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INFORMATICA IN GRONINGEN

Zo zijn er meer voorbeelden. Je mobieltje is in feite een computer met 
een enorme hoeveelheid software. En de MRI-scanner die het hoofd van 
een patiënt afzoekt op afwijkingen in de hersenen? Die stelt ook niks 
voor zonder computer en software om al die data om te zetten in een 
helder beeld. Kortom: ons sociale leven is doorspekt met computer- 
technologie. Wij zijn als maatschappij afhankelijk van computers. En  
de computers zijn op hun beurt afhankelijk van ons. Of althans: van de 
informatici onder ons, die precies de goede software kunnen (laten)  
ontwikkelen, zodat al die computers ook doen wat ze beloven, met zo min 
mogelijk gedoe. Elke computer – hoe geavanceerd ook – is immers niet 
meer dan een goed getrainde domkop. Hij kan heel veel, maar moet wel 
te horen krijgen wat de bedoeling is. En daarvoor zijn mensen nodig die 
het leuk vinden om mee te denken over steeds handiger oplossingen en 
innovaties. 

Informatica is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen en 
verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe computersystemen. Het is 
een (bèta)wetenschap die vrij directe praktische toepassingen kent. Als je 
informatica op wetenschappelijk niveau studeert, dan leer je niet alleen 
het bestaande toepassen; je maakt je ook de fundamentele kennis eigen 
die nodig is om zelf tot nieuwe ontdekkingen of substantiële verbetering 
van bestaande systemen te komen. 

Redenen om informatica te kiezen
Bij informatica leer je programmeren op niveau, in meerdere bekende 
talen. Maar informatica omvat veel meer: het programmeren zelf maakt 
slechts een kwart van je totale studie uit. Naast het programmeren zul 
je ook aan de slag gaan met het schrijven van exacte documentatie voor 
je programma’s en met grondige analyses van wat een programma 
moet kunnen en hoe het er uit moet zien. Goed nadenken voor je begint 
en niets doen wat anderen al vóór jou beter gedaan hebben, dat is het 
devies! Daarnaast houd je je bezig met samenwerking, verslaglegging, 
het presenteren van ideeën, het bestuderen van visies op belangrijke hot 
items uit de informatica en het schrijven van essays waarin je je eigen 
mening over andermans meningen geeft. Het doel is uiteindelijk dat je 
met verstand van zaken aan de slag gaat en weet hoe je software kunt 
maken die werkt. Dat laatste geeft de studie een aangenaam concreet 
karakter.

De studie in Groningen 
Je kunt informatica op hbo-niveau volgen, maar ook op universitair 
niveau. Als je voor de universitaire studie in Groningen kiest, dan heeft 
dat belangrijke voordelen. Je kunt bij ons uit zeer veel bijvakken kiezen, 
omdat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nu eenmaal heel veel  
verschillende wetenschappelijke opleidingen heeft. Van biologie tot 

In de wereld om ons heen zien we overal computers. Sterker nog, je moet 
goed zoeken om in Nederland nog een plek te vinden waar computers 
géén rol spelen. In het café waar je koffie drinkt wordt de muziek 
uitgekozen door een computer. En de koffie zelf wordt gezet door een 
computergestuurd apparaat…

STERKE PUNTEN VAN DE STUDIE 
Het team van informatica in Groningen is met name gespecialiseerd in 

de thema’s visualisatie en beeldbewerking. Daarnaast leer je bij ons vóór 

alles probleemoplossend denken. Het verschil met het hbo is, dat je dieper 

leert graven, dat je meer leert over wat anderen vóór jou gedaan hebben en 

waarom. Ook draai je mee in onderzoeksprojecten. Door die aanpak hopen 

we dat je uiteindelijk op het niveau komt waarop je zélf nieuwe en creatieve 

oplossingen kunt bedenken, voor welk informaticaprobleem dan ook.   De Bernoulliborg, het gebouw van informatica 
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Iets voor jou? Deze studie kan echt iets voor jou zijn als je geïnteresseerd bent in bètawetenschappen en houdt van creatief en analytisch denken. 

Een redelijke beheersing van het Engels en een goed wiskundig inzicht zijn noodzakelijk. Het is ook een pre om geduld te hebben met computers en lang te 

kunnen puzzelen zonder het op te geven! 

Ontspannen
sfeer

Gabe van der Weijde (19)
eerstejaars informatica

‘Ik ben een typische bèta. Met deze kanttekening, dat ik wat meer in de creatieve hoek zit. 
Ik ben namelijk beeldhouwer en ik maak theaterdecors. Ik twijfelde al vanaf het derde jaar 
van de middelbare school over wat ik zou doen en ben overal wezen kijken. Mijn probleem: 
ik vind eigenlijk álles wel leuk. 
Bij de late beslissersdag woonde ik een lezing bij over computer vision, met een borrel na, 
hier op de Bernoulliborg. De sfeer die hier hing, vond ik heel prettig. Een kleine studie,  
tolerante mensen, relaxt. Je werkt samen, maar iedereen houdt ook van op zichzelf zijn.  
En de studie is niet alleen theoretisch. Ik dacht: áls ik dan iets moet gaan doen, dan is het 
dit. Dat is een goeie keus gebleken.
De overgang van de middelbare school viel me mee. De studie is best overzichtelijk. 
Programmeren kon ik helemaal nog niet toen ik begon, maar al na het eerste college dacht 
ik: hé, dit kan ik ook. Programmeervakken vind ik nu het leukste. Gewoon dat gevoel: ik 
heb iets gemaakt, ik doe iets!’

natuurkunde, van wiskunde tot sterrenkunde, van geschiedenis tot  
taalwetenschap, van geneeskunde tot psychologie. Je kunt overal vakken 
volgen die passen bij je interesse en die je kennis completer maken. 

Je leert bij ons goed samenwerken in een team, omdat je dat in je latere 
carrière zeer waarschijnlijk nodig hebt. Zo voer je in het derde jaar met 
een groepje medestudenten een bedrijfs- of onderzoeksproject uit. Dat 
biedt je al vroeg in je studie een goede indruk van hoe het kan zijn om 
als informaticus in het bedrijfsleven of onderzoek te werken. In de studie 
wissel je groepswerk en individueel werken voldoende af. We willen je 
leren om met anderen samen te werken, maar je krijgt ook de gelegen-
heid om je eigen ‘denkspoor’ te volgen en je ‘mind’ flink te scherpen. 
Talent hoef je niet onder stoelen of banken te steken, en als je iets leuks 
bedenkt, vind je meestal ook wel gelijkgestemden! 

De informaticastudie is met rond de 200 studenten, 15 docenten,  
23 promovendi en 8 overige medewerkers redelijk kleinschalig te 
noemen. De sfeer is ontspannen. Je kunt bij docenten en promovendi 
makkelijk binnenlopen als je een vraag hebt. Studenten kennen elkaar 
onderling, in ieder geval van gezicht. De faciliteiten op de Bernoulliborg 

Een ongeboren baby in 3D: mogelijk door informatica

www   
› www.rug.nl/informatica

› www.rug.nl/sciencelinx/studentWicher

› www.rug.nl/sciencelinx/videofilter 

› www.rug.nl/honours (Honours College RUG)
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UITBLINKEN MAG!
De RUG wil haar studies voor elke 

student interessant en waardevol 

maken. Goede en gemotiveerde 

studenten krijgen daarom de  

kans hun talenten te benutten. 

De universiteit kent het Honours 

College, waarin uitmuntende  

studenten een verzwaard 

bachelorprogramma volgen. 

RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN
26.808 studenten, waarvan 

202 studenten informatica  

5.636 eerstejaars, waarvan 

31 eerstejaars informatica     

3.066 buitenlandse studenten

5.565 medewerkers

571 hoogleraren 

60 bacheloropleidingen

115 masteropleidingen

9 faculteiten

190 gebouwen

400.000 m2  

524 miljoen euro budget  

zijn uitstekend. Je hebt er ruimte en rust om te werken in een prettige 
atmosfeer, je kunt 3D-visualisaties maken op ons computersysteem en 
je krijgt onder meer toegang tot de megacomputer ‘Stella’, de trots van 
sterrenkunde in Groningen.

En dan Groningen…
Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen 
staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend 
genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg 
om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen  
is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve 
mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je zelf snel zult kunnen ervaren. 

INFORMATICA IN GRONINGEN
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Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen 
Het studieprogramma van de bachelor kent in totaal 180 studiepunten. 
(De officiële naam van een studiepunt is European credit, afgekort als 
EC/ects). Eén punt telt voor 28 uur studeren. Om het overzichtelijk en 
gevarieerd te houden, hebben wij ons programma ingedeeld in onder-
delen (vakken of projecten) van telkens 5 of 10 studiepunten.
Elk studiejaar is opgedeeld in twee semesters, die lopen van september 
tot februari en van februari tot juli. Elk semester is weer opgedeeld in 
twee periodes. Per periode volg je tenminste drie vakken. Na circa acht 
weken krijg je dan tentamens. Voor sommige vakken voer je practica 
uit of word je gevraagd een verslag in te leveren. Haal je alle vakken, 
dan behaal je dus je vijftien studiepunten per periode en lig je mooi op 
schema. 

DE INHOUD VAN DE STUDIE

Variatie in werkvormen
Je krijgt hoorcolleges, waarbij je luistert naar wat de docent in kwestie 
te vertellen heeft. Daarnaast volg je werkcolleges in kleine groepen. De 
werkcolleges worden vaak gegeven door een ouderejaarsstudent of 
jonge onderzoeker. Werkcolleges zijn ideaal om de stof op een actievere 
manier te verwerken. Dan heb je nog practica, waarin je werkelijk aan de 
slag gaat met het uitwerken, programmeren en testen van de theorie. 
Hier kun je de hulp inroepen van een practicumassistent, die je weer op 
het juiste spoor kan zetten als je echt even helemaal de weg kwijt bent 
geraakt bij het programmeren. Je werkt tijdens de studie veel in kleine 
groepjes of in duo’s. 

Het eerste jaar van de bacheloropleiding
Het eerste semester van je studie volg je gezamenlijk met studenten 
kunstmatige intelligentie (kortweg KI). Deze studie heeft raakvlakken met 
informatica, zij het dat KI iets meer het accent legt op psychologische, 
taalkundige en filosofische aspecten. Bij informatica zit je wat meer  
op de kant van het algoritmisch denken, het functioneel beredeneren 
hoe je een systeem precies in werking krijgt. Het voordeel van dit gedeelde 
halfjaar is, dat je na het eerste semester nog kunt switchen naar  
kunstmatige intelligentie, zonder verlies van studietijd. De vakken  
die je het eerste halfjaar krijgt zijn dus vooral oriënterend. Als je geen 
programmeerervaring hebt, zul je voor het eerst kennismaken met het 
zogenaamde imperatief programmeren. Het nette woord voor het ‘huis-
tuin-en-keuken’ programmeren, waarmee je de computer kunt laten doen  
wat jij wilt. In het tweede semester komen de typische informaticavakken 
aan bod: objectgeoriënteerd programmeren, programmacorrectheid, 
computerarchitectuur en netwerken, algoritmen en datastructuren in C. 

Het vervolg van de bachelor
De eerste twee à drie jaar van de studie, word je sowieso breed opgeleid. 
Onze filosofie is dat we je eerst de kans willen geven je breed te oriënteren 
voordat je je gaat specialiseren. Het derde jaar biedt al wel iets meer  
specialisatieruimte dan de eerste twee. We doen dat bewust, omdat 

informatica een zich enorm snel ontwikkelend vakgebied is. Het kan zijn 
dat iets waar we nu warm voor lopen, er over vier jaar alweer heel anders 
uitziet. Het is dus een kwestie van up-to-date blijven en de ontwikkelingen 
volgen, zorgen dat je generalistische kennis hebt en vooral dat je leert 
wat de juiste manier van denken is om problemen op te lossen. 

Veel vrije keuze
In het derde jaar volgt er een periode met meer keuzevrijheid. Je kiest 
dan een zogeheten minor. Je kunt ervoor kiezen helemaal de lijn van 
informatica te volgen door de verdiepende minor te kiezen – dan krijg  
je verdiepende en actuele informaticavakken zoals innovative interactive 
systems, of information security. Je mag dit deel van je studie (dertig  
studiepunten in totaal) echter ook geheel naar eigen inzicht met andere 
vakken invullen of aanvullen. Die vakken kun je desgewenst volgen bij 
een andere studie, zoals natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, bedrijfs-
kunde, psychologie of taalwetenschap. In dat geval kies je voor de 
zogenaamde ‘verbredende minor’. Zo kun je je eigen interesse volgen en 
kiezen in overeenstemming met jouw eigen voorkeuren en talent. Bij de 
keuze van je afstudeerproject geldt dat natuurlijk ook. 

Je studie begint met de driejarige bacheloropleiding. Je opleiding is 
pas volledig als je daarna ook de tweejarige master afrondt. Dat kan 
bij informatica, bij kunstmatige intelligentie, maar ook bij andere 
(technische) studierichtingen. 

Wedstrijdje Google Android
In 2009 hebben informaticastudenten van de RUG meegedongen naar de prestigieuze Google Android 

Award, met het idee om een manier te ontwikkelen waarmee je via je mobieltje signalen kunt oppikken 

van goede bekenden die in de buurt zijn. Een uitkomst als je eenzaam in een hotel zit in een vreemde 

stad en je komt tot ontdekking dat een van je goeie kennissen toevallig in het hotel verderop net zo zit 

te kniezen. Samen naar een Thais restaurant is leuker dan alleen. 

Big brother is watching you
Sommige studenten beginnen na afronding van de studie voor zichzelf. Een leuk voorbeeld van een 

succesvol bedrijf van informatici is Dacolian in Beilen. Zij hebben de techniek en software ontwikkeld 

waarmee het mogelijk is om nummerborden van auto’s altijd te kunnen aflezen, zelfs in zware sneeuw-

stormen. Ze gebruiken daarbij onder andere infrarood licht… en nog veel meer, natuurlijk. Jammer voor 

de automobilist. Hoe bar het weer ook wordt, big brother is watching you! 
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BACHELOROPLEIDING  Informatica

2e JAAR

Gevorderde algoritmen en datastructuren
Functioneel programmeren
Gevorderd objectgeoriënteerd                     
 programmeren
Statistiek
Software analyse en ontwerp
Talen en automaten
Software engineering I
Signalen en systemen
Inleiding informatiesystemen
Software engineering II
Parallel computing
IT-beroepspraktijk

Software requirements engineering *
Information security *
Introduction to intelligent systems*
Software quality assurance and testing*
Innovative interactive systems*
Kennisrepresentatie & redeneren*
Net computing
Computer graphics
Afstudeerproject I
Operating systems
Vertalerbouw
Afstudeerproject II

3e JAAR

Imperatief programmeren
Inleiding logica
Oriëntatie kunstmatige intelligentie
Oriëntatie informatica
Autonome systemen
Calculus
Objectgeoriënteerd programmeren
Discrete structuren
Programmacorrectheid
Computerarchitectuur en netwerken
Algoritmen en datastructuren in C
Lineaire algebra

1e JAAR (propedeuse)

De masteropleiding
Na de bachelor kun je doorstromen naar de tweejarige masteropleiding 
informatica. Daarbinnen kun je kiezen uit drie richtingen: intelligent 
systems, computational science and visualisation en software enginee-
ring and distributed systems. 

Intelligent systems 
Hoe leer je een computer zien, horen of begrijpen? Praktische toepas-
singen van intelligent systems zijn bijvoorbeeld irisscans waarmee men 
echt letterlijk op het oog mensen kan identificeren of moderne medische 
beeldanalysetechnieken, zoals de MRI- en de PET-scanner die menselijke 
weefsels heel precies in beeld kunnen brengen. Games en robotjes horen 
ook bij intelligent systems. Vanuit informatica concentreer je je vooral op 
de technische kant van het ontwikkelen van deze toepassingen. In deze 
variant volg je ook vakken bij de studie kunstmatige intelligentie.

Computational science 
Hierbij moet je denken aan het grootschalig rekenwerk waar computer-
systemen zo geschikt voor zijn, bijvoorbeeld het doorrekenen van 
klimaatmodellen, ecosystemen, economische systemen en verkeers-
stromen. Ook het visualiseren van gegevens maakt hier onderdeel van 
uit. Je kunt wel laten berekenen waar en wanneer in de verkeersstroom 
opstoppingen ontstaan, maar veel mooier is het als je dat ook meteen 

Luc Vlaming (22)  vierdejaars informatica    

‘Ik ga van mijn hobby mijn beroep maken. Ik heb mezelf thuis leren programmeren. Spelletjes maken en dat soort dingen. Ook in de 
studie bedenk ik graag creatieve dingen. Ik ga niet voor de makkelijkste oplossing, ik wil de beste oplossing vinden. Ik ben betrokken 
geweest bij het Wii-mote project. Er is een YouTube filmpje van Johnny Lee waarin hij uitlegt hoe je je Wii remote kunt omkeren en als 
ontvanger kunt laten werken. Met reflecterende tape op je vingertoppen kun je signalen geven. Je krijgt dan een soort ‘open air touch 
screen’. Wij hebben geprobeerd dit verder te ontwikkelen. We hebben ook via een openbare demonstratie laten zien dat je hiermee  
presentaties kunt houden zonder ooit nog achterom te hoeven kijken. Je zet gewoon je laptop voor je en je maakt met je hand  
bewegingen in de lucht. Alles wat je wilt verschijnt dan vanzelf op het scherm achter je. Het ontwerp kan nog beter, maar daar werken 
we aan! Met een webcam bijvoorbeeld zal het beter gaan, maar het principe is op zich heel elegant. Mensen uit de wereld van de inter-
actieve tafels hebben er veel belangstelling voor.’
 

 › Luc demonstreert interactieve games d.m.v. speciale handschoenen in een video op www.rug.nl/video/ba-informatica

Zoeken naar 
de allerbeste 

oplossing

6

*) Vakken van de verdiepende minor. Je mag in plaats daarvan ook een verbredende minor van een andere opleiding kiezen.

realistisch in beeld kunt brengen. Ook medische 3D-images kunnen bij 
deze richting ontwikkeld worden. Een zakelijke toepassing is bijvoorbeeld 
het systeem dat betalingsverkeer bij een bank volgt. 

Software engineering and distributed systems 
Deze richting is van alle drie het meest op het bedrijfsleven gericht. Het 
gaat hier vooral om de vraag hoe gegevens in grote softwaresystemen zo 
veilig en betrouwbaar mogelijk kunnen blijven werken. Denk bijvoorbeeld 
aan een mobiele telefoon, een auto of aan internet. Er zijn steeds nieuwe 
snufjes, maar die moeten natuurlijk zo ingepast worden in bestaande 
systemen dat ze niet opeens ‘kortsluiting’ veroorzaken – in digitale zin 
in dit geval. Dat is een vraag van techniek, maar vooral ook van goede 
documentatie, communicatie en verstandig management. 

Combinatiemogelijkheden
Je kunt je studie ook combineren met vakken die je voorbereiden op  
een bepaald werkveld. Zo heb je de mastervariant bèta, beleid en bedrijf. 
Hier combineer je je informaticakennis met bedrijfs- en bestuurskennis. 
Je kunt ook kiezen voor de variant educatie en communicatie of voor 
energie- en milieuwetenschappen. Binnen die varianten blijf je ook  
vakken volgen op het gebied van informatica. Op deze manier kun je  
qua werk veel kanten uit en heb je ook specialistische kennis. 
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Moeilijk of niet? Informatica is een studie die mensen vrij bewust kiezen. Bij peilingen na een half jaar blijkt dat ze zich ook echt op hun plek  

voelen en de studie goed aankunnen. Hbo-ers die hun wiskunde moeten ophalen hebben daar soms wat meer moeite mee. Om daarbij te helpen organiseert 

de studie een opfriscursus wiskunde. Ook programmacorrectheid blijkt een pittig vak. Verder is de studie goed te doen. 

TOEGANKELIJKE MASTEROPLEIDINGEN

› Informatica (met onderstaande stromingen)

   Intelligent systems

   Computational science and visualisation

   Software engineering and distributed systems

› Beleid en bedrijf informatica 

› Educatie en communicatie

› Energie- en milieuwetenschappen

www   
› www.informaticastuderen.nl

› www.rug.nl/informatica/onderwijs/studiegids

DE INHOUD VAN DE STUDIE DE INHOUD VAN DE STUDIE

NAAR HET BUITENLAND
De Rijksuniversiteit Groningen wil zoveel mogelijk studenten 
de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland 
te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel 
de wereld en er zijn diverse financiële regelingen waar je een 
beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan 
zo’n 1000 studenten naar het buitenland om te studeren. Ze 
volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. 
Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op 
een internationale werkomgeving. Je zult ongetwijfeld een 

aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten ontmoeten 
die hier jaarlijks komen en je krijgt wellicht college van een 
buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en master-
opleidingen zijn Engelstalig. Informatica is een studie die zich 
heel goed leent voor internationale uitwisseling. Er worden 
regelmatig buitenlandse reizen georganiseerd naar Indonesië, 
de Verenigde Staten en China. De mastervakken worden in het 
Engels gegeven als er Engelssprekende buitenlandse studenten 
bij zijn, of als de docent zelf uit het buitenland komt.  

Duur speelgoed?
Als derdejaars student mag je gebruik maken van de supercomputer die in het Rekencentrum van  

de RUG staat. De computer heeft een naam: Blue Gene van IBM. Een bijzondere ervaring. 

  Hoorcollege bij informatica 



STUDENTENLEVEN

Introductie en studievereniging
Informatica en kunstmatige intelligentie hebben samen een zeer actieve 
studievereniging: Cover. Voor nieuwe studenten organiseert Cover een 
introductieweekend, meestal op Schiermonnikoog. Hier leer je alvast je 
studiegenoten kennen. Aangezien het percentage spelletjesliefhebbers 
onder de studenten altijd groot is, worden er regelmatig spelavonden 
georganiseerd. Ook is er een vaste maandelijkse borrel in een stam- 
cafeetje in de stad. Volleybalwedstrijden, sportieve zeilexcursies en  
andere actieve evenementen worden evenmin uit de weg gegaan.  
Wat ook bijzonder is: Cover organiseert zeer regelmatig interessante 
excursies naar bedrijven in binnen- en buitenland. 

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle 
eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding. 

Studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over de studie of andere zaken die  
het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met  
de studieadviseur. De studieadviseur heeft binnen de opleiding een 
onafhankelijke positie. Wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. 
Bij complexere zaken kun je een gesprek aanvragen bij een studenten-
decaan. De afdeling Studieondersteuning ten slotte, verzorgt cursussen 
en trainingen om je soepel door je studie heen te loodsen. 

GRONINGEN,  
JOUW STUDIESTAD
184.453 inwoners   

51.000 ingeschreven studenten 

(wo en hbo)

ca. 33.700 studenten op kamers

54 studentensportclubs  

36 pizzakoeriers

199 cafés

8 discotheken

2743 terrasstoelen 

7 wasserettes

94 uitzendbureaus

24 cd zaken

65 rijscholen

31 fietsenmakers

3.345 studentenweblogs

en 1 beste binnenstad van 

Nederland (2006)

www   
› www.svcover.nl (studievereniging)

› www.keiweek.nl (introductie)

› www.groningenlife.nl (studentenleven)

› www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamer zoeken)

Een brug  
tussen 
kunst en 
wetenschap

Emil Loer (24)  vijfdejaars informatica  

‘Ik was vier toen ik een boekje van mijn vader kreeg. Daar stonden tien regels in die je kon overtypen en dan tekende je computer een 
cirkeltje. Dat vond ik toen al leuk. De keuze voor informatica lag bij mij voor de hand. En ik heb geen moment spijt gehad. 
Ik zou mensen die informatica gaan studeren aanraden om op kamers te gaan en leuke activiteiten te zoeken. Ook voor je ontspanning. 
Ik heb dat zelf ook gedaan. Om mijn kamer te betalen heb ik een bijbaan gehad als systeembeheerder op het Maartenscollege in Haren. 
Verder zat ik bij de studievereniging en ik geef voorlichting over informatica aan scholen. Ook zit ik in het bestuur van studentenkoor 
GICA. Dat is leuk en je leert er veel van. 
Verder ben ik muzikant. Ik speel vooral jazz. Modale jazz, in de stijl van Miles Davis. Ik heb thuis meerdere gitaren staan en een piano. 
Ik neem fragmenten op en dan bewerk ik ze op de computer, zo componeer ik stukken. Die hobby combineert heel goed met bepaalde 
studievakken. Als ik afstudeer hoop ik een baan te vinden waarin ik een brug kan slaan tussen informatica, muziek en kunst.’ 

11
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NA JE AFSTUDEREN

Recessie of geen recessie, informatica is nog altijd een studie waarbij 
je het beroepsperspectief goed mag noemen. De meeste afgestudeerden 
worden software-engineer of onderzoeker. Doorgroei naar iets anders is 
natuurlijk ook altijd mogelijk. 

Software-engineer of softwarearchitect
Veel afgestudeerde informaticastudenten die interesse hebben in het 
bedrijfsleven, starten als software-engineer. Dat houdt in dat je soft-
warecomponenten ontwerpt, die bestaan uit onderdelen die op hun 
beurt weer door programmeurs geschreven zijn. Ook kun je software-
architect worden. Dat is de persoon die het hele systeem overziet, en 
die dus de verschillende componenten samenvoegt tot een systeem dat 
zo logisch, veilig, onderhoudsarm en effectief mogelijk werkt. Zeker bij 
grote projecten vraagt dit gigantisch veel denk- en rekenwerk, dat uit-
eindelijk goud waard is. Stel, je krijgt van je werkgever de opdracht om 
een manier te bedenken om vliegticketservice op internet te verbinden 
met de hotelservice in een bepaald land en ervoor te zorgen dat mensen 
alles in één keer kunnen boeken vanachter hun pc. Dit werk je dan uit tot 
een voorstel, waarbij foute boekingen natuurlijk niet mogen voorkomen.
 

Onderzoeker
Afgestudeerde informatici worden ook vaak onderzoeker. Aan de universi-
teit bij informatica zelf, bij het academisch ziekenhuis (UMCG) of een van 
de technische zusterstudies, maar ook binnen bedrijven zijn veel onder-
zoeksbanen beschikbaar. Vanuit informatica zelf hebben we banden 
met het UMCG en verrichten we veel bijzonder onderzoek. Zo zoeken 
we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om beeldvormende technieken te 
verbeteren. Zo zou het erg handig zijn als artsen met de MRI-scanner 
niet alleen botten en organen, maar ook bloedvaten in beeld zouden 
kunnen brengen. Dit wil nog niet zo goed. Je kunt de computer wel ‘holle 
buisjes’ laten herkennen, maar in dat geval herkent hij een aneurisma 

Eirini Kaldeli studeerde informatica 

aan de universiteit van Athene en daarna in 

Edinburgh. In 2007 kreeg ze een baan als  

promovendus bij informatica in Groningen. 

Daar houdt ze zich bezig met het thema 

service oriented systems. Deze systemen zijn 

gericht op snelheid, meer dynamiek en flexi-

biliteit. Het feit dat programmeertalen univer-

seel zijn, maakt dat Eirini in principe overal ter 

wereld haar vak kan uitoefenen.  

Ewoud Werkman (28)
afgestudeerd in informatica

‘Ik heb bewust lang gestudeerd, ik heb er studiereizen en een student-assistentschap naast 
gedaan. Ik heb software engineering gedaan. Na mijn afstuderen kwam ik terecht bij TNO 
Informatie- en Communicatietechnologie in Delft. Ik wilde in Parijs of Trondheim gaan 
werken, maar ja, ik kwam net voor die tijd mijn vriendin tegen, die in Amsterdam woont. 
Dus werd het dichterbij huis.  
Ik werk nu als innovator bij TNO. De eerste twee jaar ben je ‘starter’. Dat betekent dat je 
de tijd krijgt om rond te kijken, veel projecten te doen en te zien waar je verder heen wilt. 
Wat ik zo leuk vind is de variatie. Wij werken als intermediair tussen wetenschap en 
gebruikers. Je krijgt zeer uiteenlopende vragen en dus ook heel verschillende projecten. 
Bijvoorbeeld een energieproject rond de vraag: hoe kunnen mensen energie winnen met 
zonnepanelen of windmolens en die teruggeven aan het energienet? Of een project voor 
defensie rond de vraag: hoe kun je computers in voertuigen die naar Afghanistan gaan  
zelfreparerend maken? 
In dit soort projecten werk je meestal met een groep mensen samen. Dat maakt het  
interessant. Ik vind het heel verantwoordelijk werk. Als je namens TNO iets zegt, dan 
wordt er maatschappijbreed waarde aan gehecht. Dat geeft mij extra motivatie om mijn 
werk heel goed te doen.’    

NA JE AFSTUDEREN

niet. Dit is namelijk een gevaarlijke uitstulping in het bloedvat, die niet 
de vorm van een buisje heeft. Dat aneurisma kan knappen, en moet dus 
juist wél op het beeld verschijnen. Als informaticus wordt je dus voor 
de vraag gesteld: wat moet ik de computer nu laten herkennen en op 
welke manier, zodat hij zelf het onderscheid gaat leren maken tussen 
‘ruis’ en waardevolle informatie die op het beeldscherm getoond moet 
worden. Dit is een voorbeeld van een zeer belangwekkende medische 
toepassing van informatica. Vergelijkbare voorbeelden zijn te geven voor 
onderzoeksprojecten op het gebied van sterrenkunde. Bijvoorbeeld het 
Jiveproject van Astron, waar twee promovendi bezig zijn met het aan 
elkaar koppelen van telescopen over de hele wereld met de telescoop in 
Dwingeloo. Zij proberen de computer zo slim te krijgen dat deze alle 
verkregen data kan interpreteren en dat de computer zelf kan onder-
scheiden waar het ene sterrenstelsel ophoudt en het andere begint. 

Andere beroepen
Met informatica ligt je beroepskeuze overigens niet zo erg vast. Met een 
academisch denkniveau, gedegen kennis van informatica en een goed 
probleemoplossend vermogen ben je in veel bedrijven welkom, ook wel 
in managementfuncties. Ook onderwijs en wetenschapsjournalistiek 
behoren tot de mogelijkheden - het hangt af van je aanleg, interesse en 
de ervaringen die je naast en tijdens je studie allemaal opdoet.

Marc Berkenbosch studeerde infor-

matica in Groningen en liep stage bij de ING 

Bank in Amsterdam, waar hij onderzoek deed 

naar dataverwerking. Vanuit zijn kennis over 

Oracle ging hij aan de slag als trainer en twee 

jaar later startte hij samen met acht anderen 

het bedrijf Transfer Solutions. Dat bedrijf 

is nu uitgegroeid tot een onderneming met 

rond de 150 medewerkers. De studie heeft 

hem hiervoor een prima basis gegeven.  

Zo kan het ook...

www   
› www.transfer-solutions.com (voorbeeld van een ict-bedrijf )

Verantwoordelijk

werk
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TOELATING

AFKOMSTIG VAN HET VWO

Met het profiel Natuur & Techniek heb je 
zonder meer toegang tot de studie. Andere 
profielen moet je aanvullen met wiskunde B. 
Heb je een ‘oud’ profiel (gekozen voor 2007), 
neem dan contact op met de studieadviseur.
 

AFKOMSTIG VAN HET HBO

Als je na een hbo-propedeuse wilt instromen 
in de bachelor, moet je aan de hiernaast 
genoemde vwo-profieleisen voldoen. Als  
je een hbo-diploma hebt, dan is het in  
veel gevallen mogelijk om een schakel- 
programma te doen van een half jaar. Je 
kunt dan instromen in de masteropleiding. 
Neem hiervoor contact op met de studie- 
adviseur. 

GEEN VWO OF HBO?

Als je geen vwo of hbo hebt en tenminste  
21 jaar bent, kun je een universitair  
toelatingsexamen doen, het zogeheten  
colloquium doctum. Als je dat haalt kun je 
ook aan de opleiding beginnen. 

VWO HBO

Studiekosten 
Naast college- en inschrijvingsgeld, een bedrag van 1620 euro voor 
het studiejaar 2009–2010, zijn aan de opleiding informatica geen 
bijzondere kosten verbonden. Voor boeken en ander studiemateriaal 
ben je rond de 600 euro per jaar kwijt. Aanschaf van een computer is 
niet per se nodig. Je kunt al je opdrachten uitvoeren op computers in 
het practicumlokaal.

2
www   

› rug.studielink.nl

› www.ibgroep.nl

› www.rug.nl/hoezithet

VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan  
naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Voorlichtingsdag
vrijdag 6 november 2009 
› Alle bacheloropleidingen 
› In en rond het Academiegebouw in het centrum
› Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting 
› Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc.
› Infomarkt 

Open dag op locatie
vrijdag 5 maart 2010 
› Alle bacheloropleidingen 
› Bij de studies op locatie
› Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze
› Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt    

Late beslissersdag
vrijdag 4 juni 2010
› ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studie- 

keuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen 
› ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding, op locatie van studie
   

Een dag student
najaar en voorjaar
› Niet alle bacheloropleidingen doen mee
› Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren 
› Intensief programma bij één opleiding op locatie 
› Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, 

eten in de stad 
› Informatica organiseert Een dag student op vrijdag 27 november 2009 

en op vrijdag 9 april 2010 
› Opgave bij de opleiding zelf 
 

Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op  
www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie,  
(050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch  
informatie over de voorlichtingsevenementen. 

Aanmelden 
Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl.  
Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen  
voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink 
aanmelden bij de IB-groep, om daar studiefinanciering aan te vragen. 

14
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Vrijdag 6 november 2009
Voorlichtingsdag

November 2009 tot augustus 2010
Aanmelden bij de universiteit via 
rug.studielink.nl
(NB: voor lotingstudies vóór 15 mei 
aanmelden)

Vrijdag 27 november 2009
Een dag student

Vrijdag 5 maart 2010
Open dag op locatie
  
Vrijdag 9 april 2010
Een dag student

Vrijdag 4 juni 2010
Voorlichtingsdag late beslissers

Augustus 2010
Algemene introductie (KEI-week), 
introducties studentenverenigingen en 
faculteiten  

Maandag 6 september 2010   
Begin van je studiejaar

VOORLICHTING EN AANMELDING

Aanmelden voor studie via 
rug.studielink.nl
helpdesk Studielink: 
(088) 424 76 00 

Centrale Studenten Balie (CSB) 
(voor vragen over aanmelding, 
financiering, etc.)
www.rug.nl/hoezithet
www.rug.nl/csb

Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit 
Groningen
(voor vragen over voorlichtingsevenementen)
(050) 363 90 11
studiekiezers@rug.nl
www.rug.nl/studiekiezers

Onderwijsbureau informatica 
Bezoekadres
Nijenborgh 9
9747 AG Groningen
Postadres
Postbus 407
9700 AK Groningen
(050) 363 65 77 / 363 65 23 
onderwijsbureau@cs.rug.nl 

Studieadviseur informatica
Mw drs J.H. Niessink
(050) 363 71 32
j.h.niessink@rug.nl 

Informatica op internet
www.rug.nl/informatica

VOOR MEER INFORMATIE
Naast deze en andere voorlichtingsbrochures 
over opleidingen geeft de RUG ook de  
algemene gids Studeren in Groningen uit. 
Daarin vind je een korte omschrijving van 
alle zestig bacheloropleidingen van de 
Rijksuniversiteit Groningen en informatie 
over de aansluitende masters. Daarnaast 
geeft de gids informatie over toelating, 
aanmelding, huisvesting, studentenleven 
en meer. Je kunt de gids en brochures over 
andere opleidingen bestellen via 
www.rug.nl/studiekiezers.
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