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Het xootic magazine is .het 'lijfblad' van de vereniging xootic De voorzitter
van xootic , Henk Eemers, zal hiercnder toelichten wat deze vereniging beoogt en
waarom het (dus) nuttig is om lid/donateur te wotden.

H et xootic MAGAZINE is het vlaggeschip
van onze vereniging. Naast een verenigingsblad
is het magazine ook een hulpmiddel bij het re-
aliseren van een belangrijk doel van xootic :

bekendheid geven aan de ontwerpersopleiding
Technische Informatica (OOTI). Uit de prak-
tijk blijkt dat de bekendheid van tweede fase
opleidingen, en dus ook van de OOTI, te wen-
sen overlaat. Voor bedrijven zijn sollicitatie-
gesprekken met afgestudeerden vaak de eerste
kennismaking. xootic heeft zich ten doel ge-
steld dit te veranderen; onder andere door het
magazine onder relevante bedrijven te versprei-
den.

Naast het profileren van de OOTI heeft xootic
in haar statuten nog een aantal andere doelstel-
lingen geformuleerd. Drie aspecten die hierop
betrekking hebben wil ik nader toelichten.

Ten eerste heeft xootic een sterke band met
de ontwerpers opleiding. De OOTI houdt via
de vereniging contact met haar afgestudeerden,
vaak een rijke bron van informatie. Terugkop-
peling van praktijkervaring van de afgestudeer-
den draagt er toe bij dat de opleiding mee-
evolueert met de praktijk.
Ten tweede blijven de afgestudeerden van de op-
leiding via xootic op de hoogte van ontwikke-
lingen op het gebied van de technische informa-
tica in het algemeen en van de OOTI in het bij-
zonder. Het xootic magazine levert hierin een
belangrijke bijdrage. Ook worden er regelma-
tig lezingen georganiseerd waarin onderwerpen
uit de technische informatica aan de orde ko.
men. Daarnaast zal er. zo vaak als daar aanlei-
ding toe is, een nieuwsbrief verschijnen die ver-
spreid wordt onder de leden van xootic. Naast
bestuursmededelingen en aankondigingen van
verenigingsactiviteiten bevat de nieuwsbrief ook
OOTl-nieuws.

Ten derde, maar zeker niet als onbelangrijkste,
is xootic een bron van contacten voor haar le-
den. xootic is ook een gezelligheidsvereniging.
In dit kader worden regelmatig activiteiten ge-

organiseerd. Bijvoorbeeld het "weekendje Pa-
rijstt met pinksteren en onlangs een interessante
voordracht van Eelco Vriezekolk, onze ttman in
Swaziland". xootic bevordert zo ook het con-
tact tussen cursisten en afgestudeerden van de
opleiding. Op den duur zal er een uitgebreid
netwerk van contacten ontstaan waarvan de le-
den profijt kunnen trekken.
Tenslotte: namens het bestuur feliciteer ik de
redactie met het uitkomen van hun eersteling.
Het is een fraaie uitgave en het voldoet volledig
aan de doelstellingen. Wrj vertrouwen erop dat
de redactie deze lijn weet voort te zetten en vol
ongeduld zien wij dan ook het volgende xootic
magazine tegemoet.

ir. I{enk Eemers heeft de ontwerpersopleiding
Technische Informatica voltooid en wetkt mo-
rnenteel bij Oc6-1,{ederland B.V. Tevens is hij
voorzitter van de vereniging t xootic '.


