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Zeer geacht VvL lid of andere belangstellende,

De Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen (VvL) nodigt u hierbij
uit voor een VvL themamiddag over Innovatie in het Logica Onderwijs. Deze gebeurtenis
vindt plaats op vrijdag 20 september 2002 in zaal 031, Kromme Nieuwegracht 80, Utrecht. (Let
op: gewijzigde locatie!) Kromme Nieuwegracht 80 bevindt zich vlak bij de Dom, op tien minuten
loopafstand van Utrecht CS. Voorlopig programma:

12.00–14.00 Broodjeslunch annex VvL ledenvergadering.

14.00–14.30 Jan van Eijck en Jan Jaspars, ‘Denkende Machines’.

14.30–15.00 Elias Thijsse, ’Het Voor en Tegen van Logica Onderwijssoftware’.

15.00–15.15 pauze

15.15–15.45 Nico Roos, ‘The Epistemic Model Checker’ (met demo).

15.45–16.15 Michael Moortgat en Willemijn Vermaat, ‘Software voor Taalkunde Onderwijs’ (met
demo).

16.15 Gelegenheid voor andere demonstraties.

Hierna afsluiting met een borrel.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De broodjeslunch
wordt u aangeboden door de VvL. In verband met de catering is de lunch echter alleen beschik-
baar voor wie zich minstens twee weken tevoren heeft opgegeven door middel van een email aan
ondergetekende, op email adres jve@cwi.nl. De voorlopige agenda voor de ledenvergadering is te
vinden aan ommezijde. Belangstellenden voor het geven van een demo: neem even contact op.

Met vriendelijke groet,

Jan van Eijck, secretaris
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Agenda voor de VvL ledenvergadering op 20 september 2002

12.00–14.00, Kromme Nieuwegracht 80, zaal 031, Utrecht

• Opening

• Kort verslag van de stand van zaken door het bestuur

• Kasoverzicht

• Voorstel voor bestuurswijziging

• VvL voorstel voor nieuwe activiteiten, met voorlopig keuze uit:

– Logica en spel

– Paradoxen

– Drogredenen

– Argumentatie en AI

– Robots en redeneren

• Wat verder ter tafel komt.

Ieder VvL lid of VvL lid in spe is hartelijk welkom, maar wel graag opgave vooraf (per email) in
verband met de catering.

Meer informatie over VvL is te vinden via WWW pagina http://www.cwi.nl/vvl.

De voorlopige agenda voor de rest van de middag is te vinden aan ommezijde.
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