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(studie-coördinator en -adviseur I&E) 

 
Jetty Kleijn     (opleidingsdirecteur bachelor) 
 
Alice de Vries  &  Remi Baar        (student-mentor) 
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JH Havelaar 
Den Haag 12.22 
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programma 

9.00 – 10.45 
 
introductie 
 algemene informatie 
 mini computer-practicum 
 afspraken 
 
11.15 – 13.00  /  13.45 – 15.30 
 
programmeermethoden 
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waar bent u? 

Universiteit Leiden 
 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 
  Afdeling Informatica 
   Bachelor Opleiding Informatica 
     Richting  Inf. en Economie 
     Den Haag 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

opleiding Informatica 
Bachelor   Informatica   3 jaar 
inclusief 1 jaar propedeuse,   voertaal Nederlands 
één opleiding (met een afstudeerrichting I&E) 
 
 
Master   Computer Science   2 jaar 

 voertaal Engels 
drie masteropleidingen: 
- Computer Science 
 Core Computer Technologies 

 CS and Advanced Technologies 
 BioInformatica ... en nog twee richtingen 

- ICT in Business 
- Mediatechnologie 
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propedeuse 

(eerste jaar van de bacheloropleiding) 
 
mogelijkheden: 
- Informatica 
- Informatica en Economie: Campus Den Haag 
   70% informatica & 30% economie 
 
- Informatica en Wiskunde:  
   dubbele propedeuse / bachelor (80 EC per jaar) 
- Informatica en Natuur-/Sterrenkunde 
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na de B.Sc. 

direct toegang tot drie masters 
 
Leiden 

 M.Sc. ICT in Business ⇨ 
 M.Sc. Computer Science ⇨ 

Rotterdam 
 M.Sc. Economics and Business ⇨ 

http://iib.liacs.nl/
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/computer-science/en/introduction/
http://www.eur.nl/master/opleidingen/economics_business/
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collegezalen Den Haag 

kantorengebouw Stichthage, 13e etage  
(ingang via Den Haag CS)   ‘LU-card’ 
Koningin Julianaplein 10, Den Haag 
 
13.xx   college 
13.25 Paleistuin computers 
 
12.22 studiecoördinator / docenten 
 
open 9:00–17:30 
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propedeuse I&E 

Continue Wiskunde  Kooman  
Programmeermethoden  Kosters 
Studievaardigheden I&E  Hoogeboom 
Micro-Economie   R’dam 

Algoritmiek    van Vliet 
Databases    Emmerich  
I&E Integratie 1   van Kuipers 
Marketing    R’dam 
Organisatie    R’dam 

https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/xxxx/ 
informatica_informatica_en_economie  ⇨ 

http://www.liacs.nl/ 

college  en  practicum / werkcollege 

https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/2646/informatica_informatica_en_economie
http://www.liacs.nl/
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boekenlijst 

Continue Wiskunde Dr. R.J. Kooman RA.Adams, Calculus, a complete 
course 

Micro-economie/ 
M.e.practicum 

ESE E.Cartwright & RH.Frank: 
Microeconomics and Behaviour 
+ connect, via Studystore Rdam 
(Campus) vanaf 2e helft sept. 

(2013) ISBN 9780077159023 

Programmeermethoden Dr. W.A. Kosters W. Savitch, Absolute C++, 
Addison-Wesley,  

Studievaardigheden I&E Dr. H.J. 
Hoogeboom 

S.Lipschutz, M.Lipson: Schaum's 
Outline of Discrete Mathematics 
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rooster najaar 

Pr 
wPr 

StuVa 
CW 

CW 

Me pr 
Me 

Me pr 
Me 
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studiepunten 

hoeveelheid werk 
 
EC = European Credit = 28 uur 
 
studiejaar = 60 EC = 1680 uur 
 
42 weken full-time !! 
 
 
bv.                          6 EC = 168 uur  
(werk)college 13 x 4 uur =   52 uur 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

Bindend StudieAdvies (BSA) 
- studiejaar = 60 EC (European Credits) 
- eerste jaar 45 van de 60 EC   (bindend negatief advies) 
- tweede jaar propedeuse én 90 van de 120 EC 
- vóór 1 februari 2014 stoppen   (via studielink)  
   dan geen studieadvies, volgend studiejaar evt.  
   (2014/15) opnieuw inschrijven 
 

- drie adviesmomenten: 
 1. eind januari (voorlopig advies) 
 2. rond juni (weer voorlopig advies) 
 3. half augustus (voorlopig-definitief advies) 
 
- persoonlijke omstandigheden 
   mentor, studieadviseur, studentendecanen 
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studiebegeleiding 

- studentmentor  Alice de Vries  &  Remi Baar 
 
- studieadviseur  Judith Havelaar 
   kennismakingsgesprekken in september/oktober 
 
- studentendecaan/studentenpsycholoog Leiden 
 

- trek tijdig aan de bel bij problemen ! 
  #durftevragen 
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voor en door studenten 

Opleidingscommissie  
“kwaliteitsbewaking en –bevordering” 

 
4 bachelor studenten Jan Zender I&E 
4 master studenten 
 
 
onderwijsloket DLF: onderwijs@deleidscheflesch.nl  
Irene Verstraten 

(bestuurslid DLF, student wiskunde) 
 

mailto:onderwijs@deleidscheflesch.nl
mailto:onderwijs@deleidscheflesch.nl
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nuttige instanties / Leiden 

Expertisecentrum ICS:  Plexus (Kaiserstraat 25) 
(Internationalisering, Communicatie en Studenten) 
• Studentenpsychologen 
• Studentendecanen 
• Informatiecentrum 
• Studiekeuze experts 
 
 
Educatief Centrum 
Gorleaus Laboratorium, kamer 2.06,  
telefoon 071-5274282 
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uitdagingen 

honours college 
www.onderwijs.leidenuniv.nl/honours-

onderwijs/honourscollege/ 

 
minor in jaar 3  economie 

www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/ 
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wiskunde B 

deficiëntie? 
 
bespreken! 
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computer accounts 
ULCN-account:              HoogeboomHJ @ umail.leidenuniv 

toegang tot U-mail, Usis (cijfers, aanmelden colleges 
&tentamens, . . .), digitale bibliotheek, blackboard, WLAN & 
computers Den Haag, in Plexus en de UB 
goedkope software     surfspot.nl 

http://ulcn.leidenuniv.nl 
       
    h.j.hoogeboom @ liacs.leidenuniv 

LIACS-account:                  hoogeboo @ liacs 

toegang tot het LIACS (Leidse informatica) netwerk 
(hardware en geïnstalleerde software, den Haag én Leiden) 
speciale printer hier op de campus 

 
Tip: forward je mail naar je favoriete e-mailadres ! 

http://ulcn.leidenuniv.nl/
http://ulcn.leidenuniv.nl/
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zelf… 

universiteit ≠ middelbare school 
 
Leiden USIS –  
    aanmelden voor bachelorvakken en tentamens 
 
inschrijven Rotterdam ESE     SIN-online  
 (als keuzevakstudent) 
vakken & tentamens 
volg aanwijzingen uit email 
 
stel je vragen (medestudenten, docenten, 
studieadviseur, ...) 
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…opletten 

raadpleeg de e-studiegids/website 
 vakinformatie 
 aanwezigheidsverplichting 
 roosterwijzigingen 
 
sites bij colleges (via e-studiegids) 
 
informatiescherm voor mededelingen 
 
óók Rotterdam 
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todo groepsfoto  10 sept 13.oo uur ná PM 
foto’s smoelenboek 
afspraken gesprek studieadviseur 
accountgegevens LIACS 
barbecue  

inloggen computerzaal: met LIACS account 
linux, kies KDE als desktop omgeving 
in terminal 
 
in browser - umail.leidenuniv.nl 
mail doorsturen: met ULCN account 
 
inschrijven 

mini practicum 


