
Minutes meeting 71 LOCNOC (Landelijke en NOVA Onderwijs Commissie) April 15, 2011

Datum: Donderdag 17 februari, 14h00
Locatie: Utrecht, BBL 2.31
Aanwezig: Lex Kaper (chair), Frank Verbunt, Leon Boschman,
Frank Israel, Thijs Coenen, Reynier Peletier, Jörg Horandel,
Lars Einarsen (minutes), Sarka Jiraskova, Ernst Kuiper
Afwezig: Mariano Mendez, Michiel Brentjens

1 Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 14.00 geopend.

2 Functioneren en samenstelling LOCNOC

Nieuwe Voorzitter

Lex wordt de secretaris van de NCA. NOVA zoekt dus een opvolger voor Lex, hierbij moet er ook een
nieuwe voorzitter gevonden worden. Een naam die vorige keer genoemd is als mogelijke opvolger is Sarah
Markov (uit Amsterdam). Zij denkt echter te weinig te weten hoe het landelijke onderwijs in Nederland
werkt. Het liefst zien wij een nieuwe voorzitter uit ons eigen midden. Men ziet ons in het algemeen als een
‘dood’ orgaan. NOVA moet dan ook maar een keer met ons gaan praten. Ons takenpakket moet ook eens
geherevalueerd worden. Lex gaat kijken of er iemand uit de huidige LOCNOC te strikken is als voorzitter.
Anna Watts volgt Lex op als Amsterdamse delegatie.

Verantwoordelijke NOVA herfstschool

Reynier volgt Thijs op als directeur van het Kapteyn Instituut. Voor dit jaar loopt de herfstschool prima.
We moeten kijken of we een veranwoordelijke uit Groningen willen hebben. Een andere goede optie is
om iemand van Astronzoals Michiel hiervoor verantwoordelijk te maken. We hebben uiteindelijk toch liever
iemand van een universiteit om te voorkomen dat de herfstschool te veel gefocused wordt op Astron.
In principe worden de docenten door ons gekozen, maar de organisator heeft wel een belangrijke rol en
grote invloed. Misschien zou iemand als Marijke Haverkamp geschikt zijn. Het kan voordelig zijn om
iemand uit Groningen te selecteren voor de organisatie aangezien dit vlak bij Astron ligt.
Actiepunt: Reynier probeert iemand uit Groningen te vinden, lukt dit niet, dan laat hij ons dit weten

Functioneren

Op dit moment is ons voornaamste bestaansrecht het IAC en de Herfstschool. Het IAC wordt momenteel
niet goed gevolgd, hiervoor moet dan ook betere communicatie naar buiten komen. De herfstschool loopt
wel prima. NOVA vindt de herfstschool echter iets te informeel van opzet.
Officieel zijn we een deel van de Kamer Sterrenkunde, deze bestaat echter alleen op papier en diens rol is
een beetje overgenomen door het Betadecanenoverleg.
We hebben duidelijk een goede invloed op de herfstschool. We behandelen de evaluatie prima en hebben
het overzicht. Misschien is de focus die studenten op afstuderen leggen lastig voor het IAC aangezien het
reistijd kost die niet in studeren gestopt wordt.
De verschillende graduate schools staan haaks op de NOVA. Men houdt niet van nationale Research
Schools. Onze belangrijkste argumenten als LOCNOC zijn de IAC en de Herfstschool. Ons functioneren
is helaas wat “onzichtbaar” geworden, we moeten dan ook kijken of we meer tussentijds kunnen doen.
Een voorstel voor het IAC is om de vakken te laten geven door zeer bekende astronomen die veel studenten
trekken. Het vak zou dan niet gegeven moeten worden op de thuisuniversiteit van de betreffende docent.
Andere ideeën waren om meerdere IAC’s per jaar te geven, om ze meer te focussen op de graduate
schools of om het vak twee keer te geven, bijvoorbeeld één keer in Leiden en één keer in Groningen.
Als het IAC dit jaar met als thema history of astronomy niet genoeg mensen trekt dan is er echt iets mis
met de opbouw aangezien alle randvoorwaarden goed zijn.
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Een optie is ook om het op te zetten als een non-stop week college. Dit zou echter alleen werken voor
vakken waar het om vaardigheden gaat in plaats van om inzichten te kweken.
Er moet een keer aan studenten gevraagd worden waarom ze niet op IAC’s komen. Frank Israel heeft
dit al eens gedaan en de conclusie was dat het IAC beter geadverteerd mocht worden en prestigieuzer
moest. Er zou meer overkoepelend overleg gepleegd moeten worden over de onderwerpen en de IAC
onderwerpen zouden in de studiegidsen moeten verschijnen.
Wat betreft de commissie is het het beste om groepen te creëren die specifieke taken toegewezen krijgen.
Verder moet er op gelet worden dat bij de opvolging een mix van masters en phd’s blijft. De studentleden
moeten met hun termijn op de website gezet worden zodat duidelijk is wat voor periode ze er zitten.

3 NOVA herfstschool

De feedback was dit jaar gemiddeld iets beter dan die van vorig jaar. Het programma was strikter georgan-
iseerd dan eerdere jaren. Het aantal phd’s was prima, 40 was precies genoeg zodner dat het er te veel
werden.
Het is onduidelijk of deelname aan de herfstschool verplicht wordt door de verschillende instituten. De
hoofden van de instituten zijn in elk geval gemaild wie er aanwezig waren.
Actiepunt: Iedereen zal bij hun eigen instituut vragen naar verplichte aanwezigheid.
Op de evaluatie stond de vraag: “Was het nuttig voor je onderzoek?”, deze vraag was zinloos aangezien
men specifiek onderwerpen buiten hun eigen vakgebied moest volgen.
De exercise class was bij iedereen anders. Verder is het een goed idee om mensen zelf field telescopes
mee te laten nemen voor ’s nachts.
De presentation course moet een combinatie zijn van wetenschap en presenteren. Het moet duidelijker
gecommuniceerd worden wat voor cursus dit is. Mensen hebben nooit feedback gekregen over presen-
taties, misschien een korte evaluatie achteraf.
Sarka gaat helpen met het opzetten van de volgende herfstschool.

4 IAC

Status huidige IAC:

Alle lokalen zijn geregeld behalve de computerlokalen. Ook is de inhoud besloten en zijn de boeken
gekozen. Er wordt gekeken of bij elke universiteit Fortran en PGPlot op de computers geı̈nstalleerd staat.
De meeste universiteiten werken met Python, C of IDL. Er zal gekeken worden of er een makkelijke manier
is om Fortran naar Python te vertalen. Men moet op tijd aangeven of er nog lokale benodigdheden zijn.
De cursus duurt tot 15.00, maar het lokaal is tot 17.00 gereserveerd om studenten de mogelijkheid te geven
zelf verder te werken.
Voor volgend jaar willen de beste docent mogelijk om zoveel mogelijk studenten aan te trekken. Marijn
zou een cursus over Cosmology kunnen geven (bijv. Observationele Kosmologie). Het moet dan een vrij
algemeen onderwerp zijn.
Actiepunt: Frank Israel gaat met Marijn praten over het IAC
Eline wil wel een IAC geven als het maar niet in Groningen gegeven wordt. Er moet voor haar praatje wel
een coole pakkende titel bedacht worden.
Actiepunt: Frank Verbunt gaat met Eline en Ermina praten over het IAC
We gaan nog niets vastleggen tot we weten hoe het dit jaar loopt. We richten een groep op om te kijken
naar het IAC-blok, deze groep bestaat uit Leon, Frank Verbunt en Thijs.

5 Webpagina LOCNOC

De webpagina moet ten eerste werkend gekregen worden, of zoals door iemand gevraagd werd: “Welke
pagina?”. We zullen hem hosten bij Reynier, het is namelijk op dit moment veel te lastig om zelf dingen te
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wijzigen.
We willen een frontpagina bij NOVA met de meeste info en een link naar de echte pagina (die van onszelf).
Momenteel kunnen mensen registreren voor het IAC op de landelijke site, maar deze registraties komen
nergens terecht.
Actiepunt: Iedereen checkt od de lokale sites een link naar de landelijke site hebben.
Actiepunt: Leon gaat kijken of de NOVA subpagina met course comparisons makkelijk te updaten is.
We moeten elke vergadering een punt op de agenda hebben waarbij we kijken naar de status van de
website.

6 W.V.T.T.K.

UvA/VU

In Amsterdam kan men bij beide universiteiten vakken volgen. De verhouding tussen UvA en VU studenten
is ongeveer 120 versus 20. Op de VU heeft men in elk geval een sterrenkundevak.

Tekort aan studenten

Momenteel zijn er weer iets meer studenten dan er de afgelopen jaren waren, over 3 jaar kijkt men
weer naar de precieze aantallen. In Utrecht willen de burgemeester en het NWO sterrenkunde houden
aangezien het SRON een enige technologiecentrum in de gemeente is zo ongeveer. In Groningen werkt
men beter samen met natuurkunde om meer studenten te trekken In Amsterdam valt sterrenkunde nog
buiten de natuurkunde en dat bevalt best goed. In Utrecht is er een redelijke instroom aan mensen die heel
laat voor sterrenkunde kiezen. Als laatste is het in Leiden mogelijk om een heel grote sterrenkundeminor
te volgen als natuurkundestudent.

Master Grants

Studiefinanciering voor masterstudenten gaat weg. Groningen heeft hiervoor een Scholarship opgericht
voor masterstudenten, dit trekt topmensen aan. Misschien kan NOVA 2 mastergrants per jaar per univer-
siteit financieren zodat er niet onderling geconcurreerd gaat worden. Dit zou in totaal dus 10 maal 14.000
euro (of minder voor de Nederlanse studenten) zijn. Het zou gaan om en vergoeding voor het inschrijfgeld
en mogelijk de leefkosten.
Actiepunt: Lex gaat met de NCA of met NOVA de mastergrants bespreken

7 Rondvraag

• Lars vraagt of iemand nog leuke sprekers weet voor de ICPS.

• Er kunnen in totaal 5 mensen meedoen met de Internationale Olympiade.

8 Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 16.08

Actiepunten

Reynier probeert iemand uit Groningen te vinden, lukt dit niet, dan laat hij ons dit weten . . . . . . I
Iedereen zal bij hun eigen instituut vragen naar verplichte aanwezigheid. . . . . . . . . . . . . . . II
Frank Israel gaat met Marijn praten over het IAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Frank Verbunt gaat met Eline en Ermina praten over het IAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Iedereen checkt od de lokale sites een link naar de landelijke site hebben. . . . . . . . . . . . . . . III
Leon gaat kijken of de NOVA subpagina met course comparisons makkelijk te updaten is. . . . . . III
Lex gaat met de NCA of met NOVA de mastergrants bespreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
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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
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LOCNOC members: Relevant Contacts:

Reynier Peletier (coördinator herfstschool) Prof. dr. Paul Groot (O.D.)
Kapteyn Instituut RuG Afdeling Sterrenkunde RU
peletier@astro.rug.nl pgroot@astro.ru.nl

Mariano Mendez (student)
Kapteyn Instituut RuG
mariano@astro.rug.nl

Dr. Jörg Hörandel Afdeling Sterrenkunde RU j.horandel@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

Thijs Coenen
Instituut Anton Pannekoek UvA
T.Coenen@uva.nl

Prof. dr. Frank Verbunt (coördinator IAC, O.D.)
Sterrenkundig Instituut UU
f.w.m.verbunt@uu.nl

Lars Einarsen (student, secretary)
Sterrenkundig Instituut UU
lars@einarsen.nl

Dr. Michiel Brentjens
ASTRON
brentjens@astron.nl
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