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het laatste oordeel
Duffe opsommingen of ultiem entertainment? 
ANS verschanst zich in de collegebanken om een gena-
deloos oordeel te vellen over het onderwijs aan de RU.

Studie: Informatica

College: Computer Security, 7 september, 

13.45-15.30, CC4

doCent: Prof. dr. B.P.F. Jacobs

uitStraling: Docent en dominee

Publiek: Computernerds zonder laptop

inhoud: Informatica en intimidatie 

Met de intro net achter de rug nemen de gemotiveerde 
eerstejaars plaats in CC4 voor hun eerste college Com-
puter Security. Met 230 studenten trekt Jacobs volle zalen. 
Koeltjes kijkt hij de zaal in en neemt het publiek in zich 
op. Zijn bril met een dik hoornen montuur doet een beetje 
denken aan de schoolmeester op de zwart-witfoto’s van je 
ouders. Zijn raspende stem en onberispelijke pak dragen 
bij aan dit imago. Jacobs blijkt een professor van de oude 
stempel. ‘Telefoons en laptops behoren uit te staan. Mocht 
een telefoon toch afgaan, dan moet het toestel in kwestie 
worden ingeleverd voor wetenschappelijk onderzoek.’ De 
studenten grinniken vertwijfeld, ze weten niet of ze deze 
bangmakerij serieus moeten nemen. Wanneer hij vraagt 
wie van de studenten allemaal in Nijmegen wonen, vertelt 
een student dat hij uit Oss komt. Droogjes merkt Jacobs 
op: ‘Oss is toch niet echt het intellectuele zwaartepunt van 
Nederland.’ 
Over tot de orde van de dag: Computer Security. Een uur 
lang weidt Jacobs uit over de organisatie van het vak, 
waarbij hij vooral stilstaat bij de dingen die je niet moet 
doen. ‘Studenten die mij mailen met vragen waarvan de 
antwoorden in de powerpointpresentatie staan, dalen 
aanzienlijk in mijn achting.’ Ook de ICT-afdeling van de 
universiteit komt er bekaaid vanaf: ‘Diegene die ver-
antwoordelijk is voor Blackboard verdient publiekelijk 
stokslagen.’ Jacobs is op dreef en na twintig minuten gaat 
het jasje uit. Hij lijkt zichtbaar te genieten van de onge-
breidelde aandacht van zijn toehoorders. Als de aandacht 
van de studenten verslapt, gebruikt hij wat onschuldige 
intimidatie waar de eerstejaars in de zaal gevoelig voor 
zijn. ‘Mocht u het tentamen om een goede reden missen, 
dan kunt u een aanvraag doen bij de examencommissie 

voor een mondeling tentamen. Ik kan u verzekeren dat u 
daar niet naar uitkijkt, ik wel.’ Jacobs is voorzitter van de 
examencommissie en bepaalt het lot van deze studen-
ten. Enkele eerstejaars kijken verschrikt op en Jacobs 
glimlacht tevreden. 
In de tweede helft van het college komt de inhoud van 
de cursus aan bod. Jacobs begint met een belangrijke 
voorspelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 
over vijf jaar is de helft van alle misdaad naar het inter-
net verplaatst. ‘Je bent een loser als je tegenwoordig 
nog een carrière ambieert als bankrover. The bad guys 
have gone digital.’ Als laatste wil Jacobs zijn studenten 
nog meegeven dat een sterk moreel kompas van groot 
belang is in zijn vakgebied. ‘Je leert hier dingen die 
strafbaar zijn.’ De studenten mompelen nieuwsgierig, 
maar helaas voor hen laat de professor het hierbij. De 
studenten kijken in ieder geval reikhalzend uit naar het 
tweede college. Jacobs heeft zijn visitekaartje afgege-
ven en weet de interesse in zijn vak alvast aan te wak-
keren onder de toekomstige informatici. 

 EindcijfEr: 

Het Laatste Oordeel der Studenten
‘Duidelijk, goed opgebouwd en interessant.’  De 
studenten zijn eenduidig in hun oordeel. Jacobs maakt 
veel grapjes en gebruikt actuele voorbeelden. Dit lijken 
de studenten ook te waarderen. Als suggestie voor 
verbetering komt vooral ‘iets minder bangmakerij’ 
naar voren. De studenten typeren hem in één woord als 
een ‘baas’, wat te danken is aan zijn scherpe humor en 
vlotte manier van presenteren. aNs


