissen en alle overige zaken komen bij het NCA terecht.  
 
 
8. WAT VERDER TER TAFEL KOMT/SECTORPLAN NATUURKUNDE 
 
De Bacheloropleidingen Natuur- en Sterrenkunde van de VU en de UvA worden mogelijk 
samengevoegd. Voor de Master is dit reeds het geval. Bij de UvA zitten in de Bachelor 12 



EC aan verplichte Sterrenkunde vakken, maar de VU heeft, en wil, dat niet. Lex Kaper is 
van mening dat de opleiding tenslotte Natuur- en Sterrenkunde heet en een aantal punten 
verplichte Sterrenkunde vakken daarom op hun plaats zouden zijn. De VU wil zich echter 
richten op toegepaste Natuurkunde en wil weinig aandacht besteden aan Sterrenkunde. 
Lex Kaper vraagt hoe dit bij andere universiteiten georganiseerd is. Frank Verbunt legt uit 
dat Utrecht een hele brede Bachelor heeft, waardoor een student voor de Master nog alle 
kanten op kan (behoudens het wegwerken van deficiënties). Er zijn geen verplichte vakken 
in de Bachelor en dit systeem lijkt goed te werken. De LOCNOC adviseert Lex Kaper om in 
de discussie met de VU te bepleiten dat echt alles dat niet in het basispakket Natuurkunde 
past (zoals bijvoorbeeld mechanica) een keuzevak is. Dus als Sterrenkunde niet verplicht 
wordt gesteld, zouden specialistische Natuurkunde vakken zoals bijvoorbeeld “Energie en 
Leven” ook niet verplicht mogen zijn.  
 
 
7. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Donderdag 11 februari 2010 in Utrecht, 14:00-16:00 
 
 
Nathalie Degenaar 
17 september 2009 
 
 
BIJLAGEN: Interacademiale colleges sterrenkunde sinds 1990 
  LOCNOC ledenlijst 



 
Interacademiale colleges sterrenkunde sinds 1990 
------------------------------------------------------------------- 
 
1990: Röntgen- 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 
2009: The physics of GRB afterglows and the nature of their host galaxies 
2010: Astronomical databases and the virtual observatory 
2011: History of Astronomy 



LOCNOC leden:     Relevante contactpersonen: 
 
Prof. dr. Peter Barthel (O.D.)   Reynier Peletier (coördinator herfstschool) 
Kapteyn Instituut RuG    Kapteyn Instituut RuG   
pdb@astro.rug.nl     peletier@astro.rug.nl 
 
Patrick Bos (LOCNOC website, student) 
Kapteyn Instituut RuG 
pbos@astro.rug.nl 
 
Dr. Jörg Hörandel     Prof. dr. Paul Groot (O.D.) 
Afdeling Sterrenkunde RU    Afdeling Sterrenkunde RU 
j.horandel@astro.ru.nl    pgroot@astro.ru.nl 
 
Sarka Jiraskova (promovendus) 
Afdeling Sterrenkunde RU 
sarka@astro.ru.nl 
 
Prof. dr. Frank Israel (O.D.) 
Sterrenwacht Leiden 
israel@strw.leidenuniv.nl 
 
Ernst Kuiper (promovendus) 
Sterrenwacht Leiden 
kuiper@strw.leidenuniv.nl 
 
Prof. dr. Lex Kaper (voorzitter, O.D.) 
Instituut Anton Pannekoek UvA & VU 
l.kaper@uva.nl 
 
Nathalie Degenaar (secretaris, promovendus) 
Instituut Anton Pannekoek UvA 
degenaar@uva.nl 
 
Prof. dr. Frank Verbunt (coördinator IAC, O.D.) 
Sterrenkundig Instituut UU 
f.w.m.verbunt@uu.nl 
 
Lars Einarsen (student) 
Sterrenkundig Instituut UU 
lars@einarsen.nl 
 
Dr. Michiel Brentjens 
ASTRON 
brentjens@astron.nl 


