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

PLAATS: Utrecht, BBL 702
TIJD: Do 18/09/2008 14:00 - 16:00

AANWEZIG: Lex Kaper (vz), Haili Hu (verslag), Frank Verbunt, Anne-Marie Weijmans, Lars Einarsen, 
Patrick Bos.

AFWEZIG (m.k.): Peter Barthel, Frank Israel, Nathalie Degenaar.
AFWEZIG (z.k.): Michiel Brentjens.

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

- De voorzitter opent de vergadering na een korte toelichting op de agenda; een aantal agendapunten 
heeft betrekking op de taakstelling en profilering van de LOCNOC, gemotiveerd door het nieuwe 
voorzitterschap en een discussie betreffende de VSNU Kamer Sterrenkunde. De voorzitter heet het 
nieuwe Groningse studentlid Patrick Bos welkom.

2. VERSLAG VERGADERING 21 FEBRUARI 2008

- Het verslag wordt goedgekeurd met een paar kleine aantekeningen: onder (1) Peter Barthel draagt 
de organisatie van de NOVA Herfstschool gefaseerd over aan Reynier Peletier. Bij punt (5) wordt 
opgemerkt dat een aantal promovendi is weggelopen tijdens het nieuwe onderdeel “Communicatie 
met een breed publiek”.

3. N.A.V. VERSLAG FEBRUARI 2008, AKTIELIJST

- 1. Patrick Bos is het nieuwe RUG studentlid. Hij is Masterstudent sterrenkunde.

- 1. Lex Kaper heeft contact gehad met Peter Barthel betreffende het eventuele LOCNOC 
lidmaatschap van de nieuwe NOVA Herfstschool-coordinator Reynier Peletier. Echter, omdat Peter 
Barthel de onderwijsdirecteur sterrenkunde is van de RUG, is het wenselijk dat Peter LOCNOC-lid 
blijft; Reynier zal aan Peter rapporteren wat betreft de organistatie en voortgang van de NOVA 
Herfstschool.

- Wederom komt de vraag op of de huidige structuur van de NOVA Herstschool gehandhaafd moet 
worden, gezien de verbreding in de Nederlandse sterrenkunde opleidingen en het toenemend aantal 
buitenlandse promovendi, zie punt 5 van vorig verslag. De opzet van de NOVA Herfstschool zal ter 
sprake komen tijdens de aanstaande LOCNOC vergadering (ACTIE: Lex Kaper).

- 4a. De actiepunten betreffende het schrijven van een stuk tekst voor de IAC-coordinator/docenten 
aan de hand van de evaluaties zijn nog niet uitgevoerd. Verder is het evaluatieformulier niet tijdig naar 
de IAC-coordinator gestuurd, waardoor de evaluatie achteraf via de email is gedaan. Lex verzoekt 
Haili om eht evaluatie-formulier door te sturen zodat het centraal beschikbaar is. (ACTIE: Haili Hu).

- 4a. Haili Hu heeft de lijst van van LOCNOC-leden bijgewerkt, het IAC protocol zelf hoefde nauwelijks 
veranderd te worden.

- 5. Peter Barthel heeft een lijst gemaakt van de afgelopen herfstscholen en rondgemaild. Dit zou tzt 
op de LOCNOC-website geplaatst kunnen worden.

4. SAMENSTELLING EN OPDRACHT COMMISSIE



- De onderwijsdirecteuren zijn normaliter lid zijn van de LOCNOC. De OD van Nijmegen is Paul Groot, 
hij wordt gerepresenteerd door Jorg Horandel.

- Haili Hu en Anne-Marie Weijmans gaan dit academisch jaar promoveren. De februari vergadering zal 
voor hen beiden de laatste zijn. Nieuwe promovendi-leden zullen gezocht worden. (ACTIE: Haili Hu, 
Jorg Horandel, Anne-Marie Weijmans, Frank Israel).

- Haili Hu zal dan ook de secretaris functie overdragen. Het is handig dat secretaris en vz makkelijk 
kunnen overleggen, daaom zal de vz Nathalie Degenaar vragen (ACTIE: Lex Kaper).

- Formeel is Michiel Brentjes lid vanuit de astronomisch techniek (ASTRON). Het is niet geheel 
duidelijk wat zijn taken zijn, maar een contactpersoon vanuit ASTRON is wel wenselijk. Vz zal Michiel 
vragen in hoeverre hij betrokken wil zijn bij vergaderingen e.d. (ACTIE Lex Kaper).

5. WEBPAGINA LOCNOC

Voorgesteld wordt om de LOCNOC duidelijker naar de buitenwereld (studenten, staf) te representeren 
via een overzichtelijke webpagina. Deze webpagina linkt naar NOVA Herfstschool, het IAC, de 
universitaire onderwijswebsites, samenstelling en doelstelling LOCNOC, etc.

- e-mail reactie van Peter Barthel: "er IS een pagina van de Nationale Educatie: 
http://www.rug.nl/sterrenkunde/onderwijs/educnat/index
Van daaruit kun je door naar de NOVA pagina waar het een en ander te vinden is over NOVA 
educatie plus de info over de Herfstschool. Ook zijn er links naar info over de verschillende 
programma's. Vwb. aktualiteit: helaas is daarin de klad gekomen."

- e-mail reacties van Frank Israel: " Hou die eenvoudig en steek er niet te veel werk in. Ik heb niet de 
indruk dat er een grote behoefte bestaat. in ieder geval: maak hem vraaggestuurd en niet (zoals 
meestal) aanbodgestuurd."

Het is duidelijk dat er al enig materiaal bestaat en dat een nieuwe/geupdate website niet uitgebreid 
hoeft te zijn. Lex zal informeren of er een pagina bij de NOVA website beschikbaar gesteld kan 
worden, en een opzet maken wat er op de LOCNOC-website kan komen te staan. Dit zou ook de 
aangewezen plek zijn voor de landelijke onderwijstabellen en links naar onderwijspagina's van de 
verschillende NOVA instituten met een direct overzicht van de aangeboden vakken.(ACTIE: Lex 
Kaper).

6. ASTRONOMY EDUCATION IN THE NETHERLANDS

- e-mail reactie van Peter Barthel : " Het was de bedoeling dat we elkaars MSc programma's zouden
vermelden op bovengenoemde pagina. Revival = gewenst!"

- e-mail reactie van Frank Israel geeft aan dat zijn voorkeur gaat naar dat de OD's of OC's het 
totaalaanbod aan elkaar meedelen, waarna elke opleiding kan kiezen wat hij op zijn website wil 
aankondigen. De OD's kunnen hiervoor gebruik maken van de landelijke onderwijstabellen, zie 
hieronder. (ACTIE: OD's).

- Bijna iedereen heeft nu gereageerd op de tabellen. Patrick Bos zal nog het nog nakijken voor de 
RUG en Haili Hu de wijzigingen doorgeven, daarna zullen ze naar de vz gestuurd worden die het tzt 
op de LOCNOC website kan plaatsen. (ACTIE: Patrick Bos, Haili Hu, Lex Kaper).

7. INTERACADEMIAAL COLLEGE

http://www.rug.nl/sterrenkunde/onderwijs/educnat/index


- De evaluatie van IAC 2009 was i.h.a. positief, de studenten gaven het vak een gemiddelde van 7.8. 
Wel waren er enkele klachten over het gebrek aan samenhang door de vele gastsprekers.

- e-mail reactie van Frank Israel: geeft te kennen dat de aankondiging van IAC 2009 te laat is. Het 
streven zou moeten zijn dat voor de voorafgaande zomer, de tital, docen(en), programmabeschrijving, 
beoordelingseisen, en data bekend zijn.

- Ralph Wijers is IAC-coordonator 2009 met als titel "The physics of GRB afterglows and the nature of 
their host galaxies". Er is behoefte aan een website waar de precieze inhoud en het rooster bekend 
gemaakt wordt. Lex zal Ralph nogmaals aansporen. (ACTIE: Lex Kaper).

- Suggesties voor IAC 2010&2011 zijn:
 1) The first stars (Ger de Bruyn, Vincent Icke)
 2) Modern telescopes (sprekers van symposium de Telescoop)
 3) Structure in nearby galaxies (Eline Tolstoy, Amina Helmi)
 4) Virtual observatories (eventueel geschikt als herfstschool topic) 
Frank Verbunt zal potentiele IAC-coordinaroren benaderen. (ACTIE: Frank Verbunt).

- Frank Verbunt geeft aan het college 'History of Astronomy' open te willen stellen als Bachelor IAC. Er 
wordt i.h.a. veel interesse hierin getoond door studenten, maar in eerdere discussies werd in twijfel 
getrokken of het passend was als een Master vak. Dit zou op alternerende weken met de Master IAC 
kunnen plaatsvinden tijdens 2de semester 2010. Vooral omdat het in UU makkelijker is een lokaal 
elke week te reserveren ipv eens in de 2 weken. Echter door drukke rooster van Bachelor studenten is 
het verstandig dat eerst geinformeerd wordt of hier wel ruimte voor is. (ACTIE: OD's).

8. KAMER STERRENKUNDE VSNU

Officieel zijn de studentleden en docent-leden van de LOCNOC ook lid van de VSNU Kamer 
Sterrenkunde. In de praktijk zijn er nog geen duidelijke taken bekend; voorheen speelde de Kamer 
een belangrijke rol bij onderwijs- en onderzoeksevaluaties. Vanuit de natuurkunde wordt regelmatig 
gesuggereerd om de Kamers Natuur- en sterrenkunde samen te voegen, maar dat moeten we 
voorkomen. De Kamer Sterrenkunde leden zijn welkom bij themadagen van de VSNU, bv er is op 9 
oktober een themadag over het 2e en 3e bachelorjaar in Delft en op 31 oktober in Nijmegen een 
VSNU themadag voor het eerste Bachelor jaar. Een kleine complicatie is dat de Kamer Sterrenkunde 
zich naar onderwijs ook met personeelszaken (bijv. CAO) bezighoudt (dat zijn de belangrijkste taken 
van de VSNU) en dat daarom de voorzitter van de LOCNOC niet het aanspreekpunt kan zijn voor alle 
VSNU zaken.De vz van de LOCNOC woont de NCA (Nederlands Committee Astronomie) 
vergaderingen bij; voorstel is om de voorzitter van het NCA ook voorzitter van de Kamer Sterrenkunde 
te laten zijn, met de voorzitter van de LOCNOC als vice-voorzitter en de secretaris van het NCA 
secretaris. (ACTIE: Lex Kaper).

9. DATUM VOLGENDE VERGADERING

- do 19 feb 2009 in Utrecht, 14:00-16:00

Haili Hu
18 september 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   
2009: The physics of GRB afterglows and the nature of their host galaxies
2010: ???

 


