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The readers that have seen the previous "xooric MAGAZTNE" may be a bit surprised to see that this
editorial preface is in English. Their confusion may even grow when they turn this page :urd f,nd out
that the preface is the only pafl of this rnagazine written in English. Obviously some expl:uration is
required.

In the last yeu OOTI has become mt'rre ancl more intern:rtionally oriented. The number of (X)TI
projects abroad is growing steadily, as is the nurnber of foreign colleagues that joined OOTI. Therefore,
we decided to devote a special issue to this subject.

Afier investigating the process of growing internationalisation more closely we found out that it is
going on much faster that we had expected. You czur read about our finilings in the uticles of this
magzrzine. OOTI has reached a new "state" that requires a "state change" of the "xoort<l Mac;.rzrNE",
i.e., the "xoorlc MA(;AZINE" should be in English from now on. Since it w:rs too late to switch over
to English for this issue, we decided to at leilst write the editorial preface in English. in this way our
foreign colleagues will know that the next issues will be interesting for them too.

We hope that this explination has set your confusion at
sure.

The editors of the "xoorrr,- MA<.iAZrNE".
Frzurk van den Berk,
Erik J:m Marinissen

rest and we wish you much reading plea-

Eerste lustrum van de Ontwerpersopleiding Technische Informatica

Op 1 septernber 1988 is de ontwerpersopleiding Technische Infonnatica ((X)TI) viul sLTt gegaan, mer
toen nog vijf kursisten. Inmiddels zijn er al 23 afgestudeerden en momenteel zijn er 38 kursisten in
opleiding. Het giutt dus goed, en er is alle reden om het eerste lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan. Er staan een aantal feestelijke gebeurtenissen op stapel.

Allereerst is er op woensdirg 22 septernber een speciale diploma-uitreiking voor kursisten van Technische
Informaticit. Hier zullen nur verwachting ongeveer tien diploma's uitgereikt worden. Voorafgaand zurr
deze gebeurtenis vindt een zogenaarnde projet:t day plaats, waar een aantal eindprojecten (zowel v:m de
opleiding Technische Informatica als van andere ontwerpersopleidingen) gepresenteerd worden aan ver-
tegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de akademische wereld. Deze t'eestelijke dag wordt afgesloten
met een groots feest voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij oorl

De andere gebeurtenis vindt op donderdag 11 november plmts, in de vorm van een symposium. Dit
symposium ui gtutn over de vriurg in hoeverre fonnele specifikatiemethoden nuttig zijn in de alleckngse
przfttijk virn software-ontwikkeling, lvleer inforrnatie over dit symposium kunt u vinden op p.agina,22
viur dit blad.

Het volgende nummer vzrn het "xoorrct MAGAZTNE" zal voor een groot deel gewijd zijn enn het
eerste lustruin van 0OTI. Het is ele bedoeling dat dit nuinmer in de lustrumrnaand (september 1993\ zztl
verschijnen.


