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Rector ‘dreigt’ met bindend studieadvies
Bij de opening van het
Academisch Jaar, maandag 3
september, bekende rector
Hans van Duijn zich een warm
voorstander van kleinschalig
onderwijs, een lerende
gemeenschap en onderwijs op
maat. De onlangs geformuleerde onderwijsvisie wordt de
komende jaren een strikte
leidraad voor docenten en studenten. Tussen de regels door
was echter ook te beluisteren
dat invoering van het bindend
studieadvies aan de TU/e niet
ondenkbaar is.
Van Duijn deelde zijn toehoorders in verdekte termen mee
dat de TU/e in de nabije toekomst
wel eens kan overgaan tot invoering van het bindend studieadvies. Dit, als het dringend
negatieve advies om te stoppen
dat eerstejaars studenten nu

krijgen bij ondermaats presteren, niet afdoende mocht zijn.
Want op dat punt was de rector
duidelijk: de TU/e gaat voor kwaliteit en excellentie en eist van
zowel studenten als docenten
optimale inzet en betrokkenheid.
In wezen verschilde de toespraak
van Van Duijn niet veel van die
van vorig jaar. Hij wees er ditmaal
wel nadrukkelijk op dat het
bachelordiploma aan de TU/e
gezien wordt als een tussenstation. De bacheloropleidingen,
die hij karakteriseerde als betrekkelijk smal, dienen als fundament voor een vervolg masteropleiding. Daarbij maakt het niet
uit of je die kiest binnen of buiten
je eigen opleiding, of binnen de
TU/e of aan een andere universiteit, aldus Van Duijn. Al
bekende hij later in zijn speech
dat de TU/e natuurlijk graag ziet
dat haar bachelorstudenten in

Eindhoven blijven studeren.
Evenals aan andere universiteiten zijn collega’s deden, wees
de rector erop dat de concurrentie
tegenwoordig ook buiten de
landsgrenzen te vinden is.
Wetenschappelijk
talent
is
volgens Van Duijn steeds moeilijker te vinden en daarom
knoopt de TU/e hechte banden
aan met universiteiten in het buitenland. Hij noemde met name
Turkije, China, India, Mexico en
Roemenië.
Als gastspreker was Mark Rutte,
de fractievoorzitter van de VVD,
uitgenodigd. Ook Rutte vond
stoppen na de bachelor geen
optie. Dat leidt volgens hem tot
wetenschappelijke verschraling.
Ook verklaarde hij geen tegenstander te zijn van een stevige
studiedruk. Bij de bèta-opleidingen zit dat volgens de oud-staats-

secretaris van Onderwijs wel
goed, “de middelmaat tref je aan
bij alfa- en gamma-opleidingen”.
Bijzonder was ook de vermelding
door Rutte van de recente bemoeienis van het Leidse College
van Bestuur met het universiteitsblad Mare. “Het is een
slechte zaak om je kritische universiteitblad om te willen vormen
tot een toeter van het bestuur”,
aldus Rutte.
Schrijver en theatermaker Bart
Chabot was dit jaar ingehuurd
voor een optreden, waarbij hem
door ‘bovenmeester’ Van Duijn
werd opgedragen het enigszins
netjes te houden./

.

Voor meer informatie over de TU/e-fiets
voor studenten en over de onderwijsprijzen en de student van het jaar zie de
pagina’s 3 en 13.

Aan tafel
met het CvB
Wie eens wil praten met de
bestuurders van de universiteit
kan op donderdagmorgen 20
september terecht in de
University Club, van 9.00 tot
10.00 uur. Studentenfractie
Groep-één houdt daar een ontbijtsessie met het College van
Bestuur. Behalve vijf man van
de partij zelf kunnen nog
twintig andere studenten aanschuiven voor een gesprek met
het hoogste echelon van de TU/e
en een gratis ontbijt.
Aanmelden: groep.een@tue.nl.

Nieuw hoofd
voor CEC
Het College van Bestuur heeft
per 1 oktober drs. Brigitte
Rijshouwer aangesteld als hoofd
van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC).
Binnen deze nieuwe dienst, die
het oude Communicatie Service
Centrum (CSC) gaat vervangen,
worden communicatiebeleid en
de uitvoering daarvan weer
samengebracht. Zeven jaar
geleden werden deze twee taken
na een reorganisatie gescheiden
van elkaar.
Rijshouwer was de afgelopen
vijf jaar werkzaam voor het
Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven in de functie van
hoofd communicatie en woordvoerster. Daarvoor vervulde zij
dezelfde functie bij de regiopolitie Brabant-Noord.
Rijshouwer verwacht enkele
maanden nodig te hebben om
de eerste contouren te bepalen
waarlangs de communicatie
moet gaan lopen. Een detailplan, waarvoor ze nauw wil
samenwerken met de faculteiten en diensten, komt later.
Drs. Fred Gaasendam, het
vroegere hoofd van het CSC,
wordt binnen de nieuwe dienst
verantwoordelijk voor de afdeling Redactie & Producties.

TU/e-brede
oefening BHV

Foto’s: Bart van Overbeeke

Ook dit jaar vindt een TU/ebrede oefening plaats met vrijwillige bedrijfshulpverleners. De
oefening staat gepland voor
donderdag 13 september.
Hiervoor heeft de afdeling DIZBHV alle vrijwillige BHV’ers op
het TU/e-terrein -zo’n driehonderd- een uitnodiging
gestuurd. Daarvan hebben zich
er circa honderd opgegeven voor
de middag, die bestaat uit vier
inzetoefeningen, één sport- en
speloefening en een eerste hulpstand. De zes te vormen teams
worden bij elke oefening beoordeeld door een jury. Ook dit jaar
zijn toeschouwers welkom.
Via het padssysteem worden op
13 september vanaf 12.30 uur de
verschillende locaties aangegeven.
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Bart Lemmens
“Elke rotonde is een uitdaging”
Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Een wagen die maximaal
honderdtien kilometer per uur
rijdt en klinkt als een
ploegende tractor: welke
autoliefhebber wil dáár nou in
rijden? Bouwkundestudent
Bart Lemmens doet niets
liever. Zijn Volkswagen 181 is
dan ook een echte 'oldtimer'.
“Erin rijden, is een heel aparte
ervaring.”
Hij heeft ‘bedieningsknoppen
met symbolen, tweetraps ruitenwissers, verstelbare zonnekleppen, een veiligheidsbinnenspiegel en twee buitenspiegels’.
Over luxe gesproken! ‘De
Volkswagen 181’, vervolgt een
glossy folder uit de jaren zeventig, ‘is niet alleen de oplossing
voor vele problemen, hij is ook
een bron van vreugde.’
Dat laatste zal Bouwkundestudent Bart Lemmens ongetwijfeld beamen. Sinds dit voorjaar
is hij namelijk de trotse eigenaar

van een beige exemplaar met
lichtgrijze bekleding. Gebouwd
in Mexico in 1976. “Had je me
een jaar geleden gevraagd of ik
ooit zo'n auto zou kunnen
kopen, dan had me dat erg
onwaarschijnlijk geleken. Ik heb
enorm veel geluk gehad”, zegt
Lemmens glunderend. Terwijl
hij met studievereniging
Support voor Construction
Technology en Building
Technology een reis door China
maakte, ontdekte zijn vader de
advertentie op internet. “Mijn
vader wist dat ik heel graag zo'n
auto wilde hebben en was op de
hoogte van mijn budget.” Toen
hij terugkeerde uit Azië stond de
auto op hem te wachten.
Sindsdien brengt de Bouwkundestudent een belangrijk
deel van zijn vrije tijd door met
het behandelen van de carrosserie, de lak en de rubbers en
met het onderhouden van de
mechaniek. Vraag hem naar zijn
auto, en je komt voorlopig niet
van hem af. “Het is een heel

simpel, maar doeltreffend
ontwerp. De bekleding is nog
origineel en de kleurencombinatie zie je niet veel. Vaak zit
er onder de spatborden veel
roest aan de carrosserie, maar
deze carrosserie bleek nog in
behoorlijk goede staat. Dat is
waarschijnlijk te danken aan de
automonteur die de wagen zo'n
dertig jaar in bezit had.
’s Winters reed hij er niet in.”
“Rijden is een heel aparte ervaring”, zegt Lemmens met een
lach. “Elke rotonde is een uitdaging. De auto heeft geen
stuurbekrachtiging en heel
brede banden, dus hij rijdt erg
zwaar vergeleken met de wagens
van nu. En als ik voor een
stoplicht sta, vragen mensen
soms wat voor auto ik heb.”
Toegegeven, de VW 181 koop je
niet om hard mee over de
snelweg te jakkeren: hij rijdt
maximaal honderdtien kilometer per uur. Ook voor dagelijkse ritjes naar het werk is hij
niet erg geschikt. De auto van
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Lemmens staat meestal in de
garage van zijn ouders in
Limburg. “De ruitjes zijn van
een soort plastic”, zegt
Lemmens. “Je hoeft er maar het
mes in te zetten en je bent
binnen. In de bouwperiode was
veiligheid nog geen issue, maar
ik zou hem nu niet snel meebrengen naar de TU/e.”
Het gaat, kortom, niet om het
praktische nut van de auto, maar
om het gesleutel aan het ding,
het rijden en het gevoel een
unieke wagen te hebben. Dat
zijn vader hem daar een handje
bij hielp, is niet zo vreemd. In de
garage van de familie Lemmens
stond, zolang als Bart zich kan
herinneren, altijd wel een oude
wagen waaraan werd gesleuteld.
“Het is mijn vaders passie. Hij
heeft zelf de militaire uitvoering
van mijn Volkswagen.” De twee
Volkswagens staan bumper aan
bumper in de Limburgse garage.
Met mooi weer maakt de hele
familie Lemmens een ritje in de
cabrio's: zijn vader en moeder in

de ene wagen en Bart en zijn
broer in de andere.
De enige auto die het bloed van
Bart Lemmens nog sneller doet
stromen dan de VW 181 al doet,
is de VW 166: de zogenoemde
Schwimmwagen. Het is een
amfibievoertuig dat zowel kan
rijden als varen. Zijn enthousiasme hierover is zo groot, dat
hij er al op zijn veertiende een
website over maakte die inmiddels door liefhebbers over de
hele wereld wordt bezocht
(www.vw166.com ). Helaas is
deze Volkswagen nog te duur
om aan te schaffen.
Voorlopig moet de student het
dus stellen met zijn steppenbeige bakbeest. Wat hem
overigens zeker niet ontevreden
stemt. “Wat me aanspreekt, is
dat hij zo origineel is, zo puur.
Het is een echte oldtimer, een
verzamelobject. Als je een
nieuwe auto koopt, daalt die
enorm in waarde. Deze wordt
misschien juist wel meer
waard.” /

.

De week van/Erik
Erik te Nijenhuis is ict-coördinator bij
de faculteit Bouwkunde. Hij was het
afgelopen halfjaar coördinator 3TU
Security Awareness voor de TU/e bij
de Dienst ICT.
Maandag: De week begint onderweg naar
de TU/e al goed met een ziekmelding per
sms van een medewerker van mijn
bureau. Dat wordt de komende week
geheid improviseren. De middagpauze
schiet er dan ook prompt bij in.
Dinsdag: Na in Vertigo wat doorgenomen
te hebben snel naar een vergadering van
de 'Office2007'-werkgroep. Vervolgens
terug naar Bouwkunde waar het bureauhoofdenoverleg wacht. Na de middagpauze praat ik een collega bij over de voorvallen van de afgelopen maand en de
komende gebeurtenissen. Aan het eind
van de dag de jaarlijkse Dienst ICTbarbecue bij het PVOC. Hoewel het weer
het enigszins laat afweten, is men in

groten getale aanwezig en is het erg
gezellig. Aansluitend in galop naar de
muziekschool waar ik de eerste keer speel
op m’n nieuwe baglama (Turkse luit).
Woensdag: Stipt 9.02 uur vertrek ik per
trein met twee collega’s richting Utrecht
voor een 3TU 'it-security'-overleg. Vandaag
staat als voornaamste agendapunt het
plan van aanpak voor de 'security awareness'-campagnes bij de drie TU’s op het
programma. Tijdens de lunch nog snel wat
afgestemd voor een bijeenkomst in Delft
in het kader van de komende campagnes.
Spoorslags terug naar Eindhoven om
verdere zaken binnen de faculteit af te
handelen.
Donderdag: Het jaarlijkse notebook event!
Elk jaar leuk om hieraan mee te werken.
Goed om te zien dat routine tot optimalisering en niet tot routineus geraffel heeft
geleid. Voor mij is het tevens de start van
de awareness campagne. De eerstejaars

vormen de eerste te
bereiken
doelgroep. Op
de notebooks
zijn aangepaste wallpapers, er
worden flyers
uitgereikt en
clips met security
als thema worden in
de aula vertoond. Tussendoor wacht nog
een interview met Cursor over awareness.
Vrijdag: Buiten een regulier overleg met
Marius een dag vrij van vergaderingen.
Zo ‘n dag waarin je rustig dingen kunt
afhandelen, voor de volgende week een
planning maakt en bestellingen in gang
zet. Eind van de dag alle mail afgehandeld,
weer overzicht op het bureaublad: laat het
weekend maar beginnen!
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TU/e-fiets voor uitwonende eerstejaars Meer studenten voor TU/e
Het plan voor een TU/e-fiets
voor studenten, in april dit jaar
door BMT-studente en universiteitsraadslid Karen-Ann
Voorbraak gelanceerd, is nu al
realiteit. Eerstejaars studenten
die in Eindhoven komen
wonen, kunnen voor 140 euro
een Batavus met TU/e-logo
kopen die een winkelwaarde
heeft van een kleine 600 euro.
Voorbraak kreeg afgelopen
maandag de eerste TU/e-fiets
uitgereikt bij de opening van
het academisch jaar.
Alle eerstejaars studenten die in
Eindhoven wonen, krijgen deze
maand een brief van de universiteit met nadere informatie over
de fiets en de aanmelding. Er is
gekozen voor een eenvoudig,
solide en goed tegen diefstal
beschermd type fiets, dat een studententijd goed moet kunnen
doorstaan. Zo heeft de fiets bijvoorbeeld geen knijpremmen of
versnellingen, maar wel een
degelijk slot.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen hoopt dat in oktober of
november de eerste serie fietsen
geleverd kan worden. Vanaf
volgend jaar gaat het aanmeldingsformulier voor de fiets overigens gewoon mee met de
inschrijvingspapieren.
De TU/e en de gemeente

De bacheloropleidingen van de
TU/e trekken dit jaar meer
eerstejaars dan vorig jaar. Ten
opzichte van dezelfde peildatum vorig jaar stond de teller
afgelopen vrijdag op plus 10
procent. Zelfs in vergelijking
met de eindtelling van vorig
jaar, gemaakt op 1 december,
zijn er nu al meer eerstejaars
ingeschreven: 1.385 tegen
1.331 december vorig jaar.

Karen-Ann Voorbraak met de TU/e-fiets. Foto: Bart van Overbeeke

Eindhoven zijn de sponsors van
de fiets. Zij leggen elk 140 euro
bij per fiets, tot een maximum
van voorlopig 50.000 euro
beiden. Dat is goed voor dik 350
fietsen. Mochten er meer eerstejaars studenten zijn die de TU/efiets willen aanschaffen, dan
betalen ze er toch slechts 140
euro voor, garandeert Roumen.
In dat geval zal hij opnieuw op
zoek gaan naar financiering. Het
fietsenplan gaat in ieder geval
drie jaar lopen, heeft het College
van Bestuur besloten. De
gemeente heeft zich vooralsnog
voor een jaar gecommitteerd.
Het CvB wil met het fietsplan

studenten stimuleren om in
Eindhoven te komen wonen en
deel te nemen aan de universiteitsgemeenschap en het studentenleven. Ook moet de witte fiets,
die duidelijk als TU/e-fiets herkenbaar is, de zichtbaarheid van
studenten in Eindhoven vergroten.
Als de fiets aanslaat, sluit
Roumen niet uit dat er ook een
soortgelijk fietsenplan komt voor
meerderejaars studenten of
werknemers. Hij maakt daarbij
wel de aantekening dat de prijs
van de fiets voor die groepen
hoger zal zijn./

.

Dijkstal pleit voor salarisplafond
Bestuurders van hogescholen
en universiteiten mogen niet
meer verdienen dan de minister-president. Dat vindt de
commissie Dijkstal, die
gisteren, woensdag 5 september, advies uitbracht
over topinkomens in de semipublieke sector.
De commissie van de voormalige
VVD-lijsttrekker scheert de semipublieke instellingen niet over
één kam. Bestuurders van de
Autoriteit Financiële Markten en
de Nederlandse bank zouden bij-

voorbeeld een rianter salaris
mogen
verdienen
dan
Balkenende. Hetzelfde geldt voor
bestuurders van ziekenhuizen en
woningcorporaties. Maar het
hoger onderwijs zit kennelijk
niet dicht genoeg tegen de commerciële markt aan om topsalarissen te kunnen verantwoorden.
Ministers verdienen 171.000
euro, inclusief pensioen en toeslagen.
De salarissen van de huidige
onderwijsbestuurders kunnen
niet worden teruggeschroefd. Als
het kabinet het advies overneemt,

zal het salarismaximum gaan
gelden voor nieuwe collegeleden.
Uitzonderingen zijn mogelijk,
maar daarvoor moeten de instellingen toestemming vragen aan
de minister van Onderwijs.
Die toestemming zullen ze van
minister Ronald Plasterk waarschijnlijk niet krijgen. Hij laat er
geen misverstand over bestaan
dat hij de salarissen van hogeschoolen
universiteitsbestuurders
exorbitant
vindt.
(HOP)/

.

Lees meer hierover op de pagina’s 6 en 7.

TU/e vreest verlies inkomsten
De TU/e vreest vanaf volgend
jaar acht à negen miljoen euro
aan inkomsten te verliezen. Dit
doordat minister Ronald
Plasterk (Onderwijs) honderd
miljoen uit de basisbudgetten
van de universiteiten, de eerste
geldstroom, wil overhevelen
naar NWO.
Het zou gaan om honderd
miljoen euro die de universiteiten nu nog krijgen onder de
noemer ‘kleine dynamisering’.
Dit jaar krijgt de TU/e nog 8,7
miljoen uit dit potje. Plasterk wil
dat NWO dit geld in het vervolg
verdeelt, met persoonsgebonden
geld voor talentvolle onderzoekers bij de universiteiten.
NWO doet dit op basis van peer
reviews van de onderzoekskwaliteit. Dit is volgens de minister
een betere garantie dat het geld
bij de beste onderzoekers komt
dan wanneer de universiteiten
het geld zelf intern verdelen. De
exacte vorm van zijn plannen
wordt
overigens
pas
op
Prinsjesdag, op 18 september,
bekendgemaakt.

Of de TU/e met de beoogde
verdeling via NWO net zo veel
van de 100 miljoen kan binnenhalen als het verliest, is nog onduidelijk. Los daarvan is het plan
volgens
TU/e-woordvoerder
Peter van Dam sowieso nadelig
voor
de
universiteit.
De
Eindhovense universiteit haalt
relatief veel tweede - en derde
geldstroom binnen, en daar staat
veelal een matchingverplichting
tegenover: de universiteit moet
een bedrag bijleggen, vaak vijftig
procent bovenop het subsidiebedrag.
Deze
matchingverplichting wil de minister weliswaar afschaffen voor een deel
van de tweede geldstroom (lees
meer hierover op pagina 5), maar
niet voor lopende verplichtingen
- die blijven bestaan. Daardoor
ligt een groot deel van de
besteding van de eerste geldstroom al vast. Wordt daarop
beknibbeld, dan wordt de ruimte
om mee te doen aan nieuwe
tweede - en derde geldstroomprojecten ook beperkt. “Dit werkt
stevig door in de ruimte om jonge
onderzoekers aan te trekken”,

aldus Van Dam. Bovendien
verliest de universiteit de grip op
het geld dat op de nieuwe manier
verdeeld wordt; onderzoekers
kunnen met hun budget ook naar
elders vertrekken.

‘Wild geraas’
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) stuurde twee
weken terug een brandbrief naar
de minister over de kwestie. De
VSNU vreest dat NWO het extra
geld gebruikt om een eigen gat te
dichten, omdat er ook 100
miljoen minder uit de aardgasbaten naar NWO zou gaan.
Plasterk deed de ophef afgelopen
maandag, bij de opening van het
academisch jaar van de Universiteit Utrecht, af als ‘wild
geraas’. Volgens hem komt er per
saldo meer geld bij voor de wetenschap, alleen wordt de verdeling
anders. “Macro maakt het niks
uit, maar micro wel. Want de
bestuurders in de universiteiten
die hun invloed ontlenen aan het
vermogen om geld te verdelen,
hebben
iets
minder
te
zeggen.”/

.

Vooral Industrial Design (ID),
Technische Wiskunde en Technische Bedrijfskunde scoren
goed. Bij ID hebben al 128
nieuwe eerstejaars zich aangemeld, waar er vorig jaar december 95 eerstejaars waren.
Wiskunde heeft 32 nieuwe studenten, tegen 19 vorig jaar.
Technische Bedrijfskunde had
bij de eindtelling van vorig collegejaar 187 eerstejaars, nu staat de
teller al op 210.
Tegenvallers zijn er ook:
Technische Informatica staat op
69 inschrijvingen, tegen 83 op
dezelfde datum vorig jaar,
Biomedische Technologie 90
tegen 114 vorig jaar.
Technische Bedrijfskunde voor

de Gezondheidszorg heeft 17 inschrijvers. Dat is 5 meer dan
vorig jaar, toen de opleiding van
start ging, maar een stuk minder
dan de 24 waar adjunct-opleidingsdirecteur dr. Harrie van
Tuijl op hoopte. De nieuwe
bachelorvariant zou binnen
enkele jaren jaarlijks 60 eerstejaars moeten binnenhalen.
Het lijkt erop dat bijna alle
Nederlandse universiteiten dit
jaar meer eerstejaars studenten
hebben dan vorig jaar. Voor alle
universiteiten samen telt de
Informatie Beheer Groep (IBG)
momenteel 8 procent meer inschrijvers dan vorig jaar.
Wageningen staat met plus 33
procent bovenaan; Tilburg is met
min 1 procent de enige daler. Hoe
het kan dat het wetenschappelijk
onderwijs meer studenten trekt,
is onduidelijk, zegt de IBG. Uit
CBS-cijfers blijkt dat er dit jaar
niet meer 18-jarigen zijn dan
vorig jaar./

.

Lees op de pagina’s 10 en 11 meer over
de TU/e-faculteit Industrial Design.

Auto-inbraak verijdeld
Bij het Lab voor Akoestiek op het TU/e-terrein is dinsdag 4 september
een auto-inbraak verijdeld. Een medewerkster zag iemand aan haar
auto morrelen en ze belde de beveiliging. Die kwam en achtervolgde
de verdachte. Hij werd aangehouden en bekende te hebben willen
inbreken in de wagen. Een raam was ingeslagen.

Laptop gestolen
Vanaf vloer 4 van het Hoofdgebouw is op donderdag 30 augustus een
laptop gestolen. De eigenaar legde het apparaat die dag om 8.30 uur
vast en ging daarna naar een vergadering. Toen hij een klein half uur
later terugkwam, was de laptop verdwenen. De ruimtes op vloer 4, van
Industrial Design, zijn alleen te betreden met een toegangspas.

Ach en Wee
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In memoriam
Op donderdag 12 juli is onze collega Ad de Jong tijdens zijn
vakantie in zijn geliefde Italië overleden. Wij zijn geschokt
door dit onverwachte verlies. Ad is 52 jaar geworden. De
drukbezochte afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
zaterdag 21 juli. Vele collega’s van de TU/e waren daarbij
aanwezig. Ad werkte sinds 1 december 1985 bij de TU/e. Hij
heeft jarenlang de functie vervuld van Lokale Coördinator
voor de faculteit Elektrotechniek vanuit het Rekencentrum.
Na het opheffen van het rekencentrum in 1998 ging Ad bij
het ICT Service bedrijf aan de slag. Steeds meer werd
duidelijk dat hij zich sterk aangetrokken voelde tot
onderwijs. Dit resulteerde in een geleidelijke overgang naar
de groep CEMAS binnen de faculteit W&I.
Ad gaf onderwijs en instructie op het terrein van de
statistiek en ict. Tevens was hij de organisator en admini strator van de ict-cursussen die door CEMAS werden
gegeven. Befaamd was Ad om zijn perfectionisme en om zijn
grote hart voor studenten: bij elke tentamenuitwerking wist
hij wel iets te vinden dat goed bedoeld was. Bovenal was Ad
een bijzonder loyale, sociale en hardwerkende collega:
altijd bereid bij te springen bij grote drukte en actief
betrokken bij onze sociale activiteiten. In onze gedachten
zal hij voort blijven leven wegens: zijn krantenknipsels, zijn
droge humor, zijn inzet, zijn collegialiteit en vriendschap,
het ‘koffie-drinken’ met hem, zijn relativeringsvermogen, de
gezamenlijke fietstochten, de groepsetentjes, zijn
bescheidenheid, zijn warmte, de zorgvuldigheid waarmee
hij zijn woorden koos (nooit een onvertogen woord).
Ad: nu al is duidelijk hoe erg we je missen.
Ad hield van mensen, hield niet van leidinggeven.
Hij was betrokken en kon zich verliezen in de schoonheid
der dingen. Ad hield ook van reizen, samen met
zijn vrouw en zoon.
De faculteit en de Dienst ICT zijn hem veel dank verschuldigd
voor zijn jarenlange grote inzet en betrokkenheid.
Wij wensen Doreth en Alexander sterkte om dit verlies te
dragen.
De groep CEMAS, de Dienst ICT en het bestuur van de
faculteit Wiskunde & Informatica

En ik vind...
Normaal
gesproken
probeer ik me
zoveel mogelijk
met de grote
lijnen bezig te
houden, niet te
veel in te gaan op
de kleinere problemen van deze
universiteit. Zachte kroketten
zijn immers veel minder
belangrijk dan slecht-Engels
pratende docenten of ondoordachte curricula. Maar aangezien
ik daar op dit moment weinig
problemen mee heb, kan ik het
toch niet laten om een kleine
frustratie over onze vrienden van
Albron te ventileren.
Het zit hem ook vooral in de
timing, denk ik. Als je de eerste
dag van het nieuwe collegejaar
naar de TU/e komt dan wil je op
een relaxte wijze kunnen beginnen. Je ziet al je studiegenoten
weer, praat wat bij over je vakantie, je geniet van je eerste bakje
koffie van het nieuwe jaar…
En daar loopt het spaak. “Nieuw
beleid”, zegt de vriendelijke
mevrouw van Albron, “vanaf
heden gaat de kantine in het
Auditorium pas om half tien
open.” Tegensputteren dat je

slechts een kopje
koffie wilt, heeft
geen zin. “U kunt
bij de servicedesk
koffie krijgen”, luidt
het alternatief. Een
alternatief dat 35
cent meer kost!
Voor minder koffie!
“Bij de automaten kost de koffie
30 cent”, zegt ze, maar iedereen
die wel eens in het Auditorium
komt, weet dat daar een wereld
van verschil in zit. Zeker voor je
eerste bak van de dag, want dan
geniet je er nog het meest van.
Het is treurig, maar klaarblijkelijk is er niets aan te doen. De
meeste mensen klagen er even
over en kopen dan toch de bak
van 65 cent. Je wilt immers toch
kunnen genieten van die eerste
bak koffie. Vette winst voor de
cateraar. Welnu, zo gemakkelijk
laat ik me dus niet piepelen!
Morgen zet ik gewoon weer mijn
eigen koffie en neem ik een grote
thermoskan mee. En die zal ik
dan demonstratief, voor hun
neus, uitdelen aan iedereen die
wil. Ha! Dat zal ze leren…
Thomas Delissen is student
Informatica

UT Nieuws - Universiteit Twente

Peperdure zonnekarretjes
Alleen de zon gaat voor niets op. Verder is het financieel
zwaar ploeteren om je zonnekarretje in Australië aan de
start te krijgen. Dat mag je concluderen na lezing van het
verhaal in UT Nieuws over de Twentse en Delftse zonne wagens. Twee ton overheidssubsidie kreeg Delft pas
nadat men drie keer de World Solar Challenge had
gewonnen. Want, zo zegt teamleider Stefan Roest
bescheiden, daarmee hadden we Nederland als innovatieland op de kaart gezet. Het Twentse team heeft tot op
heden bot gevangen bij verzoeken om financiële steun van
de overheid. De universiteit zelf steekt er een ton in. Wat
ook steekt, is de lawine aan publiciteit die Delft elk jaar
weer ten deel valt, terwijl de Twentse inspanningen nau welijks vermeld worden. Ook dat ligt aan de succesreeks
van Delft. Hoofdsponsor Nuon regelt voor hen de mediacampagne. Want pronken met de gedoodverfde winnaar
doet elk bedrijf graag. Dus, gas erop Twente, dan komt de
poen vanzelf!

Delta - TU Delft

Bestuursbeurzen op de helling
In Delta staat te lezen dat het Delftse College van Bestuur
geen beurzen meer beschikbaar wil stellen voor com missie- en bestuurswerk dat binnen disputen wordt uit gevoerd. Dit geld zou naar studiegerelateerde projecten
moeten gaan, zoals de Nuna zonnewagen. De disputen
zouden volgens het Delftse CvB in het verleden ‘royaal en
enigszins buitenproportioneel’ bedeeld zijn geweest.
Sport- en cultuurclubs worden ook doorgelicht om te
kijken of die teveel afstudeersteun ontvangen. Ook wil het
CvB de afstudeersteun voortaan pas uitbetalen na vijf jaar
studiefinanciering in plaats van direct na het verrichten
van het bestuurswerk. De Delftse Studentenraad is ‘niet
blij’ met de voorgenomen beslissingen.

Observant - Universiteit Maastricht

Het imago van Ritzen
Carlo Luijten, universitair docent Werktuigbouwkunde

Aardgas wint het nog steeds van diesel
‘Kapitale VDL-orders op de tocht’, kopte het Eindhovens Dagblad op vrijdag 31 augustus. VDL Bus, leverancier van stadsbussen met dieselmotoren van DAF,
dreigt voor miljoenen euro’s aan opdrachten te verliezen doordat steden willen overstappen op stadsbussen met aardgasmotoren. Deze zouden milieuvriendelijker zijn. VDL en DAF bestrijden dit. Wie heeft gelijk?
Dr.ir. Carlo Luijten van de onderzoeksgroep Combustion
Technology (faculteit Werktuigbouwkunde) houdt zich
bezig met de optimalisatie van verbrandingsmotoren en
brandstoffen. “Het is een interessante discussie. In de
eerste plaats moet je onderscheid maken tussen de
uitstoot van koolstofdioxide en het vrijkomen van stoffen
die de gezondheid schaden, zoals roet. Op het gebied van
de roetuitstoot van dieselmotoren zijn er de laatste jaren
inderdaad grote stappen gezet. Daar heeft DAF zonder
meer een punt. Maar als het gaat om de CO2-uitstoot
dan is het wel degelijk nuttig om over te stappen op
aardgas. Aardgas geeft per eenheid energie minder CO2uitstoot. Dat heeft te maken met de structuur van de
moleculen waaruit deze brandstoffen zijn opgebouwd.
Aardgas bestaat voornamelijk uit methaanmoleculen
(CH4). Diesel bestaat ruwweg uit C10H20 -moleculen.
De verhouding tussen waterstof- en koolstofatomen is
bij aardgas dus vier op een. Bij diesel is dat twee op een.
Dat leidt ertoe dat er bij aardgas relatief veel waterdamp
vrijkomt tijdens de verbranding en minder koolstofdioxide. Bij diesel verschuift de balans juist richting
koolstofdioxide. Daar kan DAF weinig aan veranderen.
Daar staat tegenover dat het voordeel van aardgas in de
praktijk iets kleiner uitvalt door het hogere rendement
van dieselmotoren.
Dus de keuze om stadsbussen op aardgas te laten rijden,
ligt voor de hand?
“Het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het is

natuurlijk ook zo dat diesel steeds meer gemaakt wordt
van hernieuwbare grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan
biodiesel gemaakt van vergaste houtsnippers. Het CO2
dat vrijkomt uit de verbranding van biodiesel wordt later
opgenomen door de volgende generatie grondstoffen.
Daardoor kan het zijn dat er uiteindelijk minder netto
koolstofdioxide vrijkomt dan bij aardgas het geval is.”
“Dat is echter wel toekomstmuziek. Volgens de EU-richtlijnen moet dit jaar twee procent van de diesel bestaan
uit biodiesel. Dat weegt bij lange na niet op tegen die
eerder beschreven CO2-reductie door het gebruik van
aardgas.”
“Ook als het gaat om de roetuitstoot wint aardgas het op
dit moment nog steeds. Aardgas heeft van nature geen
neiging tot roetvorming. Een roetfilter vangt een groot
deel van het roet weliswaar op, maar het blijft symptoombestrijding.”
Volgens VDL Bus en DAF zijn de nieuwste dieselmotoren
schoner dan aardgasmotoren. Dat zou blijken uit metingen
van TNO.
“Die conclusie verbaast mij enigszins, ik zou het niet
verwachten. Maar ik heb het rapport niet gezien.”/

.

Observant stelt de vraag hoe het gesteld is met het imago
van collegevoorzitter Jo Ritzen na alle commotie over zijn
‘bindingspremie’. Zijn zijn lobbycapaciteiten nu niet
onherstelbaar geschaad? Decaan Rein de Wilde ziet
eerder een probleem voor de minister. Volgens De Wilde
komt OCW-minister Ronald Plasterk in deze kwestie aan zetten met privé-opvattingen en dat moet hij niet doen.
Dat is onbetamelijk en de decaan vraagt zich af hoe
Plasterk nu ligt in Den Haag. Politicoloog Nico Baakman
ziet geen blijvende schade voor Ritzen. Baakman:
“Binnenskamers zullen veel mensen denken: ‘goed
gedaan jochie’.”

Folia - Universiteit van Amsterdam

Van de ulo tot het rectoraat
De nieuwe rector magnificus van de UvA, Dymph van den
Boom, leek voorbestemd om kapster te worden. Zo valt te
lezen in Folia, dat een kennismakingsinterview publiceert
met deze Roosendaalse kappersdochter. Via de ulo, de
kweekschool in Breda en een aanstelling als onderwijzeres op een lom-school kwam ze uiteindelijk uit bij de
studie ontwikkelingspsychologie. Van de ceremoniële
zaken die samenhangen met haar nieuwe job, moet Van
den Boom niet veel hebben. Dat soort taken kun je volgens
haar ook goed overlaten aan de leidinggevenden binnen
de diverse instituten en afdelingen. “Daar groeien ze
v an.”

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit R’dam

Uitzichtloze situatie in Dafur

Carlo Luijten. Foto: Bart van Overbeeke

In Erasmus Magazine schetst hoogleraar Internationaal
recht en mensenrechten Rolanda Oostland een somber
beeld over de toekomst van Dafur. Binnen de VN-veilig heidsraad is de vriendschap van China met Soedan,
vanwege de olie, een groot obstakel. Met de Olympische
Spelen in 2008 in Peking in het verschiet zou de druk op
China opgevoerd moeten worden om een constructieve
bijdrage te leveren aan een oplossing van het conflict, zo
denkt Oostland.

Cursor 6 september 2007
Nieuws /5

Matching vervalt voor NWO-beurzen
miljoen van hun budget weg te
sluizen naar NWO. Die honderd
miljoen zouden ze namelijk
moeten ‘matchen’, waardoor er
feitelijk tweehonderd miljoen
van de eigen begroting zou verdwijnen. Dit bezwaar ondervangt
Plasterk nu.
Onduidelijk is nog hoe de financiering dan rondkomt. Krijgt
NWO meer geld voor de veni-,
vidi en vici-beurzen? Of moeten
universiteiten zelf maar iets verzinnen? De details komen pas op
Prinsjesdag naar buiten.
In ieder geval maakte Plasterk
duidelijk dat hij, alle universitaire kritiek ten spijt, excellentie in de wetenschap een
warm hart toedraagt. Hij wil
daarom een systeem waarbij de
promovendus alle vrijheid krijgt.
Die zou zelf zijn project en
promotor moeten kiezen. Het
geld moet de beste onderzoekers
volgen, en niet andersom. Want,

meent Plasterk, wetenschappers
zijn op jonge leeftijd het creatiefst. “De meeste ontdekkingen
die Nobelprijzen opleveren, zijn
gedaan door mensen onder de
dertig, en bijna nooit door
mensen boven de veertig.”
Die jongeren zouden daarom
minder last moeten hebben van
oude bobo’s, is de mening van
Plasterk: “Onderzoeksgroepen
zouden moeten bestaan uit een
groepsleider, en dan verder aio’s
of tijdelijke postdocs. Meer hiërarchie is de dood in de pot. De
Duitse en Franse hiërarchie, om
nog maar te zwijgen van de ZuidEuropese en Russische, heeft in
enkele decennia een einde
gemaakt aan de dominante
positie die Europa in de wetenschap had, en van Europa een
wetenschappelijk ontwikkelingsland gemaakt.” (HOP)/

Eindhovens dispuut
schenkt negen mille

EU: ‘blue card’
kennismigranten

Het Heerendispuut Camelot
Excalibur heeft in het kader van
zijn achtste lustrum 8.888,88
euro geschonken aan de Stichting
Edukans, een organisatie die
wereldwijd zo’n tweehonderd
kleine onderwijsprojecten van
particuliere organisaties steunt.
De cheque werd bij de opening
van het academisch jaar overhandigd.

Eurocommissaris Franco Frattini
(Justitie) werkt volgens het
Financieele Dagblad aan een EUwerkvergunning voor hoogopgeleiden van buiten de regio. De
vergunning zou een geldigheidsduur krijgen van vijf jaar.
Kennismigranten van buiten de
Unie kunnen in die periode eenvoudiger van lidstaat naar lidstaat
verkassen. Volgens het plan van

Frattini kan een kenniswerker na
twee jaar in het ene land zonder
problemen aan de slag in een
andere lidstaat. Daarna zou hij
ieder jaar kunnen verkassen. Bij
de presentatie van de regeling
-waarschijnlijk dit najaar- moet
blijken of alle sectoren van de
arbeidsmarkt worden geopend
voor hoogopgeleiden van buiten
de EU, of slechts de sectoren
waarin het personeel schaars is.
(HOP)

Universiteiten hoeven veni-,
vidi- en vici-subsidies van NWO
niet langer te ‘matchen’. Dat
onthulde Onderwijs-minister
Ronald Plasterk bij de opening
van het academische jaar in
Utrecht.
Als een excellente wetenschapper een beurs krijgt van
wetenschapsfinancier NWO, dan
moet zijn universiteit hetzelfde
bedrag bijleggen. Die ‘matchingsverplichting’ van vijftig
procent laat Plasterk vervallen.
De ‘matching’ gaf wetenschappelijk succes een scherp kantje.
Hoe succesvoller een universiteit
was in het verwerven van veni-,
vidi- en vici-beurzen voor excellente onderzoekers, hoe minder
geld er overbleef om naar eigen
inzicht te besteden.
Dit was ook een reden waarom de
universiteiten zo boos waren over
Plasterks plan om honderd

Nieuwe website en
zoekfunctie Cursor

.

Vijf automaten vervangen
kantinejuf in IPO-gebouw

Een dummybeeld van de vernieuwde website.

Cursor heeft vanaf deze week
een vernieuwde website. De
site heeft een makkelijkere
menustructuur gekregen, en
het uiterlijk is opgefrist.
Daarnaast is het de bedoeling
om de website meermaals per
week met nieuwe berichten te
verversen.
“De oude site was al dik vijf jaar
ongewijzigd en was aan vervanging toe”, legt hoofdredacteur
Han Konings uit. “De site heeft
een helder en meer ‘newsy’ uiterlijk gekregen. Zo kun je nu
meteen berichten lezen wanneer
je op de homepage komt, zonder
eerst door te hoeven klikken.”
Een andere verandering is de
hogere frequentie waarmee
nieuws op de site komt. “Tot nu
toe kwamen berichten altijd eerst
in het blad te staan, en dan pas op
de site. Nu kan dat ook andersom
het geval zijn”, aldus de hoofdredacteur. Verder is het vanaf nu

mogelijk een elektronische kopie
van het blad te downloaden van
de site. “Wie wil weten hoe het papieren blad er deze week uitziet,
kan de pdf’s downloaden en
daarmee een kopie van Cursor
printen”, aldus Konings.
In de nieuwe site zit ook een
nieuwe zoekfunctie, waarmee
het archief van de online Cursor
goed
doorzoekbaar
wordt.
Konings: “Met de oude zoekfunctie op de Cursorsite kon je
alleen artikelen vinden door te
zoeken op woorden in de kop van
het artikel. De nieuwe zoekmachine zoekt door álle woorden
van de artikelen, wat het veel
makkelijker maakt stukken terug
te vinden.” Bovendien sorteert de
nieuwe zoekmachine de resultaten nu op publicatiedatum,
waardoor snel te zien is wat
onlangs geschreven is over een
onderwerp./

.

Zie: www.tue.nl/cursor

‘Canon-kanon’ doet
Blauwe Zaal vollopen

Het eten in de kantine van het
IPO-gebouw wordt niet meer uit gereikt door handen van vlees en
bloed, maar door vijf automaten.
De vernieuwde kantine, door
Dienst Interne Zaken (DIZ) een
‘lounge’ genoemd, ging af gelopen maandag officieel open.
Reden voor de verandering is het
feit dat de kantine niet meer
voldeed aan de regelgeving, en de
kantineomzet in het gebouw. Die
was te laag om de bemande
kantine in de lucht te houden, laat
Monique Kuyck van DIZ weten. De
afgelopen maanden werd de
kantine compleet opnieuw in gericht, naar een ontwerp van
Bouwkundestudent Remon
Kappen.

Naast de nieuwe inrichting
kwamen er vijf automaten: een
voor koffie, een voor soep, een
voor frisdrank, een voor zoetwaren en een zogenoemde
‘trommelautomaat’ voor substan tiëler voedsel. Hamburgers of
saucijzenbroodjes bijvoorbeeld,
op te warmen in de magnetron in
de lounge. Het assortiment dat de
automaten tesamen bieden, is
volgens Kuyck ‘zo breed mogelijk’; de prijzen zijn gelijk aan de
prijzen in de kantines elders op
de campus.
De voormalige kantine in gebouw
Potentiaal wordt ook omgebouwd
tot een lounge. Daar kampt DIZ
met een vertraging doordat het
bestelde meubilair op zich laat

wachten. Desondanks wil Kuyck
de nieuwe lounge op maandag 24
september openen - desnoods
met het oude meubilair.
Eerder was er ook sprake van dat
de kantine van Wiskunde &
Infor-matica, op vloer acht van het
Hoofdgebouw, tot lounge
getransformeerd zou worden.
DIZ zag hier echter vanaf, onder
meer vanwege de toch al grote
drukte bij de kantine in het
Auditorium. De verwachting is
namelijk dat meer mensen naar
het Auditorium gaan als W&I een
loungekantine krijgt.

Foto: Bart van Overbeeke

Zonder bètawetenschappen geen
technische vooruitgang. Maar
waarom zijn de exacte wetenschappen in Nederland schijnbaar dan zo weinig populair? En
wat zijn eigenlijk de belangrijkste doorbraken en begrippen
in de natuurwetenschappen?
Daar probeert de bètacanon, die
elke zaterdag in de Volkskrant
verschijnt, antwoord op te geven.
Gisteren, woensdag 5 september,
stond de voorzitter van de canoncommissie, prof.dr. Robbert
Dijkgraaf, bij Studium Generale
voor een volle Blauwe Zaal.
Er zijn weinig Nederlandse
wetenschappers die zo boeiend
over hun vak kunnen vertellen
als Robbert Dijkgraaf, hoogleraar
wis- en natuurkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij
is dan ook een veel gevraagd
spreker op universiteiten en in tvprogramma’s. Gisteren ging hij
bij de lunchlezing van SG in op
de achtergronden van de
Nederlandse bètacanon. Hierin
komen de vijftig begrippen, uitvindingen of wetenschappers te
staan ‘waar eigenlijk iedere

Nederlander iets van zou moeten
weten’.
Het Nederlandse volk kon vorig
jaar zijn suggesties doorgeven
aan de commissie - met daarin
ook TU/e-hoogleraar techniekgeschiedenis
dr.ir.
Harry
Lintsen.
“Maar
vervolgens
hebben we op uiterst ondemocratische wijze een lijstje gemaakt”,
vertelde Dijkgraaf met een
glimlach. En daar blijken dan
onvermijdelijke onderwerpen in
te staan als ‘Darwin’, ‘fotosynthese’ en ‘DNA’. Maar ook
verrassingen als ‘de wc’ en ‘seks’.
Dijkgraaf ging bij SG vooral in op
de achtergronden van de canon,
het publiek daarbij trakterend op
vele heerlijke anekdotes./

.

Komende zaterdag verschijnt nummer
36 van de bètacanon in de krant en op
de website
http://extra.volkskrant.nl/betacanon/.
De artikelen zijn door iedereen aan te
passen in een Wikipedia-achtige
structuur.
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Schaal 18 is een lachertje
Hoe het vroeger was? Tja, dat weten ze bij
het ministerie van OCW niet meer. “De
expertise van vóór 1997 is met de vut of
heeft een andere baan”, meldt een voorlichter. Nou ja, de grote lijnen zijn duidelijk genoeg: iedereen die bij een universiteit of hogeschool werkte was gewoon
medewerker, had een functie die in een
ambtelijke schaal viel en kreeg dienovereenkomstig betaald. Ook de bestuurders
dus, die er overigens wel een toelage bij
ontvingen.
De omslag kwam aan het eind van de
jaren negentig, de jaren waarin de zelfstandigheid van de instellingen groter
werd en daarmee ook de afstand tot het
ministerie. Eigen raden van toezicht of
equivalente organen kregen formeel de
zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden
van bestuurders. De bestuurders zelf, de
colleges en de directies, traden vervolgens op als werkgever van het gewone
personeel en onderhandelden via hun
brancheverenigingen VSNU en HBOraad over de cao’s. Dat alles werd geregeld
in het ‘besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen’ van
1999.
Vanaf dat moment stond niets een snelle
stijging van de bestuurderssalarissen, los
van alle cao-afspraken, in de weg. Maar de
minister van Onderwijs zag het kennelijk
anders. Die handhaafde voor de bestuurders in zowel wo als hbo het uitgangspunt dat het salaris nooit meer dan het
maximum van schaal 18 kon zijn, plus
een toelage. Een en ander valt te lezen in
een algemene maatregel van bestuur uit
1998 voor het wo; voor het hbo geldt een
identieke tekst uit 2001. Sindsdien is er
geen nadere wetgeving geweest.

Lachertje
Schaal 18: dat zou op dit moment zo’n
104.000 euro op jaarbasis betekenen.
Eén blik op de salarisstaatjes in wo en
hbo, op de lijstjes van Intermediair of van
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
en de conclusie is duidelijk: schaal 18 is
een lachertje. Het is zelfs de vraag of toezichthouders nog weten dat ze geacht
worden die schaal toe te passen.
Rien Meijerink, voorzitter van de raad van
toezicht van de Universiteit Utrecht en
tevens capo di capi als voorzitter van het
overleg van alle universitaire toezichthouders: “Zelf weet ik wel dat we moeten
uitgaan van schaal 18, maar of alle collega’s dat nog weten? Het is ook een rare,
verouderde regel. We lossen het op door
de toelagen op te rekken. Die zijn niet
gemaximeerd, en nu dus behoorlijk
hoog.” Inderdaad, zeker waar het
voorzittersbeloningen betreft
is vijftig procent of meer
geen uitzondering.
Tweeslachtig, zo
mag je de houding
van de overheid op

dit vlak wel noemen. Er is een wettelijke
salarisrege-ling, maar met alle mogelijkheden om er via torenhoge toelagen
onderuit te komen. Daarnaast is er het
wonderlijke feit dat minister Loek
Hermans in 2001 een beloningssysteem
voor hbo-topbestuurders, ontworpen
door de Hay Group, officieel sanctioneerde als grondslag voor de beloningen. Dat
systeem, dat stoelt op vergelijkingen met
anderen op de nationale ‘directeurenmarkt’ en dus niets meer met ambtelijke
schalen van doen heeft, is na een paar
updates nog altijd van kracht. En het is zo
berekend -dat viel ook OCW-minister
Ronald Plasterk op toen hij de jongste
uitwerking onder ogen kreeg- dat een
bepaalde categorie bestuurders inderdaad
boven het salaris van minister-president
Balkenende uitkomt. Inmiddels maakt de
jongste versie deel uit van de branchecode governance van het hbo uit 2006.
Onderzoek door weer een ander adviesbureau, PriceWaterhouseCoopers, in datzelfde jaar wees uit dat 96 procent van de
beloningen conform de regeling was.

Wildwest
Stevige salarissen dus hier en daar, maar
geen wildwest in het hbo. Dat is het ook
niet in de universitaire wereld, vindt Rien
Meijerink. Ook daar is een adviesregeling
van Hay, gemaakt in opdracht van de
raden van toezicht, de basis voor de
bestuurdersbeloning. Die regeling
dateert uit 2000 en werd braaf naar het
ministerie gezonden, alleen heeft de
minister er nooit op gereageerd.
Meijerink: “Een gemiste kans. Op dat
moment had men de discussie over de
bestuurdersbeloning kunnen voeren.”
Dat was beter geweest, zegt hij, dan al die
verhalen over de Balkenende-norm nu.
“Universiteiten zijn tegenwoordig
hybride bedrijven, die voor een deel op de
markt actief zijn. Dan kun je niet alleen
maar publieke normen hanteren als je
goede mensen wilt krijgen. En kijk ook
eens naar de academische medische
centra. Daar worden veel hogere bedragen betaald, en die zijn toch nauw verbonden met de universiteiten.”
Een wettelijke maximering, vindt
Meijerink, is heel onverstandig. “Het
leidt tot verschraling in het publieke
domein. En je loopt de kans dat men toch
weer wegen erlangs zoekt. Dus als die
Balkenende-norm er komt en je stopt
alles wat van belang is erin, dan zou het
kunnen. Maar hoe hoog is die norm? Ik
hoor allerlei rare bedragen.”
Rare bedragen horen de vakbonden al
lang. En dan hebben ze het over wat
effectief betaald wordt in de top van het
hoger onderwijs, met de systematiek van Hay in de hand. Marieke
van den Berg van Abvakabo
FNV, vooral sterk in de universitaire wereld: “Kijk naar het
College van Bestuur in

Salarissen/Wammes Bos
Illustraties/Jeannette Bos
De ene na de andere universiteits- en hogeschoolbestuurder
blijkt boven de Balkenende-norm te verdienen. Wat is er
toch gebeurd met de keurige ambtelijke salarissen die
bestuurders van hogescholen en universiteiten vroeger
ontvingen?
Groningen: een verhoging ineens
met dertig procent, terwijl ze
promovendi in een bursalenstelsel duwen. Als men de
bestuurders niet onder de
cao wil brengen, dan zouden
ze er tenminste mee in de
pas kunnen lopen.”
Walter Drescher van de
Algemene Onderwijsbond, met name in
het hbo vertegenwoordigd: “In de instellingen is voortdurend geld tekort, terwijl
de topmensen grote bedragen krijgen.
Dat werkt demotiverend. Er worden deals
gesloten tussen bestuurders en toezichthouders, dat kan niet anders, het is een
spel dat afwijkt van alle cao-onderhandelingen.”

Hay Group
“Als je Hay binnenhaalt, gaan de topsalarissen omhoog. Ja, ik ken die verhalen.
Maar ze kloppen niet.” Peter Langerak is
senior consultant bij Hay Group met
onder meer het hoger onderwijs in zijn
portefeuille. Hij legt geduldig uit hoe het
systeem werkt. Dat Hay functies op hun
zwaarte waardeert met een aantal punten,
dat het systeem gewoon in een boekje
staat en transparant is, dat vergelijkbare
functies in de gezondheidszorg, bij
woningcorporaties maar ook bij het
bedrijfsleven een bepaald beeld over de
beloning opleveren. Dat dit de markt is
waaruit bestuurders worden gerekruteerd. “En dan kun je bovenin die markt
gaan zitten, in het midden of laag. Voor
het hoger onderwijs zijn we laag gaan
zitten.”
Vervolgens worden de loonontwikkelingen in die markt gevolgd en doorgegeven. En daar is wel eens wat mis
gegaan, erkent hij. Zodra Hay haar
onderzoek naar de gemiddelde salarisstijging in dit marktsegment bekendmaakte, renden bestuurders in het hbo
spoorslags naar de salarisadministratie
om de jongste verhoging in gang te
zetten. Langerak: “Wij stuurden die overzichten naar de vereniging van bestuurders, die toen onze opdrachtgever was, en
die bleek ze rechtstreeks door te geven
aan de leden in plaats van aan de toezichthouders. Sinds 2006, de jongste actualisering die is opgenomen in de hbobranchecode, loopt alles via de raden van
toezicht. Die krijgen voortaan om de twee
jaar een overzicht van de marktontwikke-

lingen, en dan moeten ze maar zien
wat ze ermee doen. Wij nemen geen
opdrachten meer aan van bestuurders, uitsluitend nog van toezichthouders.”
De Hay-regeling voorziet
in variabele onderdelen
van de beloning, die
zodoende op 115 procent van het
maximum per categorie kan komen. De
leidende gedachte, zoals bij zoveel
gedragscodes, is ‘pas toe of leg uit’. Een
raad van toezicht die bonussen uitkeert
moet dat doen aan de hand van vooraf
afgesproken prestatie-indicatoren. Maar
sluit dat dealtjes tussen toezichthouders
en bestuurders uit? Toezichthouders die
zelf bovendien al te vaak uit vorstelijk
betaalde commerciële banen komen?
Langerak: “Oké, dat bepaalt inderdaad
iemands referentiekader, maar ik zie in
het hbo ook vakbondsmensen en dominees in raden van toezicht hoor. Maar
goed, als men bonussen uitkeert boven
de bandbreedte die wij aangeven, dan
gaat de openbaarheid spelen. Daar is een
rol weggelegd voor journalisten, vind ik.”
Dat geldt ook voor iets wat onlangs naar
buiten kwam: onderhandelingen bij de
aanstelling over het dichten van een
verondersteld pensioengat, zoals collegevoorzitter Jo Ritzen in Maastricht bedong.
Langerak: “Dat lijkt inderdaad een achterdeur. Ik ben het ermee eens dat daar
een normering moet komen.”
Nog één ding: waar Hay het hele hoger
onderwijs van functiewaarderingssystemen voor de rest van personeel heeft
voorzien -ook al kreeg ze die opdracht na
openbare aanbesteding- en ze tegelijkertijd de bestuurdersbeloningen reguleert;
hoeveel handjeklap zit daar dan bij?
Langerak: “Die laatste regeling voor hbobestuurders, daar zijn we echt niet rijk
van geworden. Ik schat dat die de opdrachtgevers tegen de 60.000 euro heeft
gekost. Nee, als wij hier echt geld aan
willen verdienen, maken we geen algemene regeling maar laten we ons door
afzonderlijke raden van toezicht inhuren
voor een advies. Dat zou veel meer opleveren.”/

.

De JP-norm
“De Balkenende-norm? Dat hangt er van af
welke je bedoelt. Er zijn er twee.”
Nee, de voorlichter van het ministerie van
Binnenlandse Zaken maakt geen geintje. “De ene,
het gemiddelde van alle ministerssalarissen,
bepaalt de grens waarboven je salarissen in de
publieke sfeer openbaar moet maken. En er is een
andere die in de volksmond de ‘echte’ norm is:
niemand bij de (semi-)overheid mag meer verdienen
dan de minister-president”, zegt hij. Interessant is
dat beide bedragen op dit moment op ongeveer
170.000 euro liggen. Alleen is het eerste ‘inclusief’,
dus met allerlei toeslagen, vergoedingen en werkgeversbijdragen, ook die voor het pensioen; het
tweede, de ‘echte’ JP-norm, is kaal. Daar moet dus
weer zo’n 35 procent (een vuistregel die de overheid

zelf hanteert) bij opgeteld worden omwille van de
vergelijkbaarheid. En zo wordt het topsalarissendebat er niet helderder op.
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Wat krijgen TU/e-bestuurders?
De Eindhovense CvB-leden blijven, zo blijkt
uit cijfers van het TU/e-jaarverslag over
2006 onder de JP-norm van 170.000 euro.
Collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist
toucheerde over 2006 in totaal 161.034
euro (127.534 euro plus 33.500 euro
bonus). Rector magnificus prof.dr.ir. Hans

ontving over dat jaar in totaal
152.659 (127.534 plus 25.125
bonus). Deze bedragen zijn
opgebouwd uit de bruto
bezoldiging plus een bonus
over het voorgaande jaar.
Van Duijn kreeg een lagere

bonus over 2005, omdat hij in april van
dat jaar pas is aangetreden als rector.
Voor de bezoldiging van CvB-lid
prof.dr. Paul Verhaegen staat
voor 2006 32.846 euro
(hij ontving geen bonus)
in de boeken. Hij is op 1

oktober van dat jaar in dienst getreden van
de TU/e. Zijn voorganger prof.dr. Hans
Amman kreeg voor de eerste drie maanden
van 2006 35.793 euro, plus een bonus van
33.500 euro.
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Tussen wijze uil en jonge zwaan
Bedrijfskunde/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Een bedrijf zo goed mogelijk runnen, dat
leer je op een ‘business school’. Dreven
deze opleidingen in de beginperiode
vooral op de ambachtelijke kennis van
ervaren managers uit het bedrijfsleven,
tegenwoordig zijn het onderzoeksgedreven wetenschappelijke, universitaire instellingen. TU/e-hoogleraar dr.ir.
Joan van Aken vindt dat de bedrijfskundeopleidingen in het westen hierin zijn
doorgeschoten. Ze hebben volgens hem
een essentieel element verloren: de
oplossingsgerichtheid. Eind mei presenteerde hij in China zijn ideeën aan de
crème de la crème van de Chinese
‘business schools’. Opdat China kan leren
van de fouten van het westen.
Op de vensterbank van de werkkamer van
prof.dr.ir. Joan van Aken (capaciteitsgroep
Organisation Science and Marketing,
faculteit Technologie Management) staat
een beeld van een zwaan. Het is een mooi
beeldje, maar het is meer dan een versiering van een sobere TU/e-werkkamer.
Er zit een verhaal aan vast. Toen Van
Aken in 1991 hoogleraar werd aan de
TU/e gaf hij zijn intreerede de titel mee
‘Organisatiekunde, uil of jonge zwaan’.
Hij legt uit: “Het vak organisatiekunde
kun je bedrijven als een verklarende
wetenschap, met beschrijven en verklaren, zoals sociologen het doen (de uil). Je
kunt het vak echter ook benaderen als een
ontwerpwetenschap, gericht op het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijven.
Bijvoorbeeld hoe je effectief open innovatie bedrijft of hoe het midden- en kleinbedrijf goed internationaal zou kunnen
samenwerken. De laatstgenoemde
richting was en is nog steeds te weinig
ontwikkeld, een soort lelijk jong eendje.”
Van Aken vergelijkt de ontwerpgerichte

stroming met de medische - en de ingenieurswetenschap. Daarin werken mensen
aan het ontwerpen van oplossingen voor
praktische problemen. “Het draait niet
primair om het opdoen van kennis, maar
het is een streven naar het verbeteren van
het menselijke bestaan”, zegt Van Aken.
Hij is sterk van mening dat de westerse
bedrijfskundeopleidingen te analytisch
van instelling zijn geworden.

Ambachtelijke inslag
Dat was wel eens anders. De beroemde
‘business schools’ in de Verenigde Staten,
met klinkende namen als Harvard,
Wharton en Stanford, hadden tot de jaren
zestig van de vorige eeuw een behoorlijk
ambachtelijke inslag. De colleges werden
er veelal verzorgd door succesvolle managers uit grote Amerikaanse bedrijven.
Vanaf de jaren zestig kwam er een
omslag, geïnitieerd door rapporten van de
invloedrijke Ford en Carnegie Foundations. Pas in de jaren negentig werden
de ‘business schools’ serieus genomen

door de academische gemeenschap.
Eenzelfde omslag heeft in de jaren negentig aan de Nederlandse bedrijfskundefaculteiten versneld plaatsgevonden. Nu
hoort het Nederlandse bedrijfskundige
onderzoek volgens Van Aken bij de
wereldtop. “Je ziet dat de VS domineren,
maar Nederland heeft zich heel snel aangepast aan de Amerikaanse benadering.
Nederlandse bedrijfswetenschappers
publiceren nu heel succesvol in de
Amerikaanse toptijdschriften. ‘When in
Rome, act as the Romans do’.”
Toch vindt Van Aken dat de transformatie
te ver is doorgeschoten, zowel in Nederland als in de VS. “De ontwerpgerichtheid
is nagenoeg verdwenen. Bedrijfskunde is
een academisch erkende wetenschap
geworden, maar daarmee ook veel te veel
alleen maar beschrijvend en verklarend.
Het analyseert problemen, maar houdt
zich helaas niet meer bezig met de vraag
hoe je organisaties beter zou kunnen
maken.” Dit speelt ook in Eindhoven,
zegt de hoogleraar. In de ambachtelijke

tijd waren onderwijs en onderzoek bij
Technische Bedrijfskunde vrijwel geheel
ontwerpgeoriënteerd. Nu, na de transformatie, is het meer divers; op sommige
plaatsen is de ontwerporiëntatie verloren
gegaan, op andere niet.
Tekenen aan de wand ziet de hoogleraar
genoeg. Het duidelijkste voorbeeld zijn
de ‘corporate universities’, die in de VS
sinds eind jaren negentig als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Vele
grote bedrijven hebben nu hun eigen
‘universiteit’ waarin het zijn managers
opleidt. De hoofdreden die daarvoor
wordt aangevoerd is meestal dat de door
de business schools afgeleverde MBA’s
(Master of Business Administration) veel
te analytisch zijn geworden. De bedrijven
leiden hun aankomende toppers liever
deels zelf op, zodat zij hun ontwerp
gerichtheid behouden.

Ingenieursbenadering
Maar begrijp hem niet verkeerd: Van
Aken wil helemaal niet terug naar de

Computerprogramma ‘kijkt’ als menselijk oog
Medisch specialisten in de Nederlandse
ziekenhuizen analyseren jaarlijks miljoenen röntgenfoto’s. Computerprogramma’s om ze te ondersteunen,
bestaan nog niet. Promovenda Evgeniya
Balmashnova van de faculteit Biomedische Technologie ontwikkelde voor Océ
een nieuw algoritme voor beeldherkenning, geïnspireerd op ons eigen visueel
systeem. Medische toepassingen
komen daardoor een klein stapje
dichterbij.
Een afgekloven knuffelbeest met absurd
grote ogen, een loshangende neus en een
opgestikte mond is voor een jonge baby
prima te herkennen als ‘gezicht’. Een
staaltje ‘image matching’ waaraan zelfs
het meest geavanceerde computerprogramma niet kan tippen. De meeste
beeldherkenningsprogramma’s zoeken
naar gelijkenissen tussen beelden op
grond van de pixels waaruit een digitaal
beeld is opgebouwd. Hoe meer pixels met
elkaar overeenkomen, des te groter is de
kans dat de beelden hetzelfde zijn. De
problemen ontstaan al zodra een beeld de
uitvergrote weergave is van het origineel.
“Om dat probleem te ondervangen, zou
de computer voor elke mogelijke schaal-

grootte een vergelijking moeten maken”,
licht onderzoekster Evgeniya
Balmashnova het euvel toe. “Dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd.” Ook als een
beeld verschoven is ten opzichte van de
originele positie, raken veel van dergelijke computerprogramma’s de draad
volledig kwijt.

Oogcellen
Binnen de onderzoeksgroep Image
Analysis and Interpretation van de
faculteit Biomedische Technologie wordt
hard gewerkt aan een algoritme dat het
menselijke herkenningsvermogen
evenaart. De onderzoekers laten zich
hierbij inspireren door de werking van
het menselijk oog. Balmashnova en haar
collega dr.ir. Bram Platel gingen aan de
slag met het gegeven dat onze ogen de
omgeving analyseren op alle schalen tegelijkertijd. Platel richtte zich op de praktische aspecten van het probleem, terwijl
Balmashnova zich op de wiskundige kant
van de zaak wierp. “Onze ogen bevatten
allerlei cellen die elk een ander soort
waarneming voor hun rekening nemen”,
legt de wiskundige uit. “Zo reageren verschillende cellen op waarnemingen van
verschillende schaalniveaus. Als we een

boek waarnemen, zien we daardoor niet
alleen een rechthoekig vlak, maar tegelijkertijd zien we de tekst die op de kaft
staat.”
Ook het algoritme dat de onderzoekster
ontwikkelde is toepasbaar op elke schaal.
Het gaat niet uit van pixels, maar zoekt de
belangrijkste punten in het beeld die
zelden veranderen ten opzichte van
elkaar: niet als het beeld wordt uitvergroot en ook niet als het van positie
verandert. Met elkaar vormen die kritische punten de diepere structuur van
het beeld.
Hoe die punten worden vastgesteld, is uit
te leggen middels de metafoor van een
vergrootglas. Door het vergrootglas op
een bepaalde hoogte boven een foto te
houden, is de afbeelding scherp te zien.
Houd het vergrootglas iets hoger, en het
beeld vertroebelt. Bepaalde structuren
zijn nog zichtbaar, andere nauwelijks.
Hoe hoger het vergrootglas komt, des te
minder structuur er zichtbaar is. De
hoogte en de plaats waarop een structuur
‘verdwijnt’, krijgen een punt. Zo ontstaat
een driedimensionaal landschap van
punten. Een blauwdruk die uniek is voor
het plaatje, maar onafhankelijk is van
schaal of positie. Het algoritme van

Balmashnova werkt op vergelijkbare
wijze.

Tumoren
De industriële partner bij het onderzoek
was Océ Technologies. Het bedrijf wil een
scanner maken die in staat is om bedrijfslogo’s te herkennen in complexe documenten. Het algoritme dat Balmashnova
ontwikkelde, voldoet ruimschoots aan die
eis: zelfs de voorkant van een tijdschrift
dat half verdwijnt onder enkele andere
tijdschriften, blijkt nog traceerbaar. Maar
een Océ-logo op een verkreukeld vel
papier blijkt dat weer niet te zijn. “In dat
geval is sprake van een lokale transformatie”, zegt de onderzoekster.
“Wanneer er sprake is van een te grote
lokale vervorming, werkt het algoritme
niet.”
Het programma is dus bij lange na nog
niet geschikt om, bijvoorbeeld, tumoren
te herkennen op röntgenfoto’s. De variatie in de vorm van tumoren is daarvoor te
groot. Een belangrijke volgende stap in
het onderzoek is dan ook het toevoegen
van specifieke kennis aan het model, zegt
prof.dr.ir Bart Ter Haar Romeny, hoogleraar bij de onderzoeksgroep. “We willen
een computerprogramma ontwikkelen
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ambachtelijkheid van vroeger. Hij pleit
voor een ‘ingenieursbenadering’ voor de
bedrijfskunde: wetenschappelijk én ontwerpgericht. Naast het analyseren van de
oorzaken van problemen, moeten ook
alternatieve oplossingen ontworpen en in
hun context getest worden. “Om die
reden stuurden we hier aan de TU/e
studenten voor hun afstuderen ook altijd
naar een bedrijf: om zowel de kracht als
de beperkingen van de geleerde theorie te
ervaren.”
Tegenwoordig is het echter voor studenten Technische Bedrijfskunde niet meer
verplicht om in een bedrijf af te studeren.
Van Aken betreurt het, maar niet alleen
voor de studenten. “Bij bedrijfskundeopleidingen zitten onderzoekers die
professionals moeten opleiden. Daar zit
een spanningsveld, want over het algemeen leid je in het hoger onderwijs op
naar je eigen evenbeeld: hoogleraren natuurkunde zijn onderzoekers die onderzoekers opleiden. Bij ons is dat niet het
geval. Je kunt dit probleem voor een deel
opheffen doordat de docenten via de studenten die ze begeleiden, heel veel leren
over het bedrijfsleven.” En zo is Van Aken
weer terug bij zijn stokpaardje: als TU/e
zou je -ook bij Technische Bedrijfskundeechte ingenieurs met een sterke ontwerpgerichtheid moeten opleiden. Hij schreef
er een pamflet over. Van Aken: “Je ziet het
ook terug bij dat dikke witte boek dat de
TU/e uitgaf ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan. Dat heet ‘Gedreven
door nieuwsgierigheid’. Dat is onderzoekstaal, de taal van verklarende wetenschappers, niet van ingenieurs.” En met
een lach: “Ik hoop daarom dat er bij het
honderdjarige bestaan van de TU/e een
boek verschijnt met de titel ‘Gedreven
door creativiteit’. Want ingenieurs maken
dingen en maken dingen beter. Ze willen
het menselijk bestaan verbeteren.”

Keynote speaker
Over het onderscheid tussen de verklarende en de ontwerpende variant van
de bedrijfskunde schreef Van Aken
enkele wetenschappelijke artikelen, die
niet onopgemerkt bleven. Naar aanleiding daarvan werd de Eindhovense
hoogleraar gevraagd als ‘keynote speaker’
op te treden tijdens een symposium over

ontwerpgericht bedrijfskundig onderzoek in China, afgelopen mei in
Shenzhen. Dat werd georganiseerd door
de business schools van Hong Kong
Polytechnic University en Tsinghua
University. De laatste wordt volgens Van
Aken ‘het MIT van China’ genoemd.
Onder de sprekers was ook een aantal
oud-presidenten van de Amerikaanse
Academy of Management. “De grote
belangstelling van deze toponderzoekers
uit het vakgebied heeft alles te maken met
de situatie in China op dit moment. Daar
is het onderzoek naar management en
business nog ambachtelijk.
Wetenschappers uit ‘mainland China’
publiceren nog nauwelijks in internationale tijdschriften”, zegt Van Aken. “Het
land staat nu aan de vooravond van eenzelfde transformatie als het westen eerder
doormaakte. Maar het land zou moeten
proberen om bij die transformatie niet
hun bestaande, zij het nu nog ambachtelijke, ontwerporiëntatie te verliezen”.
Van Aken wil maar zeggen dat de
Chinezen niet blindelings het voorbeeld
van het verklarende Amerikaanse
onderzoek moeten overnemen. Evenals
Nederland destijds deed, kunnen ze veel
leren van hun onderzoeksmethoden,
maar ter wille van de relevantie voor de
praktijk zouden ze wel ontwerpgericht
moeten blijven. Bovendien is de context
van het Chinese management heel
anders dan in de VS. Chinese bedrijven
hebben veel minder regels en zijn heel
hiërarchisch opgebouwd. Veel bedrijven
leunen sterk op een charismatische
leider, die ook nog eens veel risico neemt.
Waardoor relatief veel jonge Chinese
ondernemingen in een vroeg stadium
omvallen. Van Aken: “Mijn advies aan de
Chinezen is dan ook: bouw managementonderzoek op dat relevant is voor de eigen
situatie.”
Het is nu aan de Chinese ‘business
schools’ of ze de boodschap van Van
Aken oppakken. Volgend jaar krijgt het
symposium een vervolg in Hong Kong.
Van Aken: “Dan kunnen we onze benadering hopelijk gaan testen op echte cases
uit het Chinese bedrijfsleven.”/

.

“Dat zou wel wat zijn.
Dat ik heb geholpen bij
het verwezenlijken van
de ultieme droom van
de scheikunde”.
Natuurkundestudent
Erwin de Jong
glimlacht. Zijn afstu deeronderzoek ging
boven verwachting
goed. Het leverde een
mooie publicatie op.
Bovendien wordt zijn
onderzoek voortgezet.
De ‘holy grail’ van de
chemie is een elektro nenmicroscoop die
snel genoeg is om het
vouwen van eiwitmoleculen te volgen.
“Voor een opname
beschiet je een pre paraat met groepjes
elektronen. Voor
scherpe opnamen
moet dat in minder dan
100 femtoseconden
gebeuren, én met
genoeg elektronen. Ik
heb met simulaties
laten zien dat dit
binnen bereik is. Dat is voor het eerst. Ook
heb ik een onderdeel gebouwd dat nodig is
om de pulsen in bedwang te houden.”
Om een gevoel te geven: een femtoseconde is
een miljoenste van een miljardste van een
seconde. Nu zijn in de praktijk zijn pulsen van
400 femtoseconden de grens. “Hoe compacter de puls, hoe sneller de opname en hoe
scherper het beeld. De moeilijkheid is dat de
elektronen elkaar afstoten, waardoor de puls
onderweg uitdijt tot de vorm van een sigaar.”
Dus moeten de elektronen onderweg worden
bijgestuurd. “De puls gaat door een zogeheten ‘cavity’, een apparaat dat de sigaar vormige wolk elektronen in de lengterichting
weer terugduwt tot zijn oorspronkelijke vorm.
Dat gebeurt met een elektrisch veld: de
voorste elektronen in de sigaarvormige wolk
elektronen worden afgeremd, de achterste
krijgen een zetje mee. Zo wordt de uitgedijde
wolk deels -in de lengterichting- weer in zijn
oorspronkelijke vorm samengeperst.” De

Jong ontwierp een zuinige, krachtige en
compacte ‘cavity’, die ook in de praktijk bleek
te werken.
De student ontwierp daarnaast met een simu latieprogramma een opstelling waarbij extra
spoelen de puls ook in de andere richtingen
in bedwang houden. Pulsen van 20 femtose conden lijken zo haalbaar: “Een schijnbaar
onmogelijke combinatie van veel lading en
ultrakorte pulsen.” Die opstelling wordt nu
gebouwd, maar niet door De Jong zelf. “Ik heb
een baan gekregen bij FEI, een bedrijf voor
elektronenmicroscopen. Ik gaf schaatsles
aan de dochter van iemand die daar werkt. Zo
zie je hoe dat gaat. Ook mijn stage had ik via
de ijsbaan geregeld: ik gaf ook les aan Jom
Luiten, mijn afstudeerbegeleider.” Voor een
goed netwerk hoef je dus niet per se op
hockey.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Veel Vidi’s voor TU/e

Het driedimensionale landschap van
kritische punten.

Geen beelduitval meer

Het algoritme herkent het Océ-logo op grond van de
kritische punten die binnen de cirkels vallen.
Het gekreukelde logo herkent het niet.

dat beelden kan leren herkennen. Nieren
zijn bijvoorbeeld allemaal anders van
vorm, maar die variatie is niet eindeloos.
Het computerprogramma zou structuur
in die variatie moeten leren vinden.”
Voordat het zover is, zullen volgens de
hoogleraar nog heel wat jaren verstrijken.
Een door de computer ondersteunde diagnostiek laat dus nog wel even op zich
wachten. “Mij wordt vaak gevraagd of de
computer de arts ooit zal vervangen”, zegt

NWO heeft in de zomervakantie 83 jonge, excellente wetenschappers een Vidi-subsidie toe gekend. Daaronder zijn in deze ronde 7 wetenschappers van de TU/e. Elke onderzoeker
krijgt in totaal maximaal 600.000 euro om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. Bij de
faculteit Scheikundige Technologie (ST) gaat dr. Michael Debije nieuwe materialen bestuderen voor gebruik als zonnecel. Dr.ir. Emiel He nsen wil aan dezelfde faculteit bestuderen
hoe je poriestructuren van verschillende dimensies kunt maken in katalysatormaterialen.
Dr. René van Donkelaar gaat bij Biomedische Technologie werken aan sterker kraakbeen om
gewrichtsslijtage tegen te gaan. Bij dezelfde faculteit gaat dr.ir. Gustav Strijkers onder zoeken welke moleculaire processen er in de hartspier plaatsvinden vlak na een hartaanval.
Dr. Wybo Houkes van Technologie Management gaat kijken of Darwins evolutietheorie te
combineren is met menselijke bedoelingen en beslissingen bij het ontwikkelen van cultuur
en techniek. Bij Werktui gbouwkunde gaat dr.ir. Erjen Lefeber kijken wanneer het goede
moment is voor bedrijven om te switchen van product. Dr. Bettina Speckmann van
Informatica onderzoekt efficiënte algoritmes om geometrische netwerken te tekenen.

Ter Haar Romeny glimlachend. “Nou, ik
ga het in elk geval niet meemaken!”
Toch is het onderzoek van Balmashnova
wel degelijk een doorbraak, benadrukt
Ter Haar Romeny. “Wij proberen de
wiskunde van het zien te doorgronden en
die te modelleren. Dat is een betrekkelijk
nieuw vakgebied, wij behoren echt tot de
pioniers. Terwijl iedereen nog kijkt naar
pixels, stappen wij er vanaf. Dat is echt
vernieuwend.”/

.

Een draadloos netwerkje thuis is leuk, maar je kunt er vaak niet fatsoenlijk video’s mee
bekijken. Als de bandbreedte plots terugvalt of als bijvoorbeeld de magnetron aanstaat, kan
het beeld snel stilstaan, zwart worden, of vervelende blokken vertonen. Onderzoek van
Dmitri Jarnikov, waarop hij op maandag 27 augustus aan de faculteit Wiskunde & Informatica promoveerde, kan ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Hij ontwikkelde een coderings- en transmissietechniek waarbij de draadloos verzonden videobeelden veel minder
storingsgevoelig zijn. Jarnikov ontwikkelde een methode waarbij het zendstation het
draadloze signaal op verschillende kwaliteitsniveaus kan verzenden. Een basisniveau,
waarbij kijkers met een relatief laag kwaliteitsniveau toch nog beelden kunnen bekijken, en
één of meer geavanceerde niveaus waarbij de beeld- en geluidskwaliteit hoger is.
Afhankelijk van de beschikbare bandbreedte en de mogelijkheden van de ontvangende ap paratuur kan waar nodig de kwaliteit van het beeld, en daarmee het aantal bits per seconde,
variëren.
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Industrial Design op zoe
Integratie. Dat is het sleutelwoord aan de
faculteit ID. Integratie tussen engineering, menswetenschappen en ontwerpen. Integratie tussen onderwijs en
onderzoek. Integratie tussen universiteit
en bedrijfsleven.
“Aanleiding voor de oprichting van ID was
de behoefte vanuit de industrie”, zegt
prof.dr.ir. Jeu Schouten, decaan van de
faculteit. “We kregen regelmatig de vraag
wat wij als TU/e konden doen om verschillende sectoren van technologie te integreren.
Om nieuwe producten en systemen te ontwikkelen als integrator van wat er allemaal
al is. Ook was er behoefte om de gebruiker
bij het ontwerp van producten te betrekken. De industrie heeft afgestudeerden
nodig die hiermee uit de voeten kunnen.
En voor wie de overstap naar het bedrijfsleven niet zo groot is. Bedrijven moeten
pas afgestudeerde medewerkers vaak eerst
bijspijkeren.”
Schouten, afkomstig van de faculteit
Werktuigbouwkunde, wilde de nieuwe
opleiding in eerste instantie binnen die
faculteit kwijt. “Maar Henk de Wilt, de
toenmalige voorzitter van het College van
Bestuur, stuurde aan op een nieuwe
faculteit. Omdat het iets totaal anders zou
worden, met een nieuwe inhoud en een
nieuw onderwijsconcept.”
In 2001 ging ID van start met zeventig
studenten. Nu zijn dat er vijf- à zeshonderd, met ongeveer honderdtwintig
nieuwe studenten per jaar. In oktober
krijgen de eerste masterstudenten hun
diploma.
“We zijn echt tussen de verhuisdozen
begonnen”, zegt dr.ir. Mark de Graaf,
domain manager Work en net als
Schouten vanaf het eerste uur bij ID
betrokken. “We hebben er steeds voor
gekozen om de studenten al aan boord te
hebben tijdens de opbouw van de opleiding. In het begin hadden we alleen het
eerste jaar op de plank liggen. Dat breidde
zich steeds uit.”
In Nederland zijn drie universitaire opleidingen voor industrieel ontwerpen. Delft
is de oudste, die bestaat al bijna veertig
jaar. In Twente en Eindhoven zijn de opleidingen gestart in 2001, in Twente als
onderdeel van de faculteit Werktuigbouwkunde.
“Wij hebben een specifiek gebied
gekozen”, zegt Schouten, “namelijk intelligente producten en systemen. Die hebben
vaak te maken met processors, elektronica, informatica. Bij ons gaat het om de
intelligente binnenkant en de interactie
met de gebruiker.”
De faculteit heeft daarvoor zogenoemde

Industrial Design/Co
Foto’s/Bart van
Een uniek leerplatform voor de ontwikkelin
denten, de overtuiging dat ontwerpen een z
studenten die hun eigen keuzes maken en
kreten uit het rapport van de visitatiecommi
Industrial Design (ID) van de TU/e. ID, opger
lichting masterstudenten af. “Veel studente
succesvol bedrijf opgericht. Daar zijn we w
domain manager Work en vanaf h

ID-decaan Jeu Schouten

‘/d.search-labs’ ingericht, waar de sterke
kanten van ontwerpen worden gebruikt
om onderwijs, onderzoek en industrie te
integreren. Daar bevinden zich onder
andere een huiskamer en slaapkamer.
Studenten en onderzoekers kunnen daar
producten in de omgeving ontwerpen en
testen. Zo staat in de slaapkamer bijvoorbeeld een bed dat iemand kan wekken
door trillingen in zijn rug te geven en een
toename van de verlichting in de kamer,
en dat zich kan aanpassen aan de ademhaling en het moment van ontwaken.

Gedreven
Het onderwijs is volgens een nieuw
concept ingericht. “Voor zover ik het weet,
zijn wij de enige opleiding op universitair
niveau die volledig competentiegericht
draait”, zegt opleidingsdirecteur dr. Ingeborg Janssen Reinen. “Dat betekent dat er

geen vast programma is
dat alle studenten
doorlopen, maar dat ze
zelf bepalen langs welke
weg ze het eindniveau
bereiken. Ze kiezen zelf
alle componenten.”
“Vakken hebben we hier
niet”, zegt drs. Sabine van Gent, managing
director en medeoprichter van de faculteit.
“Alleen projecten en assignments/modules.
De projecten zijn opdrachten uit het
bedrijfsleven. Zoals het probleem dat
kinderen steeds vaker aan overgewicht
lijden, maar nauwelijks op speelplaatsen
te vinden zijn. Als je hun fascinatie voor
computerspelletjes koppelt aan iets wat
hen in beweging brengt, heb je een
oplossing. Zo zijn er bij ID interactieve
stoeptegels ontwikkeld die kinderen uitnodigen tot beweging en spel. Samen met
de gemeente Eindhoven worden deze
concepten nu geconcretiseerd.” In de assignments worden specifieke onderwerpen
uitgediept. “Die bieden
we aan in een heel
breed scala. Soms
lijken de assignments
op een college, andere
keren zijn ze meer een
practicum. Het gaat om
het leren kennen en
toepassen van kennis.”
“De integratie van
intelligente technologie is daarbij het
belangrijkste”, voegt
De Graaf toe. “Het gaat
er niet om een heel
goede vormgever te
worden, of een heel
goede elektrotechnicus.
Het moet juist samengaan. Inhoudelijke
kennis is belangrijk,
evenals de houding van
de studenten.”

“Studenten doen hier vanaf het eerste
moment projecten in een reële context, in
samenwerking met bedrijven als Philips,
TNO of het mkb”, zegt Janssen Reinen.
“Dit maakt dat studenten enorm gedreven
zijn om hun project tot een goed einde te
brengen. Zo heeft een groep masterstudenten afgelopen semester meegedaan
aan de Microsoft Design Expo. Dit op
uitnodiging van Microsoft Research in
Redmond, Washington, naast zes andere
internationale ontwerpopleidingen. Dat is
enorm uitdagend voor ze. Hun kunde,
kennis, harde werken en gedrevenheid
hebben vruchten afgeworpen. Ze hebben
geschitterd tijdens de presentatie van hun
project afgelopen juli in Amerika.”

Gescoord
“Onze afgestudeerden zijn zelfstandig en
initiatiefrijk”, beaamt De Graaf. “Dat
krijgen we terug van de bedrijven
waarmee ze samenwerken. Ze hebben een
ander soort motivatie dan de gemiddelde
student. In het eerste jaar denken ze al na
over wat ze later met de studie willen
doen.” “Studenten leren hier hun identiteit te vinden”, vult Janssen Reinen aan.
“Ze zijn allemaal uniek als ze afgestudeerd zijn.” De Graaf: “Veel studenten
krijgen direct na het derde jaar al een baan
aangeboden of hebben een succesvol
bedrijf opgericht. Daar zijn we wel trots
op.”
Inmiddels wordt het onderwijsconcept
ook door anderen gewaardeerd.
Buitenlandse universiteiten nemen
onderdelen over, zoals Georgia Tech in de
Verenigde Staten. Dit voorjaar heeft een
internationale visitatiecommissie de
faculteit kritisch doorgelicht. “Daar zijn
heel lovende uitkomsten uitgekomen”,
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ek naar nieuw paradigma
Cora van den Berg
n Overbeeke
g van ontwerpcompetenties voor de stuzelfstandige discipline is, veelbelovende
verantwoordelijkheid nemen. Een paar
issie afgelopen voorjaar over de faculteit
icht in 2001, levert in oktober haar eerste
en hebben direct na het derde jaar al een
wel trots op”, zegt dr.ir. Mark de Graaf,
het eerste uur betrokken bij ID.

geeft decaan Schouten aan, “zowel inhoudelijk als over de manier van onderwijs.”
Om maar een zin uit het rapport van de
commissie te noemen: ‘De uitwerking van
het concept en het competentiegerichte
leren is indrukwekkend, coherent, goed
uitgedacht en goed geïmplementeerd in
het bachelorprogramma.’ De opleiding
wordt binnenkort geaccrediteerd.
Op een aantal punten heeft ID goed
gescoord. “Dat is in de eerste plaats de
integratie van onze vier vakgebieden technologie, gebruiker, interactie ontwerpen
en business processen. In de tweede plaats
de integratie van engineering, menswetenschappen en ontwerpen. En in de derde
plaats de integratie van universiteit en
industrie.” “De commissie heeft ons meegegeven vooral zo door te gaan met ons
unieke concept”, zegt managing director
Van Gent. “En om ons verhaal meer naar
buiten te brengen. We doen al veel aan pr,
maar we moeten het ook meer uitdragen
naar andere universiteiten. Studenten
weten ons al voldoende te vinden.”

Bestaansrecht
Het onderzoek aan ID is helemaal
verweven met het onderwijs. En met ontwerpen. “Onderzoek doen we hier door
middel van het eigen ontwerp”, zegt dr.ir.
Caroline Hummels, universitair hoofddocent van de afdeling Designing Quality
in Interaction (DQI). “Dat gebeurt niet
veel. Wij zijn ook daarin vrij uniek in de
wereld: onderzoek en ontwerp liggen heel
dichtbij elkaar.”
De faculteit wil zich richten op het ontwerpen van complexe dynamische
systemen, producten en gerelateerde
services. “Een product past zich aan aan de
omgeving, aan de gebruiker”, legt

Hummels uit. “Hoe
ontwerp je dat dan?
Vroeger ging het bijvoorbeeld over de esthetiek
van het voorwerp, nu gaat
het meer om de esthetiek
van de interactie.”
Dat betekent ook dat je
anders tegen onderzoek
moet aankijken. “Naast het
testen van hypotheses moet
je continu reflecteren op
wat je ontworpen hebt.
Ontwerpen zit vervlochten
in onderzoek, dichtbij de
ervaringen van mensen.
Het is de combinatie van
engineering, menswetenschappen en ontwerpen.
De bedoeling is dat onze studenten allemaal in de overlap van de drie gebieden
zitten, in het midden. Dat valt nog niet
mee. We proberen rede en intuïtie te combineren en werken in het spanningsveld
tussen abstractie en toepassing.”
Je ziet dat ontwerpfaculteiten wereldwijd
moeite hebben om hun bestaansrecht aan
universiteiten uit te leggen. ‘Is ontwerpen
wel wetenschappelijk?’ vragen de critici
zich af. “Een ontwerpacademie doet geen
wetenschappelijk onderzoek, wij wel”,
zegt Hummels. “We zijn duidelijk op zoek
naar het in kaart brengen van kennis,
patronen ergens uithalen. Het is reflectie
op actie. We zijn niet met klassieke wetenschap bezig, maar zijn op zoek naar een
nieuw paradigma. Dat geldt zowel voor dit
type onderwijs als voor onderzoek.”
De faculteit heeft plannen om een
researchmaster op te richten. “Dat was een
idee van de visitatiecommissie, om een
soort topmaster op te richten voor een
aantal geselecteerde studenten, vooral uit
het buitenland”, vertelt decaan Schouten.
Een ander plan heeft betrekking op het
realiseren van een nieuw gebouw. “De
paar verdiepingen die we nu hebben in het
Hoofdgebouw zijn te klein geworden. We
willen een gebouw met de /d.search-labs
in het midden en de kennisgebieden die
nodig zijn eromheen. En met openingen
in de vloer om het verband tussen verschillende jaargangen studenten te symboliseren. En zonder aparte afdelingen voor
onderwijs en onderzoek. De gesprekken
hierover met het universiteitsbestuur zijn
net begonnen.”
Ook wil ID meer internationale inbedding. “Interculturele samenwerking is
voor ons van levensbelang, omdat onze
producten beginnen bij de cultuur van de

gebruiker. De hele bacheloropleiding is al
in het Engels, als enige faculteit aan de
TU/e. En we zijn gestart met het opzetten
van een netwerk van ontwerpopleidingen
waar onze studenten een semester terechtkunnen. We hebben al contacten met
onder meer Singapore, Georgia Tech,
Melbourne en Shanghai”, zegt Schouten.
Plannen genoeg dus voor de jonge
energieke faculteit. “We noemen onszelf
nog steeds een nieuwe faculteit”, zegt

Schouten. “Het is boeiend om te zien wat
er mogelijk is in zes jaar.”
Caroline Hummels besluit: “Wetenschap
is altijd dynamisch. De faculteit is een
dynamisch systeem. De TU/e heeft het
aangedurfd vernieuwend te zijn in de
aanpak van onderwijs en onderzoek, en
een aantal mensen heeft hier hard voor
gewerkt. Nu je ziet dat het werkt, is dat
heel mooi.”/

.
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Studiekring, een instituut voor

huiswerkbegeleiding,
zoekt voor haar vestigingen in

HOERA!

Eindhoven en Den Bosch
(ouderejaars) studenten,
met kennis van
middelbare schoolvakken,
die het leuk vinden scholieren
te ondersteunen bij het maken
van huiswerk, of bijles willen
geven in speciﬁeke vakken

Solliciteren:
www.studiekring.nl

Pardon voor 500
vluchteling-studenten!

Dankzij de steun van het UAF konden deze vluchtelingen al een studie aan
het hoger onderwijs volgen. Ook in de toekomst blijft het UAF hen en andere
vluchtelingen steunen.
Zoals Adelaide. Ze vluchtte in 1999 uit Rwanda. Dankzij het Generaal Pardon
krijgt ze na jarenlang wachten haar verblijfsvergunning. Met steun van het UAF
kon ze alvast rechten studeren. Ze is goed ingeburgerd en wil graag werken.
Ze wil haar bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving!

Geef vluchtelingen een toekomst. Steun het UAF! Giro 76300
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF | www.uaf.nl

Ook voor u als docent aan
hogeschool of universiteit
is de vakantie ten einde. U
mag er weer ‘fris tegenaan’
en voor u het weet, zit u dus
weer tot over uw oren in het
werk. Tenzij er natuurlijk iets
structureel verandert, maar
hoe zou dat moeten? Krijgt u
soms een assistent?
Geloof het of niet, maar dat
gaat inderdaad gebeuren. U

krijgt gratis en voor niets een
assistent die het u héél makkelijk gaat maken. Hoe?
Surf naar:
rechtopeenassistent.nl
en merk hoe u al direct na
kennismaking sneller, gestructureerder en kwalitatiever
werkt. De naam van uw assistent? SURFgroepen! Veel van
uw collega’s kunnen er nu al
niet meer buiten!

Kennisplatform wordt leeromgeving.
‘SURFgroepen draagt bij
DDQ GH ÀH[LELOLVHULQJ YDQ
onderwijs. Zelf werk ik
veel met deeltijdstudenten, die door hun werk
soms moeilijk de hoor- en
werkcolleges kunnen bijwonen en door de grote
hoeveelheid samenwerkingsprojecten sowieso al
een volle agenda hebben.
Dan is het handig dat zij
via SURFgroepen vanaf
hun werkplek of vanuit

huis kunnen samenwerken
aan een project of een
hoorcollege kunnen
volgen. Als docent kan ik
via SURFgroepen ook heel
HI¿FLsQW IHHGEDFN JHYHQ
Het komt er eigenlijk op
neer dat ik SURFgroepen
beschouw als het ideale
medium om kennis te delen. En ik zie het als een
uitdaging om van de kennis- en samenwerkingsomgeving SURFgroepen

een interessante, geïntegreerde leeromgeving
te maken: een plek om
lesstof op te slaan, cursussites te ontwikkelen,
opdrachten in te leveren,
te overleggen, te discusVLsUHQQRHPKHW(QKHW
mooie is, dat je van het
kant-en-klaar product dat
SURFgroepen is, al heel
snel zo’n leeromgeving
kúnt maken. De mogelijkheden zijn legio!’

Bas Bakker
Docent Hogeschool van Amsterdam
en directeur eStudio2

Elke docent heeft recht op een assistent!
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Universiteitsbreed eerbetoon voor docenten en studenten

De hoogleraren Frans van de Vosse (linkerfoto) en Chris Snijders ontvingen respectievelijk de master- en bachelorprijs voor beste docent uit
handen van rector Hans van Duijn. Foto’s: Bart van Overbeeke

Pas in juni van dit jaar kregen
de plannen concreet vorm:
beloon jaarlijks de beste
docent in de bachelor- en in de
masteropleidingen en loof
daarnaast prijzen uit voor de
drie beste studenten van het
afgelopen studiejaar. Maandag
3 september, tijdens de
opening van het nieuwe
collegejaar, werden de allereerste prijswinnaars bekendgemaakt.

Bij de prijsuitreiking van de
docenten, waarvoor in totaal 22
kandidaten waren voorgedragen,
viel de eer te beurt aan prof.dr.
Chris
Snijders,
hoogleraar
Sociologie van Techniek en
Innovatie bij de faculteit
Technologie Management, en
prof.dr.ir. Frans van de Vosse,
hoogleraar
Cardiovasculaire
Biomechanica bij de faculteit
Biomedische Technologie.
Snijders, die de bachelorprijs

Nieuwe notebooks
beter beveiligd

Zo’n dertienhonderd nieuwe notebooks stonden op donderdag 23
augustus in het Auditorium te wachten op een nieuwe lichting TU/estudenten. Meteen valt het zilverkleurige plaatje op dat voor het eerst op
de bovenzijde van alle notebooks is gemonteerd. Het is een label met het
TU/e-logo en een uniek nummer dat diefstal tegen moet gaan. “Als een
dief het plaatje verwijdert, verschijnt een tekst waarin staat dat de laptop
is gestolen. Deze tekst is heel moeilijk te verwijderen”, legt Erik te
Nijenhuis, projectleider van de TU/e Security Awareness-campagne uit.
Met deze campagne, verder bestaande uit een flyer en een waarschuwing
op de desktop, hoopt de TU/e de studenten bewust te maken van het
belang van virusscanners, ‘firewalls’ en ‘backups’. De campagne loopt
tegelijk op de drie TU’s. Foto: Bart van Overbeeke

ontving, werd onder meer geëerd
voor het inventieve gebruik van
internettoepassingen bij zijn
onderwijs, voor zijn stimulerende aanpak en voor zijn toegankelijkheid voor zijn studenten. Van
de Vosse werd geroemd voor het
veelvuldig gebruik van aansprekende voorbeelden in zijn
colleges, zijn inzet om mee te
denken over de verbetering van
het onderwijs en voor zijn voortrekkersrol voor wat betreft de

Student van het jaar Yvette Adams. Foto: Photodette

master Biomedical Engineering.
Beiden ontvingen een bedrag van
vijfduizend euro dat zij kunnen
inzetten voor een verdere verbetering van het onderwijs.
Bij de studenten ging Yvette
Adams met de eerste prijs van
vijfhonderd euro naar huis. Ze
studeert Scheikundige Technologie en zet zich zeer actief in
voor studievereniging Japie, de
wetenschapswinkel en sportkoepel ESSF. Daarnaast heeft ze

ook nog negentig procent van
haar studiepunten weten te
behalen. De tweede en de derde
prijs gingen naar Irene Kaashoek
(actief voor de BMT-studievereniging Protagoras, dansvereniging
Footloose en sportvereniging All
Terrain) en Bouwkundestudent
Niek Bongers (actief lid van het
ESC,
van
studievereniging
CHEOPS en Integrand en
daarnaast één van de oprichters
van studentenpartij ELS)./

.

TU/e’er gaat college geven aan Harvard
Akoestisch specialist ir. Renz
van Luxemburg van de faculteit
Bouwkunde gaat een college
verzorgen aan Harvard
University in de Verenigde
Staten. Van 12 september tot
januari 2008 gaat hij aankomende architecten daar inwijden in de fijne kneepjes van
de akoestiek van gebouwen.
Lang hoefde akoestisch adviseur
Van Luxemburg, als ‘fellow’
verbonden aan de faculteit
Bouwkunde, niet na te denken
over het aanbod een keuzecollege
te komen geven aan studenten
van de Graduate School of
Design van Harvard. “Ik vind het
een mooie kans, want ik ben heel
benieuwd hoe aankomende
architecten omgaan met praktische akoestische vraagstukken.
Welke oplossingen dragen zij
aan? Ik hoop juist de accenten te
ontdekken
die
architecten
leggen”, vertelt hij. De colleges
zullen dan ook zeker geen eenrichtingsverkeer
zijn.
Van

Renz van Luxemburg.

Luxemburg zal een aantal grote
bouwprojecten
behandelen,
waarbij hij als akoestisch
adviseur optrad. Daaronder
megaprojecten als het nieuwe
gebouw van de Chinese staatstelevisie CCTV in Beijing en het
Casa da Musica in Porto, maar
ook kleinere opdrachten zoals

popzaal
De
Effenaar
in
Eindhoven.
De studenten moeten ook zelf
aan de slag. Ze gaan een recent
gebouwde concertzaal naar
keuze op verschillende punten
(onder andere akoestiek, geluidsisolatie, verkeerslawaai) vergelijken met de -vlakbij Harvard
gelegen- Boston Symphony Hall.
Dat wordt algemeen gezien als
een van de best klinkende zalen
ter wereld. Van Luxemburg: “Dat
is mede te danken aan Wallace
Clement Sabine, die eind negentiende eeuw natuurkundeprofessor was aan Harvard. Hij is
één van de grondleggers van de
zaalakoestiek, doordat hij als
eerste ruimtes te lijf ging met
kwantitatieve
geluidsexperimenten. Wat dat betreft is het ook
heel leuk om juist naar Harvard
te gaan.”/

.

(Advertentie)

De Masterbeurs - Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari
Voorlichting over alle universitaire Masters.
Bijzondere Masterclasses.
Zie: www.universitairemasters.nl

DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN
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Algemeen
Dienst Algemene Zaken
Een fijne vakantie gehad,
laat het ons weten
Helpt u mee dit boek te vullen? Doe mee
en win een van de aantrekkelijke prijzen!
Ten behoeve van het kerstpakket een
boek vóór en dóór medewerkers van de
TU/e. Voor het boek ‘TU/e on travel’ zijn
we op zoek naar de origineelste vakantietips, de spannendste reisverslagen, de
beste vakantieadressen, de grappigste
vakantiekiekjes, de lekkerste vakantierecepten, de mooiste verhalen over de
vakantieliefde, misschien wel een gedicht
of tekening… kortom een weergave van
het ultieme vakantiegevoel.
Aanleveren voor 15 september bij
Holland Art Gallery (Postbus 6394, 5600
HJ Eindhoven of eline@hag.nl onder
vermelding van ‘TU/e on travel’).
Door inzending geeft u toestemming,
maar géén verplichting tot publicatie.
Bijdragen mogen ook in het Engels
worden aangeboden.

Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 7 september a.s. Vanaf 10.00 uur hebben wij
ons jaarlijks DIZ-uitje. Dit houdt in dat
de volgende onderdelen een aangepaste
dienstverlening hebben. De afdeling
Logistics (post, expeditie en printservice)
is niet meer bereikbaar vanaf 10.00 uur.
Voor 10.00 uur zal er post opgehaald en
bezorgd worden. De onderdelen
Dictatenverkoop en Reproshop zijn de
hele dag gesloten. De onderdelen
Expeditie en Afvalbeheer blijven wel
bezet. Inkoop & Contractmanagement,
het Servicebureau en Facility Services
zijn vanaf 10.00 uur gesloten, het
Congresbureau blijft bereikbaar. De
ondersteuning van de afdeling
Bedrijfshulpverlening
(beveiliging/brandweer en receptie HG),
en ook de audiovisuele ondersteuning
zal vanzelfsprekend gewoon worden
voortgezet.

Didactische scholing/DPO
Cursus doceren in het hoger
onderwijs voor docenten en
promovendi
De cursus ‘Doceren in het Hoger
Onderwijs’ wordt door trainers van DPO
weer verzorgd op donderdag 4, vrijdag 5
en donderdag 11 oktober 2007. De cursus is geschikt voor zowel beginnende
als ervaren docenten en voor promovendi. De deelnemers krijgen een brede
oriëntatie op verschillende onderwijstaken. Deze cursus is tevens de basiscursus van het Didactisch Inwerktraject
TU/e. Tijdens de cursus komen thema’s
aan de orde als het maken van lesopzetten, het systematisch aanpakken van problemen, het boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, het beoordelen van studieresultaten, enzovoort.
Ook worden aanwijzingen gegeven om
de aan onderwijs bestede tijd zo doelmatig mogelijk te gebruiken. De deelnemers gaan zelf actief aan de slag,
onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en
ervaringen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (telefoon 3126,
e-mail: h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).
Aanmelden kan per telefoon (2520), per
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via internet www.tue.nl/didactische_scholing.

Workshop begeleiden van
promovendi
Wie succesfactoren wil verkennen bij het
begeleiden van promovendi kan wellicht
wat opsteken in de workshop ‘Begeleiden
van Promovendi’ die door een externe
trainer bij DPO binnenkort wordt gegeven. In de workshop komen zaken aan

bod als het aanleren van vaardigheden
voor het voeren van feedback, conflict- en
onderhandelings-, voortgangs- en functioneringsgesprekken. Verder wordt er
aandacht besteed aan leiderschap en
projectbeheer van de promovendus.
De workshop vindt plaats op dinsdag 25
september van 9.30 tot 16.30 uur. Meer
informatie is te verkrijgen bij Marja
Houben (telefoon 5292 of e-mail:
m.p.houben@tue.nl).
Aanmelding kan per telefoon (2520), per
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via internet (www.tue.nl/didactische_scholing).

teit Elektrotechniek. De promotoren zijn:
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.ir.
W.L. Kling.
A. Doris MSc verdedigt op dinsdag 11
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Output-feedback
design for non-smooth mechanical systems: Control synthesis and experiments’. Doris promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor
is: prof.dr. H. Nijmeijer.

van 3.000 euro voor het realiseren van
een klok op het TU/e-terrein; BEST
Eindhoven: een garantstelling bij de
organisatie van een Summer Course van
maximaal 1.000 euro op een tekort door
tegenvallende sponsorinkomsten.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel.
(247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl.

Dienstraad
Gezocht: nieuwe kandidaten
voor de dienstraad
In november vinden de verkiezingen
plaats voor de dienstraad van de TU/e.
Kandidaten die zich verkiesbaar willen
stellen, worden opgeroepen zich te melden.
De mensen van de dienstraad kenmerken zich over het algemeen niet door
hun grote hang naar eeuwige roem en
glamour. “De dienstraad is een stuwende
kracht op de achtergrond. Je kunt veel
bijdragen aan een goed werkklimaat en
daar haal ik mijn voldoening uit. Op
staande ovaties hoef je niet te rekenen,
want wat je doet is vaak onzichtbaar voor
je collega’s”, aldus Mario de Roy van
Zuydewijn, voorzitter van de dienstraad.
De Roy van Zuydewijn roept collega’s die
zich betrokken voelen bij de TU/e en een
positief kritische houding hebben, op
zich kandidaat te stellen.
Op 19 september vindt om 10.30 uur een
informatiebijeenkomst plaats in de
Posthumuszaal voor iedereen die er
meer van wil weten.

Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In 2007 worden voor de geleding studenten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel worden verkiezingen gehouden voor de universiteitsraad, de faculteitsraden en de
Dienstraad. De verkiezingen TU/e 2007
geschieden voor beide geledingen door
middel van elektronisch stemmen. Op
maandag 01 oktober t/m woensdag 03
oktober ’07 ‘liggen de kiezersregisters ter
inzage’, schriftelijk en elektronisch.
Kiesgerechtigde studenten en medewerkers ontvangen hiervan een kennisgeving per mail. De termijn van de kandidaatstelling is vastgesteld op dinsdag 16
oktober t/m donderdag 18 oktober ‘07.
Het elektronisch stemmen vindt plaats
op woensdag 28 november en donderdag
29 november ’07. De stemmodule staat
gedurende betreffende periode continu
open, van 00:00 uur op de eerste dag tot
24:00 uur op 29 november ‘07.
Voor tijdschema/overige informatie, zie:
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Dipl.Phys. M.A. van Almsick verdedigt
op dinsdag 11 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Context
Models of Lines and Contours’. Van
Almsick promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is: prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny
Ir. J. van Helvoirt verdedigt op woensdag
12 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Centrifugal
Compressor SurgeModeling and
Identification for Control’. Van Helvoirt
promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is:
prof.dr.ir. M. Steinbuch.
B.J.E. Kormoss verdedigt op woensdag 12
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Peter Eisenman:
Theories and Practices’. Kormoss promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotoren zijn: prof.dr.ir. G.A.C. van
Zeijl en prof.dr. A.D. Graafland.

Faculteiten
Technologie Management
(TBdk)
Belangrijk! Internationaal
Semester OML & IM
Deadline voor aanmelden studeren of
onderzoeksproject buitenland vertrek
januari 2008 is: donderdag 6 september
2007.
Je kunt de brochure en het aanmeldingsformulier vinden op:
http://w3.tm.tue.nl/nl/onderwijs/
internationalisering/internationaal
_semester_oml_en_im/.
Voor vragen kun je terecht bij het
International Office TM, Paviljoen B09a:
Bea van de Ven, email:
b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden:
ma t/m do 13.00-15.00 uur.

Mensen
Promoties
T.M. Marescaux verdedigt op vrijdag 7
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Mapping and
Management of Communication
Services on MP-SoC Platforms’.
Marescaux promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is: prof.dr.
H. Corporaal.
Dipl.-Ing. A. Jokic verdedigt op maandag
10 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Price-based
Optimal Control of Electrical Power
Systems’. Jokic promoveert aan de facul-

Studentenleven
Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen
Eindhoven
Honorering aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: ESMG Quadrivium:
een gift van 1.000 euro voor aanschaf
slagwerkinstrumentarium; Motorclub De
Asfalthappertjes: een gift van 500 euro
voor aanschaf van gereedschap;
Studievereniging Japie: een gift van 750
euro voor de organisatie van een lustrumstunt; Stichting Culturele
Ontmoetingsruimte: een gift van 500
euro voor oprichtingskosten; Dispuut
Latent Talent: een gift van 400 euro voor
kosten regisseur toneelvoorstelling;
MCGV Stack: een gift van 1.000 euro
voor het opzetten van een FM-zender tijdens Intro; WSV Simon Stevin: een gift

Diversen

mij onvrij en wat geeft mij meer perspectief? Het uitgangspunt van het enneagram is dat ieder mens uniek is, maar
toch tot een bepaald persoonlijkheidstype
behoort. Elk type wordt bepaald door een
eigen drijfveer en een eigen manier,
zichzelf en de wereld waar te nemen,
ook wel ‘passie’ genoemd. Deze verborgen passie te kennen is de eerste stap tot
zelfkennis.
Vrijdag, 12 oktober, 18.00 uur tot zaterdag 13 oktober, 17.00 uur, kasteel
Gemert. Kosten: 20 euro studenten, 45
euro niet-studenten, alles inclusief.
Opgave bij ESK. Ontmoetingsplek voor
inspiratie en verdieping, esk@tue.nl of
e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk.

Stan Ackermans Institute

De ethiek van de ingenieur

Uitreiking PDEng-diploma

‘Thinking like an engineer. Studies in
the Ethics of a profession’ van Michael
Davis. Een uitdagend boek om samen
met andere studenten te lezen. Davis
beschrijft daarin de denkwijze van de
ingenieur. Deze blijkt niet alleen maar
anders te zijn dan bij voorbeeld van een
manager, maar moet ook anders zijn.
Beiden vervullen verschillende functies.
Aan de hand van vragen zoals wat is een
ingenieur, wat doet hij (of zij), waarom
doet hij wat hij doet, maar vooral ook,
zou hij dit ook moeten doen, ontvouwt
Michael Davis in het vervolg een ethiek
van de ingenieur. Zijn boodschap: Ethiek
is niet alleen maar iets van filosofen en
theologen, maar is ook inherent aan het
ingenieur zijn.
Michael Davis zal in september op
bezoek zijn bij Motif in Delft. Voor
belangstellende studenten uit Eindhoven
en Delft is er de mogelijkheid, met hem
in gesprek te gaan. Boekbespreking op
woensdag: 12 en 19 september, 12.00 tot
13.15 uur, HG -1.21, secretariaat ESK.
Begeleiding: Pim Lemmens, Elisabeth
Fricker
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk

Het 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute (SAI)
reikt op maandag 10 september 2007
diploma’s uit aan kandidaten die met
goed gevolg de tweejarige postgraduate
opleiding Software Technology (ST) hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering).
U bent van harte welkom om deze feestelijke diploma-uitreiking bij te wonen.
De uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

CTT
English courses autumn 2007
for employees
Would you like to improve your English?
Registration is now open for the following course of English: TU/e - English
for Employees, Giving Presentations in
English, English Pronunciation.
For more information, please contact G.
Burke, email g.burke@tue.nl (ext. 8302).

ESK
Training persoonlijke
ontwikkeling
Als student verwerf je kennis en vaardigheden. Je krijgt instrumenten aangereikt
om straks als professional te kunnen
functioneren. Je leert analytisch te denken en problemen op te lossen. Maar
altijd geldt dat je als persoon afstudeert
en dat je als persoon kleur geeft aan je
professie en je leven. Om bij te dragen
aan je persoonlijke groei, biedt de ESK
vier workshops aan:
Woensdag 19 september: Enneagram.
Zelfkennis is begin van wijsheid; woensdag 26 september: Contact en (non-verbale) communicatie. Over wat het
lichaam vertelt. Woensdag 10 oktober:
Balans tussen studie en relaties. Een
contextuele benadering. Woensdag 17
oktober: Historisch geheugen? Over onze
culturele en religieuze identiteit.
Woensdag 24 oktober: afsluitende avond.
In deze workshops leer je op een andere
manier te kijken naar jezelf en je omgeving, je verleden en je toekomst. Dat
geeft inzicht in je kwaliteiten en drijfveren. Dat wederom helpt je bij het maken
van keuzes, het aangaan van relaties en
het nemen van beslissingen in het nu en
voor de toekomst. De workshops kunnen
als geheel of apart bezocht worden.
Begeleiding: Verschillende professionals.
Contactpersoon: Elisabeth Fricker
Tijd en plaats: 20.00 uur, ESKafé.
Voor elke workshop is er de mogelijkheid om 18.30 uur samen te eten in
ESKafé.
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie:
www.tue.nl/esk.

Enneagram voor beginners op
kasteel Gemert 12 en 13 oktober
Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het
enneagram is een methode die met
negen karaktertypen en hun varianten
werkt. Het helpt je om je eigen persoonlijkheid beter te leren kennen en zicht te
krijgen op vragen als: wie ben ik, welke
dynamiek is er in mijn leven, wat maakt

Nationale Jeugdraad
Workshopbegeleiders gezocht
Wil jij weten of lesgeven iets voor jou is?
De Nationale Jeugdraad zoekt workshopbegeleiders voor scholentour duurzame
ontwikkeling dit najaar. Info en aanmelden:
anketenbrummelhuis@jeugdraad.nl
(030 230 3575) of www.jeugdraad.nl.

EK Zwemmen
Vrijwilligers gezocht
De organisatie van het EK Zwemmen,
dat van 13 tot en met 24 maart 2008
wordt gehouden in de Tongelreep in
Eindhoven, is op zoek naar mensen die
als vrijwilliger willen werken tijdens het
EK. Op www.ecswimming2008.nl staan
de verschillende functies.

Vacatures
Bureau Automatisering van de faculteit
Scheikundige Technologie zoekt een student-assistent voor de helpdesk. Bel of
mail je reactie naar Han Verbiesen,
j.h.m.verbiesen@tue.nl, tel. 0402475618.
Assistent professor ‘Nonlinear control
and robots’ (V35.379), Dynamics and
control, department of Mechanical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3024.00 t/m 4761.00 euro).
Postdoc ‘Aero-acoustical and thermoacoustical coupling in energy processes’
(V35.381), Combustion Technology,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2740.00 t/m
2852.00 euro).
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Post-Doc Model-Based Biofeedback
Training (V51.042), Signal Processing
Systems, department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2252.00 t/m 3554.00 euro).
2 PhD-students ‘Micro- and
Nanofluidics’ (V34.290), the research
group ‘Mesoscopic Transport
Phenomena’, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).
2 Assistant Professors (V38.522),
Construction Management & Urban
Development, department of Building
and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).
PhD Student ‘Design and Analysis of
Data Paths Using Petri Nets’ (V32.995),
Archictecture of Information Systems,
department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Postdoc ‘Fuel-air mixing and auto-ignition in a Diesel engine-like environment’
(V35.380), Combustion Technology,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m
3597.00 euro).
Adviseur Personeel & Organisatie
Faculteit Biomedische Technologie TU/e
(V83.63), Dienst Personeel en
Organisatie (0.8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
Beleidsmedewerker met affiniteit voor
public relations (V36.319), faculteit
Elektrotechniek (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
PhD Student ‘Ionic Liquids in Extractive
Distillation’ (V37.598), Process Systems
Engineering (SPS), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Medewerker Onderzoek- en Onderwijs
(V37.597), Katalyse en Anorganische
Chemie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
PhD Student ‘Designer Solvents for
Selective Water Recovery’ (V37.601),
Process Systems Engineering (SPS),
department of Chemical Engineering

and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
PhD Student ‘Multifunctional Extractants
for Acids and Bases’ (V37.600), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
PhD Student ‘Renewable Chemicals
from Biomass’ (V37.599), Process
Systems Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
PhD Student ‘Adaptors for Service
Component Integration’ (V39.430), The
sub-department of Information systems,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
PhD Student ‘Power modulation and
corona plasma for environmental purposes’ (V36.320), EPS, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Medewerker Onderzoek- en onderwijs
(V37.596), Chemische
Reactortechnologie, faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).
Onderwijs en Onderzoek medewerker
(V37.605), SKT, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2171.00 t/m 2901.00 euro).
PhD ‘Novel Ink-Jetting techniques for
non-conventional ink’ (V35.378), Microand Nanoscale Engineering, department
of Mechanical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).
Post-doc Researcher (V37.604), SKT,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
Assistant Professor Intelligent
Algorithms (V51.050), the Designed
Intelligence group, department of
Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).

PhD Student (V37.603), SKT, department
of Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Hoogleraar ‘Product Driven Process
Engineering’ (m/v) (V37.602), Process
Systems Engineering, faculteit
Scheikundige Technologie (0.2 fte).
Tijdelijk dienstverband.
Postdoc: Broadband QD light sources
(V34.289), at the group Photonics and
Semiconductor Nanophysics, department
of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).
2 PhD-positions in Photonics (V36.318),
Opto-Electronic Devices, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
PhD Guided User Behaviour: Technology
development and Simulation (V38.528),
Design Systems, department of Building
and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Assistant Professor Visual Interaction
(V51.053), User-Centered Engineering
group, department of Industrial Design
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m
4190.00 euro).
PhD-Student: exploring the ultimate in
photonics (V34.288), at the group
Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).
Researcher (Postdoc), fulltime (V51.052),
Designed Intelligence group, department
of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).
Technological Designers in Training
(V32.996), Stan Ackermans Instituut,
TU/e General (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Secretaresse faculteitsbureau W
(V35.382), Faculteitsbureau, faculteit
Werktuigbouwkunde (0.8 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1676.00 t/m 2331.00 euro).
PhD Visual perception computing and
interpretation using a virtual building-

model (V38.527), Design Systems,
department of Building and Architecture
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Postdoctoral Researcher in Multivariate
Risk Modelling (V12.04), Eurandom (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).
PhD-Student ‘Pushing the Frontiers of
High-Voltage Pulse Technology’
(V34.291), the group Electrical Power
Systems together with the group
Coherence and Quantum Technology,
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).
PhD position on Solid-state Cavity
Quantum Electrodynamics (V34.292),
The Photonics and Semiconductor
Nanophysics group at the Eindhoven
University of Technology, department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Arbo- en Milieudeskundige (V82.027),
AMSO, dienst Algemene Zaken (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m 4190.00
euro).
Onderzoeker (V38.529), leerstoelgroep
Stedebouw van de unit Urban
Management & Design Systems
(UMDS), faculteit Bouwkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).
Secretaresse (1.0 fte) (V37.606),
Macromoleculaire en Organische
Chemie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).
Assistant Professor ‘System Integration
& Equipment Intensification’ (1.0 fte)
(V37.607), Process Systems Engineering,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4242.00 t/m 5163.00 euro).
Projectassistente/projectsecretaresse
(V19.04), TU/e Innovation Lab (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).
Several PhD and Post-Doc positions
(V37.611), Polymer Chemistry Group,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27

CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
PhD Student (1.0 fte) (V37.608), Dutch
Polymer Institute, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
PhD position in computer simulation of
thin polymer film (V34.293), the group
Theorectical and Polymer Physics (PFY),
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).
PhD Student (1.0 FTE) (V37.609), DPI,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Full Professor (chair) Reliability, Quality
and Maintenance (V39.432), Operations,
Planning, Accounting and Control,
department of Technology Management
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 23 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2
(4697.00 t/m 8259.00 euro).
Technisch Medewerker (V37.610), SCR,
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00
euro).
Teamleider Elektrotechniek (V85.012),
dienst Huisvesting (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband.
Systeem/netwerkbeheerder, interne vacature (V21.009), dienst ICT (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).
PhD position in statistical physics of
highly anisometric (V34.294), the group
Theorectical and Polymer Physics (PFY),
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m
2502.00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)
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TU/e welcomes 104 new
international Master students
A group of 104 new international Master students
started classes at the
TU/e last week, 28 more
than last year. The increase is largely due to
the increased number of
TU/e scholarships
available to Master
students from outside
the European Economic
Area. By 2009 the TU/e
aims to welcome at least
150 new international
Master students a year.
The new Master students
come from countries in
Europe, Africa, LatinAmerica, and Asia, but
most of them are from
China, Turkey, and India.
The number of students
from China and Turkey is
growing the fastest. This
year there are 27 new

Master students from
China, up from 18 in 2006,
and there are 15 new Master
students from Turkey, up
from 8 in 2006. According
to Marleen van Heusden of
the Education and Student
Service Center (STU) this
is due mostly to the cooperations the TU/e has set up
with universities in these
countries. Mehmet Çubuk,
who studies Computer
Science, is one of the
students from Turkey: “I
came
to
Eindhoven
because it has the reputation of being one of the
best universities in Europe,
and because I got a scholarship.”
The majority of the 104
new Master students, 51 in
total, are enrolled with the
department of Mathematics and Computer Science.

M a s t er Intr o
200 7

Mechanical Engineering is
next in popularity, with
eighteen students. Electrical Engineering welcomed
sixteen new international
Master students. Technology Management welcomed eleven, Biomedical
Engineering five, Architecture, Building and Planning two, and Chemical
Engineering and Chemistry one. There are no new
Master students from
abroad
at
Industrial
Design,
which
only
recently
launched
its
Master program, and at
Applied Physics.

Summer course
New this year was a
summer
course
for
students from the Manipal
Academy
of
Higher
Education (MAHE) in

India, with which the TU/e
has set up a dual-degree
Master
program
in
Software Engineering, and
Zhejiang University in
China, with which the
TU/e has set up the
Brainbridge program. The
students from these universities arrived at the end
of July, a month before the
start of the annual Master
Intro, to be introduced to
education at the TU/e. The
fifteen Chinese students
also participated in an
English course. “It takes
time to adjust to a new
country”, says Karen Ali,
head of STU and the
International Office (IO).
“By having them arrive
early and offering them
this program, we want to
give these students a head
start.”

The new international Master students were
welcomed with a one-week introduction to the
TU/e, the city of Eindhoven, and the Dutch
language and Dutch culture. The annual Master
Intro included an intercultural communication
workshop, a city walk, a pub-crawl, a sports
night at the TU/e sports center, and a visit to a

“The program was very
useful”,
says
Kopal
Gakkhar, one of the eight
Indian participants. “We
had workshops on decision
making, teamwork, intercultural communication,
and presentation skills.”
Bhawna Mallick, another
participant, is happy that
she arrived early. “It is good
that we got a whole month
and not just one week.
During the first week I was
still very confused. I didn’t
know where to go to buy
food, for example. Now I
am really settled in.” By the
time the other international students arrived for
the Master Intro Gakkhar
and Mallick were able to
tell them how to buy a bike
and where to buy Indian
food./

.

real Dutch cheese farm. The newcomers also
received information about such practical
matters as enrollment, application for a residence permit, finding housing, and opening a
bank account. One whole day was devoted to a
department introduction. At the department of
Mathematics and Computer Science the new
students visited a clog museum, a pancake
restaurant, and explored the area around Best
on a four-wheel bike. The Master Intro was con cluded on Friday 24 August with a group dinner
at Van Putten.

Photo: Bart van Overbeeke
Photo: Rien Meulman

World Press Photo 2007
The winning photograph of the 2007 World
Press Photo competition was taken on 15
August 2006, the day Israel and Hezbollah
agreed to a cease-fire. Inhabitants of Beirut
returned to the neighborhoods that had
been severely damaged by Israeli bom bardments. “This is a picture which you have
to look at again and again. It is just as com plicated and contradictory as life itself”,
said the chairman of the World Press Photo
jury of the picture taken by photographer
Spencer Platt.
From Friday 7 September till Sunday 7
October the World Press Photo exhibition
will be on display in the hall of the Main
Building and in the hall of the Kennispoort.
The exhibition, which features captions in
both Dutch and English, will be open from 9
a.m. till 6 p.m. on weekdays and from 1 p.m.
till 5 p.m. on Saturday and Sunday. For more
information see: www.tue.nl/sg.
Photo: Spencer Platt

In short
Open Office
Do you have any
questions, problems or
complaints about your
housing? Please come to
the Open Office to talk to
the TU/e accommodation
officer and a representative of Vestide. The next
Open Office will be held
on Thursday 6 September
at 15.30 hours at the
Education and Student
Service Center (located in
the main building).

EU working on
‘blue card’
knowledge
migrants
European Commissioner
Franco Frattini (Justice) is
working on an EU work
permit for highly educated
persons from outside the
region, according to het
Financieele Dagblad.
Allegedly the validity
period of the permit would
be five years. Knowledge
migrants from outside the
Union can move between
Member States more
easily during that period.
According to the plan
presented by Frattini,
knowledge workers could
after two years in one EU
country start working in
another EU country
without any problems.
After that they could move
every year. The arrangement being prepared by
the European Commission
is quite similar to the one
applicable to the American
‘green card’. Indeed, the
EU work permit will
probably be presented as a
‘blue card’, the color being
a reference to the
European flag. When the
arrangement is presented
-probably some time this
autumn- it must become
clear whether all sectors of
the labor market will be
opened for highly
educated people from
outside the EU, or only
those sectors suffering
from a shortage of such
staff. (HOP)

Elections
TU/e 2007
In 2007 elections will be
held for the section of
students for the University
Council and the
Department Councils. For
the section of the staff
members, elections will be
held for the University
Council, the Department
Councils and the Services
Council. These elections
will take place by means of
electronic voting.
Electronic voting will take
place on Wednesday 28
November and Thursday
29 November 2007. For
further information:
www.tue.nl/verkiezingen.

The English Page is
written by Elke van Cassel.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.

Cursor 6 september 2007
Cultuur /17

‘Imperium’ toont de schaduwzijden van de macht
kettingzagen, kriskras door het
publiek rijden. Wie niet op tijd
wegspringt, is de klos, zo lijkt
het. Maar áls er al iemand
gewond raakt, zijn het de
spelers zelf, zoals in ‘Imperium’
gebeurde bij de realistische
vechtscènes. De onderwerpen
die La Fura Dels Baus aansnijdt
zijn gevarieerd, zoals theater-,
opera- en filmbewerkingen van
grote klassiekers als ‘Don
Quichot in Barcelona’, ‘Faust’
en ‘De Trojanen’. Maar ook
‘XXX’, een vrije bewerking van
de boeken van de Markies de
Sade.

In 1993 trad de Catalaanse
theatergroep La Fura Dels
Baus al eens op in het
Beursgebouw in Eindhoven.
Toen trok het spektakel niet
veel toeschouwers. Dat is nu
wel anders: de eerste optredens in het Parktheater zijn
uitverkocht. La Fura Dels Baus
is dan ook niet het eerste het
beste gezelschap: het is spectaculair, fysiek, heftig, een
mix van techniek, acrobatiek
en special effects.
La Fura Dels Baus werd opgericht in 1979 in Barcelona en
bestond voornamelijk uit straatacteurs en muzikanten. De
naam betekent niet, zoals velen
denken, ‘de furie van de
stieren’. De ene helft van de
groep wilde zich ‘La Fura’
noemen, ‘de fretten’ omdat ze
in het begin hun uitrusting bij
elkaar moesten schrapen. De
andere helft koos ‘Les Baus’,
de naam van de rivier uit hun
geboortestreek. De tijd van uitrustingen bij elkaar schrapen,
ligt ver achter hen, zeker nadat
ze in 1992 wereldwijde bekendheid kregen met hun optreden
bij de opening van de
Olympische Spelen. Sinds de
jaren negentig wisselt La Fura
Dels Baus ‘gewone’ optredens
af met teksttheater, digitaal
theater, straatperformances en
speciale projecten.
De groep heeft een drietal uitgangspunten. Ze vermengen
altijd verschillende disciplines,
ze moeten zich aan elke ruimte

Werkelijkheid

kunnen aanpassen en ze willen
op hetzelfde niveau als het
publiek werken. Dat resulteert
er bijvoorbeeld in dat het
publiek in een donkere ruimte
wordt geloodst waar hen van
alles kan overkomen. Acteurs

Muziek en buitenfilms
openen filmseizoen
De Zwarte Doos
De start van het nieuwe
culturele seizoen wordt in
filmhuis De Zwarte Doos onder
meer gevierd met de vertoning
van de film ‘Cashback’ in de
open lucht. Voorafgegaan door
muziek van dj-collectief
Bralwerk. Dit gebeurt op
donderdag 6 september vanaf
17.00 uur. De muziek en film
zijn gratis.
‘Cashback’ is van regisseur Sean
Ellis, die jaren als modefotograaf werkte. Film trok hem
meer, wat zes jaar geleden resulteerde in de korte films ‘Left
turn’ en daarna ‘Cashback’. De
laatste werd genomineerd voor
de Oscar voor korte film, dus
besloot Ellis er een avondvullende film van te maken. Het
verhaal is simpel: kunstacademiestudent Ben raakt volledig
de kluts kwijt als zijn vriendin
hem het huis uitgooit. Om zijn
chronische slapeloosheid nuttig
te besteden, gaat hij in een
nachtsupermarkt werken.
Bijkomend leukigheidje: Ben
kan de tijd stilzetten, zodat hij
fraaie dames uit hun kleren kan
helpen om ze te tekenen. In de
supermarkt werkt, behalve een
eikel van een chef en andere
mafketels, ook caissière Sharon.
De vraag is natuurlijk niet óf,
maar wanneer ze samen in bed
belanden.

Op dinsdag 11 en woensdag 12
september draait ‘The last king
of Scotland’ in De Zwarte Doos.
Deze film vertelt het levensverhaal van Idi Amin. Ofwel hoe
het voormalige keukenhulpje in
het Britse leger verwordt tot
dictator. De film is gebaseerd op
een roman van Giles Foden, die
veel leden van Amins ‘hofhouding’ interviewde. Die ervaringen
projecteerde hij op de fictieve
Schotse arts Nicolas Garrigan.
Nadat hij Amins hand na een
ongeluk verbonden heeft, nodigt
Amin de arts uit om in Oeganda
minister van gezondheid te
worden. Door Garrigans ogen
zien we Amin veranderen in een
psychopaat en dictator voor wie
een mensenleven absoluut geen
betekenis heeft. Zo werd van de
echte Amin verteld dat hij
mensen voor de krokodillen
gooide of lijken in de ijskast
bewaarde om die later te eten.
Onbetwiste hoofdrolspeler is
Forest Whitaker. Schitterde hij
al in films als ‘Smoke’ en ‘Panic
Room’, als Amin won hij een
Oscar voor beste acteur, de
British Film Award, een Golden
Globe en een Screen Actors
Guild Award./

.

‘Cashback’ draait op donderdag 6
september om 21.00 uur.
‘The last king of Schotland’ draait op
11 en 12 september, om 20.00 uur.

die door de modder rollen,
auto’s die met een voorhamer
vernield worden of een welig
gebruik van de brandweerspuit.
Of woeste spelers in winkelwagentjes die, gewapend met
waterpistolen en ronkende

‘Imperium’, dat nu in het
Parktheater speelt, is gebaseerd
op de absurditeit van de huidige
situatie van de wereld. In een
gedurfde en shockerende voorstelling ziet het publiek een
symbolische ontleding van onze
werkelijkheid: in de ogen van La
Fura Dels Baus een angstaanjagende wereld. Een felle knal
weerklinkt achter de bezoekers,
het lijkt een oorlogsgebied;
publiek en acteurs vluchten alle
kanten uit, maar waar kun je
naartoe? De confrontatie met de
gruwelijkheden die mensen
elkaar aandoen om de absolute
macht te bereiken, is heftig.
Maar gruwelijke scènes en
prachtige beelden wisselen
elkaar in razend tempo af./

.

Er zijn nog kaarten voor de voorstellingen van 6, 7, 8 en 9 september,
20.30 uur. Zie www.parktheater.nl.

‘Een soort van mooi’:
gluren door het sleutelgat
De jongen: “Wij
zorgen niet zo
goed voor onszelf
als wij alleen zijn.
Da’s hard om te
zeggen, maar het
is wel zo. Daarom
zegt zij dat ik
goed moet eten en
zeg ik tegen haar
dat zij zich geen
zorgen moet
maken. Dat ze
mooi is en lief. En
intelligent. Soort
van intelligent.
We zorgen voor
elkaar. Da’s
misschien geen
liefde, maar het is
wel gelijkwaardig.” De twee
hebben het over
zaterdagochtendseks, zondag avondspelletjes
en genieten van
een mooie dag
met Kees de pe Beeld uit ‘Een soort van mooi’. Foto: Phile Deprez
kinees. Het jonge
stel in het theaterstuk ‘Een soort
voor de toneel- en filmvoorstellinvan mooi’ is op elkaar aangewezen
gen, bieden de openingsdagen de
en de toeschouwer gluurt mee
speciale buitenfilms ‘Tapas’ en
door het sleutelgat in hun
‘Little miss Sunshine’ en muziek
slaapkamer.
van Agge Nebbisj (klezmer) en
‘Een soort van mooi’ van Het
Opstelten.
Zuidelijk Toneel gaat in première
Plaza Futura 7 september vanaf
bij Plaza Futura, tijdens de
14.00 uur en 8 september vanaf
16.00 uur.
speciale openingsdagen op 7 en 8
Kijk voor het complete programma
september.
op www.plazafutura.nl.
Naast gereduceerde entreeprijzen

/De verwende
sporter

Al jaren klagen coaches en bobo’s
dat Nederlandse sporters watjes
zijn: ‘het wordt ze te makkelijk
gemaakt en ze zijn verwend’, zo
luidt de kritiek. Óf en in hoeverre
die kritiek terecht is, bespreekt dr.
Peter Paul Moormann van de
Universiteit Leiden op woensdag 12
september in zijn lezing ‘Is de
Nederlandse topsporter verwend?’.
Moormann is voorzitter van de
Vereniging voor Sportpsychologie
Nederland. Een van zijn stellingen:
de rationeel-emotieve therapie
helpt niet alleen (top)sporters,
maar ook studenten om beter te
presteren onder druk. De lezing
begint om 11.45 uur in filmhuis De
Zwarte Doos op de TU/e-campus.

/Expo World
Press Photo

Het gebeurt zelden dat geportret teerden van de winnende foto van
de World Press Photo -kunnenreageren. Dit jaar is dat wel het
geval. Op de winnende foto bekijken vijf Libanese jongeren vanuit
hun Mini-cabriolet naar de ver woestingen in Beiroet in de
Libanese burgeroorlog. Wat de
World Press jury aanzag als ramp toerisme door rijke Beiroeti, bleken
buurtbewoners te zijn. De
winnende en andere foto’s zijn te
zien in een expositie in de hal van
het Hoofdgebouw en in
Kennispoort van vrijdag 7 tot en
met zondag 30 september.

/Lezing fotojournalist

Raymond Rutting, al twee keer
Nederlands fotojournalist van het
jaar, was in Madrid na de terroris tische aanslag, bij de Nederlandse
militairen in Irak en was met
premier Balkenende in China. Hij
fotografeerde de arrestaties in het
Haagse Laakkwartier, het afscheid
van André Hazes, het laatste jaar
van prins Bernhard en de moord op
Theo van Gogh. Maar Rutting
reisde vooral veel door Afrika en
dat continent staat centraal in zijn
lezing. Donderdag 6 september,
15.30 uur, in Kennispoort.

/‘Romeinse
tragedies’

Publiek is welkom op het toneel bij
de ‘Romeinse tragedies’ van
Toneelgroep Amsterdam.
Toeschouwers kunnen zich vrij
bewegen in en buiten de zaal en
kunnen de voorstelling, al etend,
drinkend en pratend, volgen via
live videoverbindingen. Voor
regisseur Ivo van Hove staan de
heersers in ‘Romeinse tragedies’
symbool voor een bepaalde
staatsvorm. Coriolanus heerst bij
de opkomst van de Romeinse
republiek, maar weigert zich te
onderwerpen aan de wil van het
volk. Caesar wint de gunst van het
volk door brood en spelen, hij
wordt vermoord omdat hij alleen heerser dreigt te worden. In
‘Antonius & Cleopatra’ vervlechten
de Romein Antonius en de Egyptische Cleopatra persoonlijke motieven met politieke belangen, wat
leidt tot een bloedbad. De marathonvoorstelling vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 september.
Zie ook www.parktheater.nl.
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Gratis collegeblokken voor TU-studenten
25.000 collegeblokken
met ruitjespapier. Die
deelt het nieuwe Eindhovense studentenbedrijf Free4students dit
semester uit onder alle
TU-studenten in Nederland. De start was
maandag 27 augustus in
Eindhoven, toen zo’n
4.500 blokken werden
weggegeven op de TU/ecampus. De advertenties
in de schrijfblokken
zorgen voor de financiering.
Het gratis schrijfblok voor
studenten is voorlopig het
enige
product
van
Free4students, een bedrijf
dat is opgericht door
Bouwkundestudenten
Thijs Cloosterman, Mark
van der Burgt en Charles
Smeets. Jaap Blox (student
fiscale
economie
in
Tilburg) is later aangetrokken als vennoot nummer

Open lustrumfeest bij vijftigjarig ESC

vier. Volgens Cloosterman
is het voor de adverteerders, waaronder bedrijven
als Corus, Unilever en
Stork, interessanter om in
hun blok te adverteren dan
in een tijdschrift. Deze advertentie ziet de doelgroep
langer en vaker dan een
advertentie in een blad dat
eenmalig bekeken wordt.
Het volgende semester
willen de Bouwkundestudenten een soortgelijk
notitieblok introduceren
voor de ‘business &
finance’ studenten aan de
universiteiten van onder
meer Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Dit blok,
met een eigen groep adverteerders, staat voor januari
gepland, net als de tweede
editie van het gratis
schrijfblok voor TU-studenten. En ook voor rechtenstudenten wil Free4students een eigen collegeblok gaan maken. “Het is

de bedoeling dat Nederlandse studenten nooit
meer hoeven te betalen
voor
collegeblokken”,
aldus Cloosterman.
Van de 25.000 blokken van
de eerste TU-editie gaan er
7.000 naar Eindhoven,
7.000 naar Twente en
11.000 naar Delft. Per stad
heeft Free4students een
regiomanager, die er in de
loop van het semester voor
moet zorgen dat de
blokken altijd binnen
handbereik zijn. Zo komen
ze in collegezalen te liggen,
in bibliotheken en bij
koffiecorners. Kun je op
een bepaalde plek geen
blok vinden, dan kun je dat
melden via de website van
het bedrijf.

Winst
De drie studenten Bouwkunde zagen het idee in
Zweden, toen ze een
semester studeerden aan

de KTH in Stockholm.
Daar bestaat het gratis blok
al langer. “Ik zag het en
dacht: als we dit niet doen,
dan zal ik me mijn hele
leven ergeren dat we het
niet gedaan hebben. Dit is
de allerlaatste kans om
zoiets te doen”, zegt
Cloosterman, die net als
zijn drie collega’s aan het
afstuderen is.
Of ze er veel geld aan verdienen, laat het drietal in
het midden. Hun eigen
uren zijn betaald, de uitdelers werken grotendeels
gratis. Winst maakt hun
bedrijf nog niet, maar dat
komt wel, verwachten ze.
En dat is misschien niet
eens de grootste beloning.
“Je doet hier een heel grote
brok ervaring mee op, want
je moet het helemaal van
scratch opzetten”, aldus
Cloosterman./

.

P ot entiël e Thêt anen
dr ink en g oed door

De officiële vijftigste
verjaardag
van
het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC) is inmiddels al geweest, maar het
corps viert dit op vrijdag
14 september nog eens
met iedereen die wil.
Het lustrumfeest in de
sociëteit van het ESC in
De Bunker is bedoeld
voor alle Eindhovense
studenten. Het feest
wordt om 22.30 uur
geopend door dj Jean.
De toegang is gratis.

Duizend liter bier, oftewel twintig fusten, moest er doorheen op het feest dat studenten roei v e r en i g i n g T h ê t a o p w o e n s d a g 2 9 a u g u s t u s h i e l d i n h a a r r o e i l o o d s . T i j d e n s d e I n t r o h a d d e
roeivereniging gele bandjes uitgedeeld aan geïnteresseerde eerstejaars studenten. Als je er
een had weten te bemachtigen, kwam je op dit feest gratis binnen. Ongeveer 250 studenten
gaven gehoor aan dit aanlokkelijke aanbod. In een aangebouwde tent zorgde het Nederlandse folk/rock-driemanschap The Old Firm voor de muziek. Het bier ging bijna schoon op:
slechts vier fusten bleven onaangeroerd. Foto: Bart van Overbeeke

Driewerf hoera!
De studieverenigingen
Simon Stevin (Werktuigbouwkunde), Thor
(Elektrotechniek) en
Japie (Scheikundige
Technologie) worden dit
najaar vijftig. Reden voor
een feestje. Of drie. Japie
verandert de TU/e op
woensdag 12 september
in een kartbaan en op
donderdag 20 september
houden de drie verenigingen samen een groot
feest in De Effenaar. Vele
andere festiviteiten
volgen later dit jaar.
Je kunt je het nu bijna niet
meer voorstellen, maar de
Technische Hogeschool
Eindhoven ging in 1957
van start met maar drie faculteiten: Elektrotechniek,
Werktuigbouwkunde en
Scheikundige
Technologie. Al snel bleek de
eerste lichting studenten
behoefte te hebben aan een
vereniging voor het meedenken over het onderwijs,
het organiseren van excursies, het inkopen van studieboeken en het onderhouden van contacten met
het
bedrijfsleven.
Zo
werden nog voor het einde
van dat jaar achtereenvolgens de studieverenigingen Simon Stevin, Thor
en Jan Pieter Minckelers
(Japie) opgericht.
In hun vijftigjarig bestaan
ontwikkelden de studieverenigingen zich tot instituten in het studentenleven van de TU/e. Ze
bieden hun studenten
naast gezelligheid vele
diensten aan en runnen
allemaal een eigen bar. Wie
tegenwoordig besluit een
jaar lang een bestuursfunctie te vervullen, kiest
er bijna altijd voor zijn of
haar studie even op een
laag pitje te zetten. Niet
erg, want het bestuur van
een studievereniging is
leerzaam en doet het ook
bij bedrijven goed op je cv.
Verspreid over de laatste
maanden van 2007 vieren

de drie jubilerende studieverenigingen ieder hun
vijftigste
verjaardag.
Simon Stevin heeft haar
lustrumweek gepland van
17 tot en met 21 september.
Thor viert feest van 26 tot
en met 28 november en
Japie begin december.
Toch bijt Japie op woensdag 12 september het spits
af met een stunt ter
opening van haar lustrumjaar. De scheikundigen
houden van 10.00 tot
16.00 uur tussen het
Hoofdgebouw en W-hal
een kart-evenement dat
luistert naar de naam ‘Can
you smell the rubber?’. Je
kunt die dag gratis tien
minuten lang rondscheuren over de keien van de
TU/e. Op de website
www.50jaarjapie.nl kun je
je inschrijven. Meer info
over de lustra van de
andere twee verenigingen
is te vinden op www.simon
stevin.tue.nl/lustrum en
lustrum.thor.edu.

Gezamenlijk feest
Op donderdagavond 20
september houden de drie
verenigingen samen een
groot studentenfeest in
grote zaal van De Effenaar.
Bezoekers worden eerst
opgewarmd door een cabaretier, vervolgens platgespeeld door de Band
Zonder Banaan, waarna dj
Mental Theo het karwei zal
afmaken. De organisatie
verwacht dat dit één van de
grootste studentenfeesten
van het jaar wordt. “Er is
vaak wat rivaliteit tussen
studieverenigingen, maar
we hadden al snel door dat
geen enkele vereniging
zo’n groot feest in zijn
eentje kan organiseren”,
aldus Rick Maas van Japie.
Alle Eindhovense studenten zijn welkom./

.

Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop (op de verschillende
bestuurskamers van de verenigingen) en 7,50 euro aan de deur.

En hoe is het in Genève?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Sinds 1 juni heb ik
Eindhoven verruild voor
Genève. Deze stad staat
vooral bekend om de vele
internationale organisaties die er zetelen. Onder
andere het Europese
hoofdkantoor van de VN,

Unicef en het Rode Kruis.
En het CERN. Helaas kan
ik dat niet bezoeken
tijdens mijn stage; alle
rondleidingen zitten vol
tot december 2008.
Mijn eerste kennismaking met de stad was
regenachtig, eigenlijk was
het net zulk slecht weer
als in Nederland, maar de
laatste dagen is het echt
zomer.
Een herkenbaar punt in
Genève is de fontein in
Lac Leman, die af en toe
wordt uitgezet zodat de
‘rijkelui’ (zoals mijn begeleider het omschreef ) een
rosé op hun te dure zeiljacht kunnen drinken.
Iedere keer wanneer ik bij
het meer kom, bekruipt
me een enorm vakantiegevoel dankzij de boulevard met fleurige bloe-

men die langs het meer
ligt. Er zijn ook veel
parken, op zondag
trekken gezinnen eropuit
om daar te picknicken.
Dat is toch wel iets wat ik
mis in Eindhoven, een
park waar je lekker in het
gras kunt liggen, in de
zon, en een boekje kunt
lezen.
Genève is een kleine stad,
er wonen minder mensen
dan in Eindhoven en alles
is redelijk dichtbij. Een
half uurtje met de stadsbus en je staat onderaan
een berg. Iedere zondag
gaan groepen wandelliefhebbers de bergen in en
daar heb ik me bij aangesloten. Heerlijk, dat
ploeteren over rotsige
paadjes! Op de eerste dag
van mijn stage in het ziekenhuis (Hôpitaux Uni-

versitaires de Genève)
kwam ik erachter dat
iedereen hier tussen de
middag warm eet en
eigenlijk vind ik het wel
handig dat ik ’s avonds
niet meer hoef te koken.
Ik heb me voorgenomen
telkens de dagschotel te
nemen met de Zwitserse
specialiteiten. Dat is tot
nu toe niet tegengevallen.
Ik had wel wat problemen
met het vinden van een
geschikt ontbijt, want
bruine boterhammen met
hagelslag kennen ze hier
niet, iedereen zit aan de
‘céreals’. Ik dus ook maar.
Men spreekt hier Frans,
maar er klinkt ook Engels,
Italiaans, Duits en Spaans,
je hoort van alles als je in
de bus staat. Ondanks dat
is mijn Frans al flink aan
het verbeteren. In de

eerste drie weken heb ik
veel gezien en veel indrukken opgedaan, maar
mijn ‘wat ik allemaal wil
zien en doen’-lijstje lijkt
er alleen maar langer door
te worden. Zo wil ik de internationale organisaties
nog bezoeken, op excursie
naar een Gruyère-kaas-

boerderij, richting de
Mont Blanc, naar een
chocolaterie en ga zo
maar door. Ik denk dat ik
me hier de komende
maanden niet ga vervelen!
Yvette Koeken, studente
Biomedische Technologie
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Snelle schildpadden
scoren op
WK robotvoetbal

University Racing Eindhoven
haalt beste resultaat ooit

Reizen

In het logo van het Tech United-team prijkt een schildpad
en de robots die de voetbalwedstrijden spelen, hebben
de naam TURTLE meegekregen. Dan is het toch niet gek
dat de onwetende buitenstander denkt hier met slome
robots te maken te hebben? Toch is dat niet het geval,
zo verzekert Gillis Hommen van Tech United ons. TURTLE
staat voor Tech United Robot Team Limited Edition en de
‘schildpadden’ hebben het op het laatste WK op de
campus van collega-TU GeorgiaTech in het Amerikaanse
Atlanta (van 1 tot 8 juli) niet slecht gedaan.
Temidden van tien andere teams uit alle windstreken
bereikte het TU/e-team de gedeelde vijfde/zesde plaats.
Een mooi resultaat, vindt Hommen. “Want we hebben
spannende wedstrijden gehad en gewonnen van nieuwe
tegenstanders. Ook komen we steeds iets dichter bij de
echte toppers.” En, als een volleerd voetbaltrainer: “We
kunnen nog omhoog kijken.” Want het is het team ook
duidelijk wát er nog beter moet. De robots moeten nog
beter kunnen omgaan met haperende netwerken. Maar
ook de onderlinge communicatie moet beter, zodat het
samenspelen makkelijker gaat. “Maar het blijven
natuurlijk extreem complexe apparaten”, verzucht
Hommen.

De wagen van URE op Hockenheim.

University Racing
Eindhoven (URE) heeft de
hoogste klassering in
zijn nog jonge bestaan
gehaald. Op het circuit
van Hockenheim in
Duitsland eindigde het
studentenraceteam als
12de. Aan de Duitse
editie van de Formula
Student-competitie, die
van 8 tot 12 augustus
werd gehouden, deden
54 teams mee.
De hoge klassering van het
Eindhovense team heeft
alles te maken met het

onderdeel
‘Endurance’,
waarmee veel punten zijn
te verdienen. De wagen van
de TU/e-studenten reed
deze zware race over 22
kilometer voor het eerst
helemaal uit. “Na de wedstrijd op het Engelse
Silverstone hebben we
hard aan de duurzaamheid
van de wagen gewerkt”,
vertelt Bart Beenker, de
nieuwe pr-man van het
team. “Eén voor één
hebben we de zwakste
schakel eruit gehaald en
vervangen door betere onderdelen.”

Het sleutelgat
Neem een kijkje door het
sleutelgat en vertel: wie
woont er in deze kamer?
Deze vraag stelt Cursor
wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op
de campus.
Corine Horsch (derdejaars
Technische Innovatiewetenschappen), Floris Kimman
(zesdejaars Industrial
Design) en Mark van
Helvoort (vijfdejaars Technische Wiskunde) waren
bereid de foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer aan een analyse te
onderwerpen.

Het is volgens de studenten
niet helemaal duidelijk of
hier een man of een vrouw
woont. Floris vindt de kamer
lomp ingericht, dus woont er
een man. Mark ziet de roze
paraplu en is ervan overtuigd
dat hier een vrouw woont.
Corine twijfelt vanwege de
paraplu en het meisjes achtige dekbedovertrek,
maar kiest voor een man
vanwege het veelzeggende
schort aan de muur. Hij is
volgens haar een Werktuigbouwkundestudent, want die
nemen baakschilden mee
naar huis. En hij is derdejaars, hoewel hij wat weinig
studieboeken heeft. Floris
ziet hier ook wel een derdejaars student wonen. De
beide heren merken de baak schilden ook op, maar zien
dat hier een GEWIS-sticker
op aangebracht is. Volgens
Mark hebben we hier met

een vijfdejaars studente
Wiskunde te maken.
Logisch, want als je bij
GEWIS een vrouw ziet lopen,
is de kans groot dat ze
Wiskunde studeert. Hobby’s:
bier drinken en uitslapen.
Een veilige gok natuurlijk,
maar er zitten redeneringen
achter. Floris let op details
en ziet het LAST PUB-bordje,
de bierglazen en een Grolsch
opener. Deze jongen houdt
duidelijk erg van bier.
Misschien houdt hij ook wel
van koken, vanwege dat
schort. Dingen jatten valt bij
Floris ook in de categorie
hobby’s. Mark vindt de
kamer zo gezellig ingericht
dat de vrouw die hier
’s morgens wakker wordt
vast nog even gezellig wil
blijven liggen. Corine heeft
geen idee wat voor hobbyvibe deze kamer afgeeft. Het
valt haar wel op dat de kamer

erg groot is en dat er planten
in staan. Ze vraagt zich dan
ook af waarom er geen twee persoons bed in staat. Corine
en Floris zijn het er over eens
dat deze jongen een opge ruimde, geordende kamer
heeft. “Maar ik zou mijn
kamer ook opruimen als ze
bij mij foto’s komen maken”,
zegt Corine. Tot slot werd er
gefilosofeerd over wat er in
de koelkast zit. Blijkbaar zijn
kaas, melk en frisdrank ty perend voor een mannen koelkast. Floris en Corine
zijn het hierover eens. Mark
gokt op brood en hagelslag
voor in de vrouwenkoelkast.
Hij en Floris denken ook dat
er altijd wel bier in te vinden
is. Maar Corine weet dat nog
zo net niet. Hij zal soms wel
bier in huis hebben, maar
niet standaard.

Het URE-team heeft dit
jaar nog één wedstrijd voor
de boeg. Tussen 21 en 23
september is men te
vinden op -voor autoliefhebbers- heilige grond: het
testterrein van het Ferrari
F1-team, Fiorano. Beenker
heeft goede hoop dat er
daar een top-tien-klassering inzit. “Hockenheim
heeft wel bewezen dat veel
testen
zijn
vruchten
afwerpt. Daar zijn we nu
dan ook druk mee
bezig.”/

.

En wie woont er echt? Het is
Erik van Rhee, bij GEWIS
bekend onder het pseudoniem Jean-Marc, derdejaars Technische Wiskunde, penningmeester
van GEWIS en erg trots op
zijn planten; dat ze nog
leven. Hij moest helaas nog
een maand op en neer
reizen naar Landgraaf
voordat hij zichzelf in deze
kamer kon nestelen. Hij
omschrijft zichzelf als
energiek en opgeruimd.
Maar hij geeft toe dat er
rotzooi verborgen zit achter
de roze paraplu. Waarom
de roze paraplu? Die heeft
hij ooit voor zijn verjaardag
gekregen. Als hobby noemt
hij inderdaad bier drinken,
hij is dan ook lid van de
barcommissie van GEWIS.
En wat zijn koelkast betreft:
die is helaas leeg.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Voor iedereen wiens
vakantiebehoefte niet
bevredigd kan worden
door het stapelen van bier kratjes in Renesse, zijn
reizen van A naar B en
vakantie onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
Vaak duurt dit echter net
iets te lang en lijkt de klok
hierbij stil te staan. Maar
hoe voorkom je dat dit
reizen synoniem wordt
voor de ultieme staat van
verveling?
Bij autorijden is het je
ergeren aan andere weg gebruikers een mogelijke
uitweg. Neem bijvoorbeeld
de tergend langzame
inhaalacties van de ene
Kip-caravan na de andere.
Gepaard met dit haantjes gedrag, wordt elke keer
weer het stereotype beeld
van de caravanbezitter
bevestigd; man met snor
achter het stuur en
moeder de vrouw met de
voeten op het dashboard,
al dan niet puzzelend.
Hoewel de details kunnen
verschillen, hebben ze één
ding gemeen. Ze hebben
geen van allen door dat
het ‘ik ga op vakantie en
neem mee’-spelletje niet
bedoeld is om in de
praktijk uit te voeren.
Gelukkig is er gedurende
mijn reis ook plaats voor
amusement. Bij het tank station sta ik naast een
stoere Opel Corsa met
geblindeerde ramen en
verlaagde voorspoiler. De
eigenaar -in leren jas en
spijkerbroek- komt terug gelopen van de kassa en
stapt in. Het daarop
volgende ‘broem broem’geluid bij het starten lijkt
zijn beoogde imago te
volmaken. Maar bij het
aan gaan van zijn radio,
stort zijn imaginaire
wereld volledig in elkaar.
Vanuit de openstaande
ramen is een verdrietige
Whitney Houston te horen:
‘I will always love you’.
Zich bewust van zijn
afgang neemt hij snel het
hazenpad waarbij als klap
op de vuurpijl zijn motor
bijna afslaat.
Geïnspireerd door dit
voorval, houd ik het
laatste deel van mijn reis
de verveling buiten de
deur door te multi-tasken.
Al scheurend met 160 over
de Deutsche Autobahn,
met mijn collegelok op de
bijrijderstoel, begin ik te
schrijven: ‘Reizen, voor
iedereen…’
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde
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Wie:

Raoul Vleugels/24/vijfdejaars Bouwkunde
Wat:
“foto van mijn vriendin”
Wanneer: “zo’n acht maanden nu”
Waarom: “is gewoon een vette foto
van mijn vriendin op haar mooist. Het
was een van de eerste foto’s die ik
genomen heb. In ons studentenhuis
wilden we lijpe doch sfeervolle foto’s
maken en die overal ophangen. Je weet
wel: rokerig, hoge kragen, leren
stoelen. Zij was ‘de verleidelijke’. De
foto is genomen vlak voordat ze vier
maanden naar Thailand ging. Het
komt misschien wel heel pathetisch
over, maar ik heb er elke dag op mijn
desktop naar gestaard. Nu is ze gelukkig weer terug en switch ik op mijn
desktop naar mijn eerste jeugdliefde:
Transformers!”

Effe zeuren

/Fred Steutel
De academische beer is weer los! Mijn
stukje voor vorige week verscheen niet,
omdat het eerste Cursornummer een
week later verschijnt; waarschijnlijk met
het oog op de opening van het academische jaar. Nou, dat komt goed uit. Wat
een academische wanvertoning!
De laatste jaren worden studenten
betrokken bij het vullen van het openingsprogramma. Daar is misschien niet
veel op tegen, maar de aard van de
vulling zou toch in academische handen
moeten blijven. Een samenvatting van
het gebodene, dat, tot aan de receptie en
afgezien van het bij deze gelegenheden

gebruikelijke amorfe orgelspel, niet
minder dan acht onderdelen bevatte:
-Entree van twee cortèges, hoogleraren
en studenten, door de zaal toegezongen
met het drinklied IO Vivat.
-Welkom door de president van de
Federatie van Eindhovense Studieverenigingen.
-Rede door rector Van Duijn. Hij was
weinig geïnspireerd en zei niets nieuws.
Ook mét bril had hij moeite om in zijn
tekst te komen. Preludeerde een paar
keer op het optreden van de jaarlijkse
geinponem.
-Lezing door Mark Rutte. Een praatje
over zichzelf met voornamelijk politieke

uitspraken die met de academische
wereld weinig te maken hadden. Hij ging
zelfs terug naar het kabinet Den Uyl uit
zijn korte-broekentijd. Schold op het
huidige kabinet.
-Muzikaal intermezzo door studenten,
dat het best wordt gekenmerkt door ‘alle
begin is moeilijk’.
-Langdurig optreden door lolbroek Bart
Chabot, die het verrukte gehoor liet
weten dat hij ‘het’ vroeger gemiddeld
7,83 keer per dag deed - met zijn vrouw.
-Uitreiking van twee onderwijsprijzen.
Ze gingen beide naar hoogleraren. Toen
er nog geen geldprijzen waren, gingen
onderwijsprijzen altijd naar UD’s.

Kortom, een programma zonder enig
academisch niveau. Wat moeten eerstejaars studenten die van een serieuze
middelbare school komen, van ons
denken?
Daarna ging het naar buiten voor de
daadwerkelijke opening, met ballonnen.
Heb ik laten schieten, was aan een borrel
toe, maar in de hal van het Hoofdgebouw
stonden al honderden dorstigen te
wachten; we kregen pas drie kwartier na
het beloofde tijdstip iets te drinken.
Mijn vrouw zei vorig jaar al: “Daar ga ik
nooit meer heen”.

