
VOGIN-IP-lezing 2018 

28 maart OBA Amsterdam 

zoeken & vinden 

 

  #voginip    http://twubs.com/voginip 
  https://www.facebook.com/voginip 
  @VoginAcademie 
 
  netwerk:  OBA-hotspot 
  naam:  oba  odecongres 
  wachtwoord: oba2016 
 

De VOGIN-IP-lezing is een gezamenlijk initiatief  
van Stichting VOGIN en vakblad IP 



 VOGIN-cursus Online Opsporen 
van Informatie 

VOGIN is niet alleen een van de organisatoren 
van de VOGIN-IP-lezing, maar verzorgt ook al 
sinds 1978 tweemaal per jaar een meerdaagse 
cursus “Online opsporen van informatie”. De 
komende cursus in mei zal dan ook de 79ste zijn.    

 

VOGIN-Academie biedt met deze cursus een 
totaalpakket dat het vak van de informatieprofessional 
in een breed en actueel kader plaatst. Als je op de 
VOGIN-IP-lezing de smaak van het "zoeken en vinden" 
helemaal te pakken hebt gekregen, dompel je dan ook 
eens onder in deze intensieve 5-daagse cursus. 

Data: 8, 9, 14, 15, 31 mei 2018 
Plaats: Bibliotheek Wageningen UR 
Prijs: KNVI-leden € 1100; anderen € 1300; 

2de deelnemer half geld 
Aanmelden: msu.library@wur.nl  of  0317-485479 

www.vogin.nl/academie/cursussen/  

VOGIN-cursus   
Online Opsporen van Informatie 



IP is vernieuwd! Het vakblad is in een 
geheel nieuw jasje gestoken. Maar we 
gaan verder dan alleen de vorm: in de 
gerestylde IP ook nieuwe rubrieken, 
actuele onderwerpen en we zoeken 
het debat op.

Neem nu een abonnement 
met 40% korting en ontvang 
het eerste nummer gratis

U betaalt geen € 124,95 
maar € 74,95 (incl. btw) 
voor 9 nummers. 
En u krijgt nummer 1 gratis

Ga naar informatieprofessional.nl/
2018/03/abonneeractie/

van 
€ 124,95 

voor 
€74,95 

 

    1 
   NUMMER 
    GRATIS

      LEZERSAANBIEDING

40% KORTING 

vakblad voor 
informatieprofessionals



Programma VOGIN-IP-lezing 28 maart 2018

 9.00 –  9.30 Ontvangst en registratie
 9.30 – 10.25 Plenair programma in Theaterzaal
 9.30 – 10.15 Keynote:  Joseph Busch   -  AI vs. Automation: The 

Current State of Automated Content Tagging
10.15 – 10.25 Productpitch
10.25 – 10.50 Koffiepauze
10.50 – 12.50 Keuze tussen lezingentrack (in Theaterzaal) en 

workshops (zie volgende bladzijde)
10.50 – 11.30 Suzan Verberne  -  Automatische classificatie van teksten
11.30 – 12.10 David Graus  -  Zoeken, vinden en aanbevelen: 

personalisatie vs. privacy 
12.10 – 12.50 Arno Reuser  -  Gaat u maar rustig slapen, er is niets aan 

de hand
12.50 – 13.50 Lunch en netwerken
13.50 – 15.50 Keuze tussen lezingentrack (in Theaterzaal) en 

workshops (zie volgende bladzijde)
13.50 – 14.30 Rein Tellier & Elwin de Man  -  Forensisch OSINT: 

implementatie en operationalisering van een nieuwe 
methode van zoeken en vinden

14.30 – 15.10 Jacco van Ossenbruggen  -  Detecteren van verandering 
in de betekenis van woorden en concepten

15.10 – 15.50 Maarten Dammers  -  Wikidata; wat kun je ermee; hoe 
voeg je zelf data toe?

15.50 – 16.15 Theepauze
16.15 – 17.15 Plenair programma in Theaterzaal
16.15 – 16.30 Productpitches
16.30 – 17.10 Keynote:  Ruben Verborgh  -  Linked Data, Blockchain en 

andere epische sagen
17.10 – 17.15 Afsluiting
17.15 – 18.30 Borrel en netwerken

Dagvoorzitter: Bart van der Meij



Workshops 

docenten titel tijden locatie * 

 

Joyce van Aalten Visualiseren van 
kennis 

10.50-12.50 
13.50-15.50 

zaal 4.1 

Hugo Benne Tekst- en 
datamining 

10.50-12.50 
13.50-15.50 

zaal 8.1 

Guus van den Brekel Hoe kom ik nu aan 
de full-text? 

10.50-12.50 
13.50-15.50 

Herenzaal 
6.4 

Joseph Busch AI vs. Automation: 
Automated Tagging 
and Machine 
Learning 

13.50-15.50 Prinsenzaal 
6.6 

Martijn van der Kaaij Semantisch web, 
tripels en erfgoed 

10.50-12.50 
 

Keizerszaal 
6.5 

Bianca Kramer & 
Jeroen Bosman 

Blockchain zonder 
jargon – 
mogelijkheden voor 
wetenschappelijke 
informatie 

10.50-12.50 
13.50-15.50 

zaal 8.2 

Alexander Pleijter Zo word je 
factchecker 

10.50-12.50 
13.50-15.50 

Singelzaal 
6.3 

Arno Reuser Slimmer gebruik 
van een portable 
browser voor IP-ers 

13.50-15.50 Keizerszaal 
6.5 

Rein Tellier &  
Elwin de Man 

Gebruik van OSINT 
tools en technieken 
voor uitvoerenden: 
dieper en veiliger 
zoeken met 
geavanceerde tools 
op Internet en 
sociale media 

10.50-12.50 
 

Prinsenzaal 
6.6 

Christiaan Triebert Digital Forensics 10.50-12.50 
13.50-15.50 

zaal 5.1 

* Zie volgende pagina's voor plattegronden met zaallocaties 



  



  



Met speciale dank aan onze sponsoren en partners 
 

 

 

 

https://www.lexisnexis.nl/dutch/home.page 

    

 

 

 

 

 

 

      https://www.ebsco.com/e/nl-nl   http://www.lminfo.nl/ 

 

     

 

https://www.hatch.nl/   http://www.ingressus.nl/ 

 

    

 

    https://knvi.net/   https://goopleidingen.nl/ 

 

http://www.vision4events.nl/ 


