
Deelname
Wie wil deelnemen aan het seminarium, dient zich uiterlijk in de tweede LPC-week van het 
studiejaar op te geven middels een mail aan lpc [apestaart] math.enzovoort. Bij deze aanmelding 
kan je een voorkeur uitspreken voor de periode waarin je je voordracht wilt houden, of beter nog op 
welke dagen of in welke periode je beslist verhinderd bent. Bij de indeling zal getracht worden hier 
rekening mee te houden. Op basis van deze deelnemerslijst zal een rooster worden samengesteld.

Aanwezigheid bij de voordrachten is verplicht. Natuurlijk kan het voorkomen dat je af en toe 
verhinderd bent. Dat is op zich geen probleem, maar meld dit wel even per e-mail. Bekend zijn de 
botsingen met het rooster van Klassieke Mechanica. Neem ook hierover echter even met ons 
contact op. Tijdens het seminarium zal de aanwezigheid bijgehouden worden. Buitensporige 
absentie zal invloed hebben op het cijfer, daar een wezenlijk onderdeel van het seminarium is het 
bijwonen van de presentaties van anderen en deze te evalueren.

De voordracht
Iedere deelnemer verzorgt een voordracht. Het onderwerp moet wiskundig zijn. Op de site vind je 
een overzicht van geschikte onderwerpen. Ieder onderwerp mag in principe maar één keer worden 
behandeld tijdens een studiejaar. Als je een onderwerp hebt gekozen, meld dit dan per e-mail, zodat 
het onderwerp voor jou gereserveerd kan worden. Als je zelf een idee hebt voor een onderwerp 
(graag!), neem dan ook even contact met ons op. Dan kunnen wij bezien of het geschikt is (en 
tevens voor volgend jaar aan de lijst kan worden toegevoegd).

De procedure is als volgt:
• Kies/reserveer zo ver mogelijk van tevoren een onderwerp en meld dit aan ons.
• Uiterlijk twéé weken van te voren worden titel en abstract per e-mail opgestuurd zodat het 

kan worden gepubliceerd op de site. De abstract moet niet een opsomming van kreten zijn, 
maar een "smaakmakertje" dat moet uitnodigen tot het bezoeken van de voordracht.

• Uiterlijk één week van te voren komt de spreker bij ons langs (maak op tijd een afspraak!) 
om de voordracht door te nemen. Het betreft een voorbespreking van ongeveer een half uur 
waarbij de spreker de gehele presentatie al op orde dient te hebben. We zouden je dan 
kunnen vragen de voordracht te houden! Belangrijk aandachtspunt bij deze voorbespreking 
is de structuur van de voordracht en wat er wél en juist niét wordt behandeld. Het is 
verplicht bij deze voorbespreking een bord-schema reeds geprepareerd te hebben en te 
kunnen overhandigen. 

• De voordracht zelf dient een half uur te duren. Tijdens de voordracht evalueert iedere 
toehoorder de voordracht middels een eenvoudig formulier dat na afloop aan de spreker 
wordt gegeven. Na de voordracht vindt een korte plenaire bespreking van de voordracht 
plaats. Daarna volgt een nabespreking onder zes ogen.

Waarschuwing: Begin op tijd! Wie de voorbespreking wil gebruiken om de stof inhoudelijk door te 
nemen en er vragen over te stellen, is te laat begonnen. Hier is de voorbespreking niet voor. Mocht 
dit toch gebeuren, zal dit zeker ten nadele van de student worden meegenomen in de beoordeling 
van het geheel. 

Het artikel
Uiterlijk 4 weken na de voordracht levert de spreker een artikel bij de begeleiders in (gemaakt in 
TeX of LaTeX) als pdf of op papier. Het artikel dient uit 3 á 4 pagina's beslaan (de inhoud, dus niet 
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met titelblad e.d. er bij!) en moet het onderwerp van de voordracht betreffen. Het artikel mag zich 
beperken tot de stof van de voordracht. Iemand die de voordracht gemist heeft, moet dit artikel 
kunnen lezen. De structuur van het artikel moet als volgt zijn:

• Titelblad
• Inleiding: deze dient de lezer een impressie te geven van waar het artikel over gaat. Op basis 

van de inleiding zal de lezer besluiten het artikel te gaan lezen of niet.
• Het verhaal (al dan niet met extra hoofdstukken)
• Referenties naar boeken, artikelen, websites e.d. waarnaar verwezen wordt in de tekst. Een 

goede syntax voor referenties is de volgende: J. H. Silverman, The arithmetic of elliptic 
curves, Springer Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, 1986.

Wie meer tijd nodig heeft (bijvoorbeeld i.v.m. tentamens) dient dat per e-mail aan te vragen. In de 
regel zal dit worden toegestaan; echter alleen na schriftelijke aanvraag. In geval van bijzondere 
omstandigheden kan de organisatie altijd besluiten deze termijnen te vergroten. Het niet op tijd 
inleveren van het artikel zal, als er geen geldige en legitieme reden voor is en/of uitstel niet op tijd 
is aangevraagd, tot gevolg kunnen hebben dat het bij het bepalen van het eindcijfer als niet-
ingeleverd wordt beschouwd! 

Bij de beoordeling van het artikel zal worden gelet op:

• Taal en spelling
• Wiskundige correctheid (zowel semantiek als syntax!)
• Gerichtheid op het juiste publiek, te weten tweedejaars studenten; het dient een wiskundig 

wetenschappelijk artikel te zijn en niet een leuk verhaal voor in de Quest
• Structuur en helderheid
• Het op de juiste manier formuleren van definities, stellingen en dergelijke
• De layout van het artikel; deze dient de structuur en "inhoudscontrast" te ondersteunen
• Goed gebruik van LaTeX; men kan (hoeft niet) een templatebestand gebruiken als basis 

voor het artikel
• Leesplezier
• Verzorging, algehele kwaliteit en inzet van de spreker/auteur

Nadat het artikel is gelezen en beoordeeld, volgt nog een verplichte nabespreking. Hierna is de 
deelnemer, afgezien van zijn verplichting de overige voordrachten bij te wonen en te evalueren, 
klaar met het seminarium. Dit laatste is wel onder voorbehoud. Mochten er punten van zware 
kritiek zijn op de kwaliteit van e.e.a. kunnen aanvullende eisen worden geformuleerd.

De beoordeling
Aan het eind van het seminarium en sowieso pas als het artikel is besproken en teruggegeven, 
krijgen de deelnemers een cijfer dat meegenomen zal worden in het eindcijfer van het 
bachelorseminarium voor 1/6-de deel. Het cijfer zal voor de helft worden bepaald door de 
voordracht (inclusief het op tijd inleveren van abstract+titel, de voorbespreking en het bijwonen van 
de voordrachten van anderen) en voor de helft door het artikel. Belangrijk: het artikel dient 
uiterlijk 4 weken na de voordracht te worden ingeleverd! Zie hierboven.
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http://www.math.leidenuniv.nl/%7Ehfinkeln/downloads/latex/lpctemplate.tex
http://www.math.leidenuniv.nl/%7Ehfinkeln/downloads/latex/lpctemplate.tex

