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TU/e trekt miljoen euro extra
uit voor toponderzoekstalent
De TU/e heeft een Excellentiefonds ingesteld. In 2008 en
2009 zijn jaarlijks een half
miljoen euro extra beschikbaar
om jong onderzoekstalent aan
te trekken. Daarnaast komen
TU/e-onderzoekers die net
naast de prijzen hebben
gegrepen bij bijvoorbeeld
subsidies uit de Vernieuwingsimpuls in aanmerking voor
steun uit het fonds.
“In het verleden hebben we vaker
goede mensen niet kunnen binnenhalen omdat we geen vacatureruimte hadden”, vertelt CvBwoordvoerder Peter van Dam.

“Dat wil het College van Bestuur
hiermee voorkomen.” Bovendien wil het CvB stimuleren dat
faculteiten extra inspanningen
doen om toptalent op te sporen
en aan te trekken. Faculteiten die
onderzoekers met groot wetenschappelijk potentieel in het
vizier hebben, maar die geen
middelen hebben, kunnen vanaf
januari 2008 een aanvraag
indienen bij rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn. Die beslist over
de aanvragen; hij laat zich hierbij
adviseren door een groep vooraanstaande hoogleraren. Het
CvB betaalt het salaris voor
maximaal twee jaar.

Weinig kandidaten voor
honours programme TU/e

Het Excellentiefonds is ook
bedoeld voor TU/e-onderzoekers
die ver zijn gekomen in de selectierondes van belangrijke onderzoekssubsidies,
zoals
de
Research
Grants
van
de
European Research Council of de
Vernieuwingsimpuls van NWO,
maar die net buiten de prijzen
zijn gevallen. De faculteiten
kunnen ook deze onderzoekers,
die dus al in dienst zijn, voordragen bij de rector voor persoonlijke steun uit het fonds.
Daarmee kan de onderzoeker bijvoorbeeld een postdoc aantrekken of apparatuur kopen./

.

Maar vijftien tweedejaars zullen
dit collegejaar deelnemen aan
het honours programme van de
TU/e. Vorig jaar september is de
universiteit voor het eerst van
start gegaan met dit extra studieprogramma dat twee jaar duurt
en dat een zwaarte heeft van
dertig ECTS, wat gelijk staat aan
een normale studielast van een
half jaar. De universiteit had
gehoopt dat dit jaar minimaal
twintig studenten er deel aan
zouden nemen.
Volgens beleidsmedewerkster ir.
Ingrid Hijman, verantwoordelijk
voor de uitvoering, waren er in
augustus maar zestig studenten

van de generatie 2006-2007 geslaagd voor hun propedeuse. Het
behalen van je P is een vereiste
om deel te kunnen nemen. “De
interesse voor het programma
was bij de introductiebijeenkomsten wel groot”, zo zegt
Hijman, “maar blijkbaar was er
dit jaar meer koudwatervrees om
er daadwerkelijk mee te beginnen. Degenen die het nu gaan
doen, hebben wel zeer hoge
cijfers behaald. We hebben het
dan over eindlijsten met negens
en tienen. Toch moet de student
blijkbaar nog wennen aan het feit
dat zoiets als het honours programme bestaat.”/

.

St uit er end o v er de s t enen

Foto: Peter Spijker
Naar rubber rook het gisteren, woensdag 12 september, niet.
Benzinedampen waren echter in ruime mate aanwezig bij het
kartfestijn ‘Can you smell the rubber?’ dat studievereniging
voor Scheikundige Technologie Japie als openingsstunt voor
haar vijftigjarige bestaan had georganiseerd. Wie zich via de

website van de vereniging had opgegeven, kon zich tien
minuten lang Fernando Alonso of Lewis Hamilton voelen.
Naar hartenlust scheurden studenten en een enkele mede werker over het kleine circuitje dat met autobanden op het
parkeerterrein naast het Hoofdgebouw was afgezet. Al gauw

werd duidelijk wie aanleg had voor het vinden van de ideale
lijn en het eruit remmen van elke voorganger die ook maar
het kleinste steekje liet vallen. Zo vlogen de tien minuten in
de kart voorbij en konden de ‘wannabe’-coureurs met
kloppende onderarmen weer aan de studie.

13 september 2007 Cursor
2/ Mensen

Chris Snijders
“Bekijk ‘t vanuit het perspectief van de student”
Han Konings
Foto: Bart van Overbeeke
De bos rozen leunt nog tegen
de muur van zijn kantoor en de
oorkonde heeft inmiddels een
prominente plek gevonden op
zijn bureau. Prof.dr. Chris
Snijders mag zich sinds vorige
week de allereerste winnaar
van de TU/e-brede
onderwijsprijs voor de
bacheloropleidingen noemen.
Waaraan hij de eer te danken
heeft, kan hij niet precies
definiëren.
Een mooie prestatie voor
iemand die hier iets meer dan
vier jaar werkzaam is. Chris
Snijders (40), hoogleraar
Sociologie van Technologie en
Innovatie bij de faculteit
Technologie Management,
beaamt het. Op de gang hangt op
het prikbord nog een krantenknipsel uit The New York Times
dat ingaat op het onderwerp van
zijn intreerede, die hij in mei
2005 uitsprak. In die rede

beweerde Snijders dat computermodellen vaak beter in staat
zijn de juiste beslissingen te
nemen dan dat menig topmanager dat kan. Maar naast
van het uitvoeren van opzienbarend onderzoek is Snijders
dus ook geliefd voor wat betreft
zijn onderwijskundige vaardigheden. Vorig jaar werd hij er
binnen de faculteit TM ook al
voor onderscheiden door studievereniging Intermate. De vraag
ligt dan ook voor de hand: wat is
zijn didactisch geheim? “Ik weet
het niet precies”, bekent de prijswinnaar. “Ik doe ook maar wat
mij het beste lijkt en blijkbaar
werkt dat. Ik bekijk het wel altijd
vanuit het perspectief van de
student. Elke keer vraag ik me af
wat de student bij mijn vakken
zou willen opsteken. Ik onderwijs onder andere de methoden
en technieken. Elke studie kent
die vakken waarbij de student
vaak niet direct inziet wat hij er
de rest van zijn studie mee aanmoet. Ik probeer ze dat wel al

direct te laten zien, zodat ze
weten waarvoor ze het doen.
Daarbij probeer ik mijn colleges
op te leuken met aardigheidjes,
waarbij ik gebruik maak van de
mogelijkheden die internet te
bieden heeft. Zo kunnen de
studenten bij sommige vakken
via wiki’s alle uitwerkingen van
de opdrachten bij colleges op
één plaats op het internet terugvinden en bijwerken. Niet alleen
praktisch voor hen, maar het
bespaart ook mij een heleboel
werk.”
Nu is Snijders voor een hoogleraar nog relatief jong. Dat
maakt het ongetwijfeld gemakkelijker om aansluiting te
vinden met de studenten. “Dat
lijkt me een indirect effect. Je
kunt het ook op je vijfenzestigste
nog leuk vinden om bijvoorbeeld
met internet bezig te zijn. Dat is
iets wat je zelf bepaalt en waarbij
je de discipline moet kunnen
opbrengen om het bij te houden.
Voor studenten is internet vaak
een soort van hobby, en oké, dat
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is het voor mij ook wel.”
Snijders komt niet over alsof hij
veel prijs stelt op strikt formele
verhoudingen tussen student en
hoogleraar. Helpt zo’n houding
bij het overdragen van je kennis?
“Dat weet ik niet, maar het is wel
zo dat studenten me er snel op
aanspreken als ze met een
probleem zitten. Ik kan me
echter ook goed voorstellen dat
een hoogleraar die zich formeler
opstelt door studenten gezien
wordt als een autoriteit op zijn
vakgebied, van wie men graag
dingen leert.”
Snijders heeft in Utrecht de
studie Wiskunde gevolgd. “Die
studie heb ik als enorm exact
ervaren. Ik heb daarom altijd
iets anders naast mijn studie
gedaan, en ben gestopt met de
dingen die ook exact waren. In
die tijd schaakte ik bijvoorbeeld
veel. Niet op een bijster hoog
niveau, al heb ik in een simultaansessie weleens een grootmeester verschalkt. Maar daar
ben ik op een gegeven moment

mee gestopt, omdat ik de indruk
had dat ik dan de hele dag wiskundepuzzeltjes zat op te lossen.
Bij wiskunde zie je vaker zo’n
tweedeling: studenten die vijfentwintig uur per dag alleen daarmee bezig willen zijn en een
groep die ook kijkt naar de zaken
er omheen. Zo ben ik zelf uiteindelijk in de sociologie
terechtgekomen.”
Volgens Snijders is op dit
moment de enige constante
factor binnen het huidige onderwijs het feit dat er geen constante factoren zijn. “Vakken veranderen voortdurend. Dat is goed
zolang het met mate is. Er zou
mij iets aan gelegen zijn als we
met z’n allen afspreken er één
keer goed met elkaar over te
praten en er dan de komende
tien jaar niets meer aan te
wijzigen. Behalve natuurlijk om
het op details nog te verbeteren.
Zodra dat gebeurt, geef ik persoonlijk een prijs aan degene
die dat voor elkaar heeft weten
te krijgen.”/

.

De week van/Job
Job Vissers is student Scheikundige
Technologie en semiprofessioneel
wielrenner.
Maandag: De dag begint met een bespreking en aansluitend een gesprek met de
begeleider van ons multidisciplinair
project (MDP) over het recyclen van cd’s.
Omdat het college van deze middag vroeger dan gepland klaar is, spring ik nog
even op de fiets voor een hersteltraining.
De benen voelen, na de in totaal 350 wedstrijdkilometers van afgelopen weekend,
slecht aan. Na mijn overwinning in de
eerste etappe op zaterdag in de ronde van
Midden-Brabant en de door wind erg
zware tweede etappe was dit eigenlijk wel
te verwachten.
Dinsdag: Na een goede nachtrust voel ik
me een stuk beter en heb daardoor ook het
idee dat ik meer opsteek van de colleges. In
overleg met mijn trainer besluit ik me deze
week te beperken tot rustige trainingen.

Woensdag: Na een gesprek met onze opdrachtgever van het MDP weten we
eindelijk wat we precies kunnen gaan
onderzoeken. In de avond lees ik nog wat
hoofdstukken door van de lopende vakken.
Donderdag: College gevolgd en in de
middag heb ik met een paar medestudenten een begin gemaakt aan de uitgedeelde assignment. In de avond nog een
achter-de-brommer-training afgewerkt.
Dat ging erg gemakkelijk; na nog geen
anderhalf uur stond er zeventig kilometer
op de teller.
Vrijdag: Vandaag de hele dag met ons
MDP in de weer geweest. Het plan van
aanpak hebben we opgesteld en in de
middag nog een ‘peer review’ meeting
gehad bij het STU.
Zaterdag: Met mijn club, TML de
Dommelstreek, reizen we af naar het in
Drenthe gelegen Dalen, waar we zondag

een ploegentijdrit
van 36 kilometer
en een klassieker van 153
kilometer
zullen rijden.
Zondag:
Ondanks dat
mijn benen erg
goed waren en ik dus
lange kopbeurten kon maken in de ploegentijdrit, waren we in de breedte niet
sterk genoeg. Ook in de klassieker blijkt
dat de benen, zoals al het hele seizoen het
geval is, goed zijn. Met nog dertig kilometer te gaan, gooi ik de knuppel in het
hoenderhok en spat het peloton in verschillende groepen uiteen. In de sprint van de
kopgroep van twaalf renners leg ik beslag
op mijn tiende tweede plaats van het
seizoen.
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Meer reisvergoeding voor
TU/e-werknemers

Parkeerinkomsten TU/e
veel hoger dan verwacht
De parkeerinkomsten van de
TU/e over de periode van begin
april 2006 tot eind maart 2007
zijn aanzienlijk hoger dan men
had begroot. Dat staat te lezen
in een evaluatierapport over
het nieuwe parkeerbeleid.
In 2004 schatte men nog dat de
jaarlijkse inkomsten aan parkeergelden 80.000 euro zouden
bedragen. Nu blijkt dat er
240.000 euro is binnengehaald.
De betalingen met contant geld
en met de chipknip, samen goed
voor twee euroton, nemen het
leeuwendeel van de inkomsten
voor hun rekening. De rest komt
uit de verkoop van abonnementen aan studenten en cursisten.
Bij de eindconclusies springt een

aantal punten in het oog. Zo
wordt
geconstateerd
dat
parkeren op plaatsten waar dat
niet mag op het TU/e-terrein,
weer is toegenomen. Op dit
moment ontbreekt goede handhaving hiervan. Ook blijkt er op
grote schaal sprake te zijn van
‘bumperkleven’. Hierbij kruipen
automobilisten op de bumper
van de auto voor hen en glippen
er snel onderdoor als die omhoog
gaat. Begin 2008 wordt er een oplossing gepresenteerd om aan
deze praktijk een einde te maken.
Vanzelfsprekend is ook onderzocht of de invoering van het
betaald parkeren het gewenste
effect heeft gesorteerd als het
gaat om het weren van buitenstaanders. Want daar was het het
College van Bestuur uiteindelijk

om begonnen. Het is met name
op dinsdag en vrijdag dat er
minder parkeerplaatsen bezet
zijn. Dan gaat het respectievelijk
om een daling van 14 en 24
procent op de totale parkeervraag
in vergelijking met tellingen in
2004 en 2006. Die daling zou
veroorzaakt kunnen worden door
het wegblijven van bezoekers aan
de binnenstad.
Voor de verstrekking van een
gratis abonnement aan dagstudenten, waarvoor nu zes uitzonderingsregels bestaan, wordt het
voorstel gedaan om daarvan
slechts één regel te handhaven,
en wel die voor studenten met
een medische beperking./

.

TU/e-zwembad vernoemd
naar Jack van Lint

Ook werknemers die op een
steenworp afstand wonen van
de TU/e krijgen sinds kort een
reisvergoeding. Werknemers
die verder dan dertig kilometer
van de TU/e vandaan wonen,
krijgen een royalere vergoeding dan voorheen. Dit komt
door de uitbreiding van de
regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, die
deze zomer is ingegaan.
De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf januari
dit jaar. Zij is het resultaat van
onderhandelingen tussen de
werknemersorganisaties en het
College van Bestuur. Met de vernieuwde reiskostenvergoeding
vonden de vakbonden een
bestemming waarvan alle TU/ewerknemers in principe zouden
profiteren. De aanleiding: er was
geld over. “De financiering van
de uitbreiding komt grotendeels
uit het budget decentrale arbeidsvoorwaardengelden waarin hiervoor structureel ruimte was”, legt
beleidsmedewerker
René
Vlemmings van de Dienst
Personeel en Organisatie (DPO)
uit. “Die gelden kunnen alleen
worden besteed met instemming
van de werknemersorganisaties.”
De vergoeding voor werknemers
die tien kilometer of verder van
de TU/e af wonen, bedraagt
driekwart van het NS jaartrajecttarief. Ook als ze met de auto of
de fiets komen. “Werknemers
hoeven niet meer aan te tonen dat

ze reizen met het openbaar
vervoer”, zegt Vlemmings. “Met
de oude regeling werd daarmee
het gebruik van eigen vervoer
ontmoedigd, maar die moraal is
niet meer van deze tijd. Ook de
fiscus stelt de belastingvrije
vergoeding niet afhankelijk van
de manier van reizen.”
De maximale afstand waarvoor
deze vergoeding geldt, is opgeschroefd van dertig naar vijftig
kilometer. Dit sluit beter aan bij
de veel voorkomende situatie dat
partners elders werken.
Wie minder dan tien kilometer
van de universiteit af woont,
krijgt een vergoeding die
eveneens afhankelijk is van de
reisafstand. De berekening van
deze vergoeding is iets complexer, maar eveneens gekoppeld
aan het tarief van de NS-jaartrajectkaart. Dit maakt de regeling
minder afhankelijk van fluctuerende benzineprijzen.
Werknemers kunnen er bovendien voor kiezen een deel van de
gemaakte reiskosten aan het eind
van het jaar bruto uitbetaald te
krijgen via het keuzemodel
arbeidsvoorwaarden. In dat geval
ontvangen zij bruto (een deel
van) het vakantiegeld en/of de
eindejaarsuitkering.
Fiscaal
gezien zitten hieraan wel nog wat
haken en ogen. De Dienst
Personeel en Organisatie geeft de
TU/e-werknemers hierover in de
loop van de komende maanden
meer
gedetailleerde
informatie./

.

Gewonde door vloeistofexplosie in Helix

Het is slechts weinigen gegeven
dat er een gebouw naar ze wordt
vernoemd. Voormalig TU/e-rector
Jack van Lint, in 2004 overleden, is
het gelukt. Sinds donderdag 6 sep tember draagt het zwembad van
het Studenten Sportcentrum zijn
naam. Voortaan dienen we te
spreken van het Van Lint Bad. Het
zwembad is naar de oud-rector
vernoemd vanwege diens grote

inzet voor de realisatie van een
zwembad bij het sportcentrum.
Van Lint vond de studentensport
zeer belangrijk en was zelf een
fervent zwemmer, zoals oudcollega en de huidige rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn memo reerde in zijn toespraak. “Jack liep
altijd rond met nat haar.”
De nieuwe naam van het zwembad
is door kunstenaar Hugo Vrijdag

vastgelegd in witte tegels met
halve bolletjes erop. Die worden
aangelicht door gekleurde LEDlampjes. Het kunstwerk beeldt
‘lezen met licht’ uit, wat weer
verwijst naar de bijdrage die Van
Lint leverde aan de ontwikkeling
van de compact disc.

Foto: Bart van Overbeeke

Mare is nog niet verloren
De beslissing over de inperking van het Leidse universiteitsblad Mare is een week uitgesteld. Intussen hebben al
meer dan zestienhonderd
mensen online de steunbetuiging aan het blad ondertekend.
Het College van Bestuur van de
Universiteit Leiden wil dat het
onafhankelijke universiteitsblad
Mare ophoudt met het schrijven
van nieuwsberichten. De krant
moet zich voortaan richten op
opinie en debat. De pr-afdeling

brengt een wekelijkse nieuwsbrief uit en die, menen de
bestuurders, verschaft de Leidse
academische gemeenschap voldoende informatie. Mare zou
zonder nieuws ook niet meer wekelijks mogen verschijnen; tweewekelijks zou volstaan.
De beslissing over de inperking
is nu een week vooruit
geschoven. Volgende week is het
Prinsjesdag. Dan presenteert de
regering de begroting en hebben
de meeste media hun handen vol.
Volgens een woordvoerder is het
toeval dat de beslissing in de

Een
promovenda
van
Scheikundige Technologie (ST)
is vorige week dinsdag met
wonden in haar gezicht en armen
met spoed naar het ziekenhuis
gebracht. De oorzaak was een
vloeistofexplosie met het zeer
giftige natriumazide, in lab STO
3.55 van Helix.
De explosie veroorzaakte vrijwel
geen schade, alleen de kolf
waarmee de 26-jarige promovenda werkte ging kapot. De
splinters daarvan kreeg ze in haar
gezicht en haar rechterarm, wat
leidde tot behoorlijke bloedingen. De getroffen onderzoekster is direct na de explosie
met een handdouche afgespoeld.
Ze is danig geschrokken, maar
was de dag erna weer op de universiteit.
Volgens Arjen Ronner, adviseur

arbo en milieu bij ST, zijn de veiligheidsvoorschriften nageleefd.
De promovenda droeg een veiligheidsbril en ze voerde de proef
uit in een zuurkast. Die stond op
het moment van de explosie wel
open, omdat ze handelingen aan
het uitvoeren was.
De exacte toedracht wordt nog
onderzocht. De promovenda
werkte met een oplossing van
natriumazide. Deze stof kan
explosief zijn, bij een temperatuur boven 275 graden. “Het
kan te heet zijn geworden, het
kan drooggekookt zijn, en er
kunnen verontreinigingen in
hebben gezeten die gezorgd
hebben voor een explosieve
reactie”, aldus Ronner. De
proeven liggen stil in afwachting
van de uitkomst van het onderzoek./

.

Het laatste nieuws online bij Cursor
mediadrukte rond de rijksbegroting wordt genomen.
Tussen de steunbetuigingen
staan ook namen van schrijvers
als Joost Zwagerman en Kees ’t
Hart. Op woensdagmiddag
hadden al meer dan 1.824
mensen hun naam op de lijst
gezet: 516 medewerkers van de
universiteit, 740 studenten en
568 buitenstaanders. (HOP)/

.

Op www.ur.leidenuniv.nl/
index.php3?m=1&c=100 staat de
petitie.

Vanaf deze week vind je op www.tue.nl/cursor dagelijks het laatste
nieuws over onderwijs, onderzoek en TU/e-gerelateerde zaken. Naast
de reguliere Cursor, die op donderdagochtend online staat, is het dus
de moeite om elke dag even naar www.tue.nl/cursor te surfen voor een
update van het nieuws.

Diefstal portemonnee
Vanuit een kamer op de begane grond van Helix is op dinsdag 4 september een portemonnee gestolen van een medewerkster. Ze verliet
haar kamer rond 16.50 uur even zonder deze af te sluiten. Toen ze
terugkwam, zag ze in de gang een man van wie ze dacht dat hij daar
niet thuishoorde. Toen ze terugkwam op haar kamer, zag ze dat haar
portemonnee weg was. Ze heeft de beveiliging en receptie van Helix
gebeld en een signalement van de man doorgegeven. Er is uitgekeken
naar de man, maar hij is niet meer gevonden. Op camerabeelden is de
man herkend door het slachtoffer. De beelden zijn overgedragen aan
de politie.
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Bindend studieadvies
ongewenst
“Wie op de universiteit komt
studeren, moet tonen wat hij of
zij waard is”, zei rector Hans van
Duijn bij de opening van dit academisch jaar. Maar blijkt een
studie hier na een halfjaar een
kansloze missie te zijn, dan trekt
de TU/e haar handen van je af.
“We dwingen ze nog net niet om
weg te gaan, maar dat zou in de
toekomst wel eens anders
kunnen worden.”
Vreemde uitspraken voor een
rector van een instituut voor academische opleidingen. Een academische houding gedijt bij liefdevolle verwaarlozing: pas als
een student verantwoordelijk kan
zijn voor zijn of haar eigen studie
en een grote mate van vrijheid
heeft daar naar eigen inzicht mee
om te gaan. Dat een universiteit
aangeeft hoe dat zou moeten, is
prima, maar dat ze oplegt hoe het
moet, is de dood in de pot.
Voor alle duidelijkheid: ons
eerste jaar bij Elektrotechniek
kent van alles behalve verwaarlozing! We hebben speciale wiskundevakken die aansluiting met
het vwo leggen, we hebben ouderejaars als studentmentoren die

vanaf de Intro
‘hun’ eerstejaars een
halfjaar
begeleiden,
we hebben een
overvol rooster om er toch
maar vooral voor te
zorgen dat onze eerstejaars aan het werk gaan
en blijven, we hebben een
cursus studievaardigheden in oktober, we
hebben huiswerkbegeleiding in blok C, we
hebben in het eerste semester
maar liefst zes deeltoetsen om
onze eerstejaars zoveel mogelijk
terugkoppeling te geven, we
hadden docentmentoren maar
daar zagen studenten het nut
niet van in en dat hebben we dus
maar weer afgeschaft. En ja, we
hebben ook (al meer dan vijftien
jaar) een studieadvies voor
Kerstmis. En daarmee houdt het
niet op. Ook ná het eerste semester hebben we studiebegeleiding
voor alle studenten die dat nodig
hebben, bijvoorbeeld via officiële
-door de examencommissie goedgekeurde- planningen in het
tweede jaar (wat bij sommige
opleidingen ‘studiecontracten’

En ik vind...
heet).
Maar levert
ons dit studenten met
een academische
houding op?
Ik betwijfel
het zeer. Als
het gaat om een academische
houding dan zie ik die eerder in
bijvoorbeeld een tweedejaars
student die ik onlangs sprak over
zijn plannen voor zijn tweede
jaar, die naast zijn studie bij
Prodrive werkt en daar ook wil
blijven werken. Slecht voor zijn
studievoortgang, slecht voor ons
rendement. Maar wel een academische houding in de dop. Want
die houding uit zich in zelfstandig keuzes maken, ook al
maak je het jezelf er moeilijk
mee en doet de hele wereld iets
anders. Een academische
houding betekent ook dat je de
tijd neemt om te overdenken wat
je aan het doen bent en dat je de

resulterende studievertraging
voor lief neemt. Een academische houding groeit alleen
bij studenten die uit zichzelf
gemotiveerd en gedreven zijn,
niet bij wie zich laat leiden door
de buitenwereld. Een academische houding kun je niet
afdwingen; erger nog: dwang
maakt dat die houding nooit zal
ontstaan.
Een academische opleiding kan
een bindend studieadvies dus
missen als kiespijn. Een goede
opleiding heeft die dwang ook
niet nodig, want er is echt niet
veel overtuigingskracht nodig om
een student die niet op de goede
plek zit zover te krijgen dat hij of
zij een andere opleiding gaat
zoeken. Een opleiding die dwang
nodig heeft, geeft zichzelf een
brevet van onvermogen. Een universiteit die dwang nodig heeft,
laat zien dat ze zich vooral richt
naar het ministerie, dat alleen elk
diploma betaalt. Vooral efficiëntie en geld tellen. Met het opleiden van academici heeft dat niet
veel meer te maken.
Jan Vleeshouwers,
studieadviseur bij de
faculteit Elektrotechniek

In memoriam
Op 4 september is dr. Jos Janssen overleden. Jos Janssen is ruim veertig jaar medewerker geweest
van de faculteit Scheikundige Technologie. In het jaar 2003 is hij met pensioen gegaan.
Jos Janssen is altijd zeer betrokken geweest bij de universiteit. Zo speelde hij een grote rol in het
democratiseringsproces van de universiteit. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de facul teitsraad Scheikundige Technologie en lid van de universiteitsraad van de TU/e.

U-Blad - Universiteit Utrecht

Paria’s en brulapen
Mediëvist en KNAW-voorzitter Frits van Oostrum probeer de vorige week tijdens de opening van het academisch
jaar van de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen
een verklaring te geven waarom alfa’s in het universitaire
landschap minder succesvol zijn als collega’s uit de bètamedische sector. Van Oostrom gebruikte de metafoor van
de apenrots: qua waardering staan de paria’s van de
sociale wetenschappen onderaan en bovenop de berg
zitten de brulapen van het bèta-medische complex. De
alfa’s zitten daar ergens tussenin. Die krijgen altijd veel
complimenten, maar ondertussen verdelen de bèta’s (‘de
universitaire Bokito’s’) onderling het geld. Mokken helpt
niet, aldus de KNAW-voorzitter. Zijn advies: leer van het
strategisch denken uit deze hoek en treed zelfbewuster op.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Horkerige huisbaas
intimideert bewoners
In Huize Hubertus in Enschede is het hommeles, zo valt te
lezen in UT Nieuws. De huisbaas wil het pand ontruimen
en schuwt daarbij blijkbaar geen enkel middel. Zo
plaatste hij medio augustus twee van zijn ‘handlangers’ in
het huurhuis (volgens de bewoners ‘kermisopbouwers van
het zwaardere soort’), die direct ruzie zochten met de oor spronkelijke bewoners. Er vielen rake klappen en één van
de studenten werd met de dood bedreigd. Een vuurwapen
en een mes zouden daarbij gebruikt zijn. De twee rouw douwers werden door de politie opgepakt, maar zijn
inmiddels weer op vrije voeten. Oud-bewoners zijn de
geschrokken Hubertanen bijgesprongen en hebben steun
toegezegd in de juridische sfeer.

Namens de TU/e,
ir. H.P.J.M. Roumen, secretaris

Delta - TU Delft
Namens de faculteit Scheikundige Technologie,
prof.dr. J.W. Niemantsverdriet, decaan

Het College van Bestuur heeft een eigen ‘witte fietsen’-plan gelanceerd. Eerstejaars
studenten van de TU/e kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs een degelijke witte fiets
bestellen. Bijkomende eis is wel dat de betreffende student in Eindhoven woont. De TU/e
hoopt hiermee studenten te stimuleren om op kamers te gaan en deel te nemen aan de
universiteitsgemeenschap en het studentenleven. Vox Populi stelt: een goedkope fiets gaat
een student echt niet overhalen om moeders pappot te verlaten.

Ing. Reinier Henneke (25)
Student pre-master Sustainable Energy Technology (woont
op kamers in Nieuwegein)
“Ik denk niet dat mensen vanwege deze regeling op kamers
gaan. Zelf zou ik dat tenminste zeker niet doen. De actie om
studenten voordelig een fiets te laten kopen, vind ik wel erg
goed. Ik ben vóór het promoten van meer beweging, want
lichaam en geest moeten allebei gestimuleerd worden. De
student van tegenwoordig is volgens mij erg lui geworden.
E e n p a a r v r i e n d e n v a n m e k u n n e n n i e t e e n s e e n b r ie f p o s t e n
zonder de auto te pakken. Meer fietsen is gewoon goed.”

Ing. Jerom de Haan (23)
Student pre-master Sustainable Energy Technology (gaat
deze week op kamers in Eindhoven)
“Met deze stelling ben ik het eens, want een fiets heeft geen
enkele invloed op zo’n grote beslissing als op jezelf gaan
wonen. Die twee staan in geen enkele relatie met elkaar.
Mocht ik zelf twijfelen tussen thuis blijven wonen of op
kamers gaan, dan zou zo’n fiets nooit het laatste zetje zijn. Ik
ga wel zo’n fiets bestellen, want ik vind het een geweldige
a c t i e . H e t i s b e l a c h e l i j k h o e g e m a k z u ch t i g i e d e r e e n w o r d t .
Een paar jaar geleden deed ik zelf ook nog alles met de auto,

maar tegenwoordig pak ik voor ritjes onder de drie kilometer
altijd de fiets. En ik voel me gewoon fitter dan eerst. Daarbij
vind ik het leuk dat het TU/e-logo op de witte fietsen komt te
staan, want dan hoor je voor je gevoel echt bij een gemeenschap, wanneer je erop rondrijdt.”

John Willems
Student bachelor Bouwkunde (thuiswonend in Heeze)
“De meeste studenten die op kamers gaan, hebben zó een
fiets, legaal of niet. Zelf heb ik ook een fiets staan in
Eindhoven. Dus ik ben het wel met de stelling eens. De witte
fiets zal weinig tot niets bijdragen aan de beslissing al of niet
op kamers te gaan wonen. Het is gewoon een leuke actie van
de TU/e.”

Liever een emmer aan een touw
In Delta staat een interview met historicus en journalist
Gerbert van der Aa. Van der Aa is Afrika-kenner en vertelt
onder meer over het foutlopen van hightech oplossingen
die westerlingen aandragen voor Afrikaanse problemen.
“Waterpompen zijn een bekend voorbeeld. Die dingen
worden door westerse organisaties neergezet, maar als ze
kapot gaan, kan niemand ze repareren. De organisatie die
de pomp heeft aangelegd, is meestal al lang weer vertrok ken. (…) Vandaar dat het beter is om gewoon het trad itio nele systeem met een touw en een emmer in stand te
houden. Een gebroken touw is makkelijker te vervangen
dan een onderdeel van een kapotte pomp.”

Mare - Universteit Leiden

Mare in last
Met Telegraafachtige chocoladeletters staat de noodkreet
op de voorpagina: ‘Mare in gevaar’. Het College van
Bestuur wil af van de weekfrequentie van Mare en vindt
bovendien dat het nieuws in het vervolg beter gecoverd
kan worden door de pr-afdeling van de universiteit. Deze
verstrekkende maatregelen zijn gebaseerd op een pover
onderzoekje onder studenten en medewerkers.
Hoogleraar Jan Pieter Abrahams, voorzitter van de
redactieraad, zegt daarover: “De kwaliteit van onderzoek
waarop het besluit gebaseerd wordt, is een universiteit
volstrekt en op alle fronten onwaardig.” Ook concludeer de de redactieraad dat de kritiek op Mare (‘vulgair’,
‘sensatiebelust’, ‘niet objectief’) sterk overdreven en
tendentieus naar voren gebracht was in het rapport. Bij de
raad zelf zijn al jaren geen klachten meer binnengekomen.

Ad Valvas - VU Amsterdam

Sluier en geslachtsdeel
Barry van Beers
Medewerker boekhandel Selexyz Van Piere
in het Hoofdgebouw
“Die stelling onderschrijf ik, want ik verwacht niet dat die
fiets mensen gaat overhalen op kamers te gaan in Eindhoven.
Voor die studenten die toch al op kamers zitten, kan het wel
een leuke bonus zijn. Daarbij zijn die witte fietsen positief
voor het imago van de TU/e naar buiten.”

Sinds mei draagt een twintigjarige VU-studente een
gezichtssluier. Ook tijdens de colleges. In Ad Valvas
vertelt ze waar dat goed voor is. “De zwakte van de man
zit in zijn geslachtsdeel. (…) De profeet heeft gezegd dat
de vrouw één en al bron van verleiding is. Daarom moeten
vrouwen hun schoonheid verhullen.” Ondanks de sluier
wordt ze wel herkend door docenten en medestudenten.
“Misschien aan mijn tas, of aan mijn manier van lopen.”
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Monumentenstatus W-hal ‘complexe materie’
De dreiging dat de W-hal
binnenkort tot gemeentelijk
monument kan worden
bestempeld, kost het College
van Bestuur hoofdbrekens.
Begin juli liet de Monumentencommissie een positief advies
uitgaan naar B&W. Sloop zou
niet nodig zijn. CvB-lid prof.dr.
Paul Verhaegen zegt dat het
honoreren van het advies
financieel zeer ongunstig zal
uitpakken voor de TU/e.
Het College van Bestuur was
maandagmiddag tijdens de honderdste universiteitsraadvergadering duidelijk. De best denkbare optie voor de TU/e is dat de
gemeente er vanaf ziet om de
W-hal tot gemeentelijk monument te bombarderen. Al is de
kans dan zeer reëel dat de
Stichting Wederopbouw Erfgoed
Eindhoven, die de monumentenstatus heeft aangevraagd, binnen
zes weken protest aantekent
tegen die beslissing. Mocht de gemeente de aanvraag goedkeuren,
dan zal de TU/e daar protest
tegen aantekenen. “Mocht dat
niet het gewenste resultaat opleveren, dan stappen we alsnog
naar de rechter”, aldus Verhaegen.

Maar al deze procedures kosten
veel tijd. En volgens ir. Herman
Rikhof,
projectleider
van
Campus 2020, is het net dat waar
het bij deze operatie aan ontbreekt. Rikhof: “Op dit moment
hanteren we als deadline om de
hele W-hal leeg te hebben januari
2008. Dan willen we namelijk
alle aansluitingen en leidingen
die er bestaan, gaan afsluiten.
Aansluitend volgt dan een uitgebreid bodemonderzoek, omdat
we tijdens het bouwproces niet
geconfronteerd willen worden
met vervuilde grond. In het
voorjaar gaan we het project aanbesteden. Dan zou ook begonnen
moeten worden met de sloop,
want voor de zomervakantie
moet het terrein bouwklaar zijn.
Alle problemen die nu spelen
rondom de W-hal, zorgen ervoor
dat het hele Campus 2020-plan
vertraging gaat oplopen. En dat
betekent weer dat we andere
gebouwen langer in de lucht
moeten. Dat brengt dan weer
meer kosten met zich mee”.

Twijfels
Bij haar advies aan de gemeente
heeft de Monumentencommissie zich onder meer gebaseerd op

een rapport van de architectuurhistorici
van
het
bureau
Crimson. In dit rapport wordt de
waarde van de W-hal voor de naoorlogse Nederlandse architectuur hoog genoemd. Onder meer
door de toepassing van zeer
moderne constructietechnieken
bij het overkappen van grote
ruimtes. Het gebouw zou hoog
scoren als het gaat om het
verlenen van de monumentenstatus.
Volgens Rikhof bestaan er
twijfels over de inhoud van dit
rapport, waartoe het CvB overigens zelf opdracht heeft gegeven.
“Nergens worden de uitspraken
goed onderbouwd”, meent de
projectleider. “Waarom is het een
gebouw van architectuurhistorische waarde, is het een sleutelwerk in het oeuvre van een
bepaalde architect, wordt het
genoemd in naslagwerken over
Nederlandse architectuur? Al dat
soort zaken ontbreken.”
Fons Spijkers, werkzaam bij de
dienst Monumentenzorg van de
gemeente Eindhoven, karakteriseert de kwestie als ‘zeer
complexe materie’. Volgens
Spijkers doet B&W over enige
weken een uitspraak en is de

gemeente nog steeds in gesprek
met de universiteit. “Dat is ook de
afspraak”, volgens Spijkers. “Er
zou geen beslissing genomen
worden zonder voorafgaand
overleg met de TU/e.”

Bewijslast
CvB-lid Verhaegen liet weten dat
de universiteit inmiddels nog
meer argumenten heeft aangedragen waarom behoud van het
gebouw alleen al technisch niet
mogelijk is. “We zouden het
zodanig moeten aanpassen, dat
het niet meer als de W-hal herkenbaar is. We willen echter zo
snel mogelijk een campus opzetten waarmee we internationaal de bühne op kunnen”,
aldus Verhaegen. Op het eind van
zijn betoog opperde hij nog een
scenario. Zo zou de gemeente de
monumentenstatus
kunnen
verlenen, maar daarnaast toch
akkoord kunnen gaan met een
sloopvergunning. Ook Spijkers
bevestigt dat zoiets mogelijk is.
Alleen moet de TU/e dan weer
hard maken dat sloop de enige
oplossing is. “In zo’n geval wordt
de bewijslast omgekeerd”, verklaart Spijkers./

.

Techniekpromotie van Leeuwarden tot Landgraaf
“Stroom is als water, alleen
zonder geklater.
Je kunt het niet zien, alleen
voelen misschien.
Het kan laten draaien, het kan
laten branden.
Maar raak het niet aan, niet met je
handen!”
Dit gedichtje komt uit de ‘elektrorap’, die een team studenten
Elektrotechniek aan het begin
van de show ‘Hoe?Zo, Elektro!’
opvoert. Het is slechts één van de
activiteiten die door de Stichting
Techniekpromotie
worden
gecoördineerd om in het hele
land -Van Leeuwarden tot
Landgraaf- exacte wetenschappen te promoten onder scholieren. Andere bekende activiteiten
zijn het Natuurkundecircus, de
Chemieshow en het Toverlab.
De stichting, die inmiddels een
paar jaar bestaat, presenteerde
onlangs haar eerste jaarverslag.
Volgens medewerkster Marian
Kat een teken dat de organisatie
professioneler is geworden. “We
hebben in 2006 ongeveer
44.000 mensen bereikt met onze
activiteiten. Veel kinderen, maar
ook hun ouders”, vertelt ze. “We
hebben becijferd dat onze activiteiten een kleine vier euro per

Haagse bronnen melden dat Gert
Jan Kramer, voorzitter van de
raad van toezicht, dinsdag 11 september in China gebeld is door de
minister. Aanleiding waren zijn
uitspraken in het Algemeen
Dagblad van woensdagochtend.

Op de parkeerplaats bij het lab
voor Akoestiek is op woensdag
5 september een autoradio
gestolen. Een raam was
ingeslagen. Een dag eerder was
er een poging tot auto-inbraak
op dezelfde parkeerplaats. Die
hoek van de campus is nog een
‘zwarte vlek’ in het videobewakingssysteem, zegt ing. Mirjam
Jahnke, hoofd van de beveiliging van de TU/e. Er staan twee
camera’s die kant op gericht,
maar in die hoek kunnen ze net
niet komen. Zogauw als er
werkzaamheden aan de weg of
infrastructuur zijn daar,
worden ook kabels gelegd voor
een camera. “Een heel project
opzetten voor het plaatsen van
één camera is niet haalbaar”,
legt Jahnke uit. Wel wordt extra
gesurveilleerd in die hoek van
de campus.

Coryfeeën eisen
uitvoering
kennisagenda
Vier prominente leden van het
Innovatieplatform hebben opgeroepen haast te maken met
investeringen in de kenniseconomie. De kennisinvesteringsagenda zou uitgangspunt
moeten zijn. De vier leden
-bestuursvoorzitter Gerard
Kleisterlee van Philips, SERvoorzitter Alexander Rinnooy
Kan, wis- en natuurkundige
Robbert Dijkgraaf en emeritus
hoogleraar klinische biochemie
Piet Borst- noemen de uitvoering van de in 2006 opgestelde agenda van het
Innovatieplatform essentieel
om Nederland terug te krijgen
aan de top. Jaarlijks zouden de
investeringen in hoger onderwijs en onderzoek moeten
worden opgeschroefd tot er
vanaf 2016 jaarlijks zes miljard
euro extra wordt uitgegeven.
Het extra geld moet onder meer
worden gestoken in vrij universitair onderzoek en in de
‘tweede geldstroom’ die door
wetenschapsfinancier NWO
wordt verdeeld onder goed
presterende onderzoeksteams.
Instellingen zouden daaraan
geen eigen bijdrage meer
hoeven leveren. Dit najaar
bekijkt het Innovatieplatform
wat er in het eerste jaar is
terechtgekomen van de voorstellen uit de agenda. (HOP)

Foto: Bart van Overbeeke

contactuur kosten. Veel minder
dan bij bijvoorbeeld de bekende
wetenschapsmusea.” Voor een
deel heeft de stichting dat te
danken aan de TU/e, die gratis
een ruimte aan de medewerkers
beschikbaar stelt.
Het populariseren van de exacte

wetenschap zit overigens duidelijk in de lift. Tot nu toe werd de
stichting gerund door vijf
personen (3,5 fte), die een veertigtal studenten aansturen. Na
het vertrek van de in deeltijd
werkende directeur ir. Annemiek
Kamp is men nu op zoek naar een

fulltime directeur. Verder is met
de TU Delft vergaand overleg om
aldaar een dependance van de
stichting op te richten. De
Universiteit Twente is voorlopig
terughoudend./

.

Plasterk legt ook TU Delft aan de ketting
De raad van toezicht van de TU
Delft moet de benoeming van
de nieuwe collegevoorzitter
voorleggen aan Onderwijsminister Ronald Plasterk. Die
wil zeker weten dat de instelling de Balkenende-norm niet
schendt.

Diefstal autoradio

Daarin staat te lezen dat de TU
Delft bij de zoektocht naar een
nieuwe collegevoorzitter ‘lak
heeft’ aan het door de regering
beoogde salarisplafond van
170.000 euro voor universiteitsbestuurders.
In het onderhoud met de minister zou Kramer hebben aangevoerd dat hij onjuist is
geciteerd door het AD. Plasterk
wenst echter niet voor voldongen
feiten te worden gesteld. Hij wil
de benoeming daarom vooraf
kunnen goedkeuren.
In de laatste editie van universi-

teitskrant Delta had Kramer al
laten weten dat de Balkenendenorm de zoektocht naar een
nieuwe collegevoorzitter lastig
maakt, omdat “de totale salariskosten rond de 240.000 euro per
jaar liggen”. Kramer was niet
bereikbaar voor commentaar.
Minister Plasterk benoemt en
ontslaat de raden van toezicht van
bekostigde openbare universiteiten. Bij een drietal ‘bijzondere’
universiteiten heeft hij dat recht
niet: de Vrije Universiteit, de
Universiteit van Tilburg en de
Radboud Universiteit Nijmegen.

Ook de hogescholen zijn niet
openbaar. Daar benoemen de
raden van toezicht hun leden zelf.
Volgens Peter Kwikkers, juridisch expert op het gebied van
hoger onderwijs, moet de minister wel gewichtige redenen hebben om tot tussentijds ontslag of
schorsing te besluiten. “Overtreding van de wet kan zo’n reden
zijn, alleen is de normering van
topsalarissen in de semi-publieke sector nog niet waterdicht
geregeld. Het lijkt dat de minister
nu niet meer kan doen dan
dreigen.” (HOP)/

.

‘Studie-Idols’
hit op Indiase tv
Duizenden Indiase jongeren
deden een gooi naar de hoofdprijs van de nieuwe televisieshow: een studiebeurs van
66.000 euro om aan een Britse
universiteit te studeren. Kruis
een tv-programma als Idols
met de Nationale Wetenschapsquiz en je ziet het voor je:
‘Scholar Hunt’. Kandidaten
doen wanhopig hun best zo
goed mogelijk te scoren, maar
ze vallen massaal af. Uiteindelijk kan er maar één de beste
zijn. En dat was de achttienjarige Arvind Aradhya, die nu
aan de universiteit van Warwick
mag studeren. Volgens de winnaar is het succes van de show
wel te verklaren. De bewoners
van India zijn geobsedeerd door
scholing, meent hij. “Je opleiding bepaalt je positie in de
maatschappij.” Nog vier andere
afvalraces zullen volgen, voor
vier andere universiteiten.
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Oplossingen voor industriële
Compressoren/Gerard Verhoogt
Foto/Bart van Overbeeke
Gescheurde pijpleidingen op olieplatforms of de behuizing
van een compressor die eraf wordt geblazen. Dit wordt
veroorzaakt door surge, het terugstromen van een gas of
vloeistof de leiding in, door het compressorhuis heen. Het
moge duidelijk zijn dat producenten en consumenten hier
niet op zitten te wachten. Promovendus ir. Jan van Helvoirt
bedacht oplossingen hiervoor. Hij promoveerde op woensdag
12 september op zijn proefschrift ‘Centrifugal Compressor
Surge’.
Kleine compressoren, bijvoorbeeld in een
garage of voor een verfspuit, werken
alleen indien nodig. Industriële compressoren zijn gigantisch groot -3,5 meter
hoog en 15 meter lang is geen uitzondering- en moeten een constante hoge druk
doorsturen. Ze worden gebruikt in de
chemische industrie, bij energiecentrales
en aardolie- en aardgasinstallaties in
boortorens en pijpleidingen. Een compressor is in principe een schoepenrad,
dat lucht of een ander gas aanzuigt en
versneld doorgeeft. In de ruimte achter de
compressor -een vat of een pijpleidingwordt de druk hoger omdat het gas daar
wordt samengeperst.
Surge ontstaat als de aanvoer stokt of
minder wordt, waardoor de druk vermindert. Het gas wil dan terugstromen,
van een plaats met hoge druk naar een
plaats met lage druk. Het kan door de
compressor heen terugstromen de aanvoerleiding in, soms met desastreuze
gevolgen. Die verminderde aanvoer kan
allerlei oorzaken hebben, zoals technische of andere problemen van buitenaf.
De olie- en gasmarkt fluctueert omdat er
’s zomers minder energie wordt gebruikt
dan ’s winters of omdat Rusland de oliekraan dichtdraait en er hier extra gas of
olie nodig is.
Van Helvoirt: “Surge veroorzaakt trillingen in de compressoren en de
machines. Dat kan tot grote problemen
leiden. Bij grote industriële compressoren heb je het over 300 bar met fluctuaties van 50 procent, dus in enkele

luttele seconden gaat de druk dan terug
naar 150 bar. Het betreft hier dure installaties van miljoenen euro’s. Een oplossing voor surge is voor industrie en
verbruikers dus van groot belang.”
“De energieprijs is nu hoog en mede
daardoor kan de industrie investeren in
nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er in
Noorwegen een proef gedaan met het
bouwen van olie-installaties op de
zeebodem, meer dan zevenhonderd
meter diep. Zo’n installatie moet minimaal vijf jaar onafgebroken en veilig
werken, want je kunt er niet even met een
duikboot naartoe om iets te herstellen.”

Praktijktesten
Een aangebracht veiligheidssysteem
voorkomt meestal grote ongelukken,
maar die grijpt radicaal in. Het productieproces komt stil te liggen om een klep
open te zetten en gas toe te voegen om de
druk weer goed te krijgen. Van Helvoirt
wil met meet- en regeltechniek continue
kleine aanpassingen doen, zodat
drastisch ingrijpen niet nodig is. Het
principe is: je meet de druk in en voor de
compressor. Als er drukverschillen zijn,
gaat er even een klepje open en stroomt er
gas de compressor in om de druk weer
gelijk te krijgen.
Om een regelaar voor het systeem te ontwerpen, moest Van Helvoirt drie stappen
nemen. Hij moest een model van de compressor opstellen en het gedrag beschrijven. Daarna keek hij of het model de
werkelijkheid goed benadert. En als

Help, de koelmachine bevriest!
Steek je hoofd eens in de vriezer. Voelt
behoorlijk koud, hè? Toch is het nog
niets vergeleken bij de koelers waaraan
technisch natuurkundige ir. Daniel
Willems in zijn promotieonderzoek
heeft gewerkt. Hij werd vanuit de groep
Lage Temperaturen van de faculteit
Technische Natuurkunde gestationeerd
bij het Eindhovense bedrijf Stirling
Cryogenics & Refrigeration BV. Willems
werkte er aan grote industriële koelsystemen die zo weinig mogelijk onderhoud nodig hebben. Op donderdag
20 september hoopt hij op zijn werk te
promoveren.
Stirling, een spin-off-bedrijf van Philips,
levert industriële apparaten die het pas
écht koud maken. De typische temperaturen liggen rond het kookpunt van
stikstof: bij 196 graden Celsius onder nul.
Oftewel, op de temperatuurschaal die
onderzoekers gebruiken, bij 77 kelvin.
Maar waarom zou je iets eigenlijk zo
koud willen maken? Willems legt uit:
“Op kleine schaal kun je denken aan elektronica die beter functioneert bij lage
temperaturen. Infraroodsensoren die in
militaire toepassingen -zoals nachtkijkers- zitten, moeten heel koud zijn,
omdat de beelden anders veel ruis
hebben.” Maar een wellicht nog veel

belangrijkere toepassing van ‘cryogene’
koeling is supergeleiding. Dit fenomeen,
ontdekt door de Nederlander Heike
Kamerlingh Onnes in 1911, houdt in dat
onder een bepaalde zeer lage temperatuur een materiaal geen elektrische
weerstand meer heeft. Een elektrische
stroom door dat materiaal ondervindt dan
geen tegenwerking meer en dat zorgt
ervoor dat er nauwelijks energieverlies
optreedt bij het transport van elektronen,
wat stroom feitelijk is.
Jarenlang moest men voor dit effect
zakken tot vlak boven het absolute
nulpunt (0 kelvin of -273,15 graden
Celsius). Maar in de jaren tachtig van de
vorige eeuw ontdekten natuurkundigen
een familie van materialen die al rond de
90 graden kelvin supergeleidend werden.
Nog steeds wel heel koud, maar dit was te
realiseren met behulp van vloeibaar
stikstof. “En dit spul is relatief goedkoop
als je het in grote hoeveelheden inkoopt”,
vertelt promovendus Willems. “Het wordt
verkocht als restproduct bij de productie
van vloeibare zuurstof. Vrachtwagens
voeren de stikstof aan, waarna het bij de
klant wordt opgeslagen in grote tanks, die
je her en der op de TU/e-campus kunt
zien staan. Wil je echter onafhankelijk
zijn van de levering per vrachtauto, bijvoorbeeld als die niet betrouwbaar

Jan van Helvoirt met de door hem ontworpen regelklep voor industriële compressors.

genoeg is, of te duur vanwege de infrastructuur, dan bieden de machines van
Stirling uitkomst. Deze zijn in staat om
op alleen elektriciteit lokaal vloeibare
stikstof te produceren.”

Dunnere kabels
Supergeleiding kan van nut zijn in bijna
alle toepassingen waar een grote elektrische stroom loopt. Dus elektriciteitskabels kunnen veel dunner worden om
dezelfde stroom aan te kunnen. Maar ook
transformatoren en elektromotoren, die
bijvoorbeeld in schepen worden gebruikt,
kunnen kleiner worden, zodat er ruimte
vrijkomt voor andere dingen. Willems:
“In Tokyo denkt men er zelfs al over na
om de grote elektriciteitskabels te vervangen door gekoelde, supergeleidende
kabels. De huidige kabels zijn toe aan een
uitbreiding van capaciteit, maar de
fysieke ruimte ontbreekt in de drukke
stad.”
Voor het toepassen van supergeleiding is
het van groot belang dat de temperatuur
continu laag genoeg blijft. Het wegvallen
van de supergeleiding zou immers
kunnen leiden tot een enorme overbelasting van stroomdraad of motor en
daarmee tot uitval. De Stirling-koelers die
het bedrijf Stirling bouwt, zijn daar prima
geschikt voor. Ze werken op basis van
twee onafhankelijke zuigers die heliumgas achtereenvolgens samenpersen,
verplaatsen en weer expanderen, en dit 25
keer per seconde. Bij dit proces wordt

warmte van de ene naar de andere plek
getransporteerd, hét kenmerk van koelsystemen. Na een paar minuten kan een
flinke Stirling-koeler al de gewenste lage
temperatuur hebben bereikt. Het ding
heeft echter ook nadelen. De zuigers
worden gesmeerd met olie en de combinatie van olie en koude is verre van
ideaal. Aan de koude kant bevriest de olie
en in andere delen van de koeler
verdampt de olie juist gemakkelijk om op
koude plekken weer neer te slaan.
Willems: “Gemiddeld moet zo’n machine
elk jaar stilgezet worden om te worden
gereinigd. Technisch gezien is dit al knap,
want na zes- à achtduizend uur draaien
zou bijvoorbeeld de motor van je auto al
lang afgeschreven zijn.” Maar toch is dit
terugkerende onderhoud ongewenst. De
opdracht die promovendus Willems
meekreeg, was dan ook: ontwerp een
koelmachine met voldoende vermogen
die veel minder vaak onderhoud nodig
heeft.

Geen bewegende delen
Het eerste wat Willems deed, was de problematische zuiger in het koude gedeelte
weglaten. De expansie van het gas wordt
nu geregeld door een kleine opening,
waar het helium doorheen stroomt, een
buffervat in. Dit principe, pulsbuiskoeling genaamd, heeft als grote voordeel
dat in het koude gedeelte geen bewegende delen meer aanwezig zijn. Dat
betekent minder trillingen, minder
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compressoren
laatste moest hij het meet- en regelsysteem ontwerpen en testen.
Bij stap 1 ging het echter al fout. Het idee
was om een standaardmodel te gebruiken, zodat er tijd overbleef om veel praktijktesten te doen. Van Helvoirt: “Een
model heb je nodig om het dynamische
gedrag van de compressor, inclusief het
gedrag tijdens surge, te beschrijven, om
op basis daarvan een regelaar te ontwerpen. Het standaardmodel is relatief eenvoudig en is toch in staat om -tot op
zekere hoogte- het surge-gedrag te
beschrijven.”
Voor zo’n model moet je aannames doen,
want je kunt niet de hele werkelijkheid
meenemen in je model. Dus maakte Van
Helvoirt aannames over de eigenschappen van het gas (onder invloed van druk
en temperatuur), hij schematiseerde de
ingewikkelde architectuur van een compressor en maakte aannames over het
dynamisch gedrag van het gas in het
systeem.
Van Helvoirt: “De kunst is natuurlijk om
de juiste aannames te doen, namelijk
diegene die het gedrag van de hele
machine bepalen. Op basis van testen
kun je het standaardmodel aanpassen, tot
de praktijkmetingen en het model goed
overeenkomen. Bij praktijktesten bij
Siemens, producent van grote compressoren, bleek achter de compressor
een pijp te zitten die erg lang was (41
meter), iets wat in de industrie niet ongebruikelijk is. De lengte van de buis zorgt
voor extra aero-akoestische problemen
tijdens surge, omdat het gas door de buis
heen golft. Dat effect was niet in het standaardmodel opgenomen en hier moest
een nieuw model voor worden gemaakt.”

Vooruitgang
De volgende stap was parameter identificatie. De kracht van het standaardmodel
is dat het weinig parameters bevat, maar
die moeten wel heel exact zijn. Het gaat
om de zogenoemde B-parameter die de
stabiliteit in de compressor bepaalt. Die
B-parameter bestaat uit gegevens van de
geometrie, de draaisnelheid van de compressor en de geluidssnelheid in het gas.
Met name op dit onderdeel heeft Van
Helvoirt veel toegevoegd aan het theore-

tische werk van zijn voorgangers. “Er
zitten nog steeds onnauwkeurigheden in,
maar gezien de complexiteit van industriële compressoren is het een enorme
vooruitgang. Om de juiste parameters
te achterhalen, heb ik twee methoden
gebruikt. Een daarvan is gebaseerd op
een verbeterde benadering van de geometrie en een maakt gebruik van metingen onder veilige condities”, zegt Van
Helvoirt.
Daarna hoefde Van Helvoirt ‘alleen nog
maar’ een regelsysteem ontwerpen. Dat
doet continu metingen in de compressor
en voorkomt surge door een klep even
open of dicht te doen. Dat regelsysteem
heeft hij ontworpen en gebouwd, maar
door tijdgebrek is het niet robuust genoeg
geworden. Kleine onregelmatigheden en
foutjes veranderen het gedrag van het gas
in de compressor en die kon het ontworpen regelsysteem niet hanteren. “Dat is
in principe goed mogelijk, de meet- en
regeltechniek heeft daar allerlei methoden voor. Maar het ontbrak me gewoon
aan tijd. De meeste tijd is besteed aan het
kloppend maken van het model, terwijl ik
eigenlijk drie jaar wilde besteden aan de
meet- en regeltechniek. Ik heb nog wel
een nieuwe regelklep gemaakt die twee
keer zo snel open en dicht gaat als industriële standaardregelklep. Toch was het
helaas niet mogelijk om in de praktijk te
bewijzen wat we denken te kunnen. Wel
hebben we nu veel meer inzicht in wat er
nog moet gebeuren.”

Praktisch specialist
Hij heeft dan ook een hele lijst aangegeven met wijzigingen die nodig zijn
om het probleem op te lossen, maar dat is
werk voor een opvolger. Van Helvoirt start
binnenkort, samen met ir. Ramon
Solberg, zijn eigen bedrijf CST Innovations, dat onder de TU/e Holding valt.
Van Helvoirt zelf is inmiddels een
praktisch specialist in surge-problematiek.
De kans is dus aanwezig dat hij het surgeonderzoek zelf kan voortzetten. CST
Innovations wil verder onderzoek uitvoeren voor TU/e en industrie en gaat
activiteiten organiseren om de wetenschappelijke kennis van de TU/e beter in
de markt te zetten./

.

Een koelinstallatie op basis van
het rondpompen van vloeibare
stikstof in een gesloten
lus. Links en rechts zijn
twee koelmachines te
zien, gebaseerd op
het Stirling-principe.
Foto: Stirling
Cryogenics &
Refrigeration BV.

slijtage en dus minder
onderhoud. De eerste versie van de
machine deed het nog niet optimaal. De
tweede, geoptimaliseerde versie haalde
echter al een vermogen van 160 watt bij
77 kelvin. “Dat was op dat moment de
best presterende grote pulsbuiskoeler ter
wereld”, vertelt Willems. Hij kwam er
echter ook achter dat het rendement met
4,5 procent wat achterbleef bij dat van een
Stirling-koeler (10 procent). “Dat heeft te
maken met bepaalde verliezen in de
pulsbuis waar je niet onderuit komt, zoals
een hogere drukval. Daarmee verlies je
energie -in de vorm van warmte- die je
niet meer eenvoudig kunt terugwinnen.”
Conclusie: de pulsbuis is een mooi

concept, maar
vanwege het
hogere rendement is het
Stirling-concept in de
industrie toch meestal favoriet.
Blijft over het probleem van de
bewegende, oliegesmeerde compressor. Met de opgedane kennis besloot
Willems deze oliegesmeerde zuiger te
vervangen door een olievrij exemplaar.
Een tamelijk revolutionair idee. Het
ontwerp voor de verbeterde compressor
-een coproductie van Stirling, de
Gemeenschappelijke Technische Dienst
van de TU/e en enkele andere bedrijven
uit de regio- was zodanig sterk, dat men
besloot het concept ook toe te passen op
een Stirling-koeler. Ook bij deze nieuwe
koeler, die binnenkort in productie wordt
genomen, wordt nu zowel de smering als
de afdichting verzorgd door heliumgas./

.

“Wie er allemaal inspraak hebben? Zes
gemeenten, drie provincies en een aantal
landelijke overheden, zoals Rijkswaterstaat
en ministeries. Een aantal regionale samen werkingsverbanden, belangenverenigingen
en natuurorganisaties. Er is vraag naar
nieuwe woningen en naar uitbreiding van het
wegennet, maar die bestuurlijke kluwen
maakt veranderingen op dit gebied
moeizaam.” Stedebouwstudente Angela
Vogelsangs maakte voor haar afstuderen een
plan van aanpak voor de Diemerscheg, een
groen gebied tussen Amsterdam, Muiden,
Weesp en het IJmeer.
“Het is een complex gebied. Landbouw,
recreatie, bedrijventerreinen, woongebieden,
een spoorlijn en snelwegen wisselen elkaar
af.” De Bouwkundestudente stelde een plan
van aanpak op om -met zoveel spelers en
belangen- toch met het gebied aan de slag te
kunnen. “De traditionele aanpak bij stedebouw is om één groot plan te maken: een
ideaalbeeld hoe het gebied er over een aantal
jaren uit moet zien.”
“Meestal is er één partij die macht heeft een
veto uit te spreken. In de Diemerscheg ont breekt zo’n scheidsrechter. De hiërarchie
tussen de partijen is onduidelijk. Bovendien
is er regelmatig een wisseling van de wacht gemeenteraden veranderen bijvoorbeeld om

de vier jaar. Dan is zo’n plan achterhaald voor
het is uitgevoerd.”
Vogelsangs verkende het gebied. “Het oogde
niet zo chaotisch als ik had verwacht. De
Diemerscheg valt uiteen in kleinere gebie den, een soort landschappelijke kamers.
Iedere kamer had zijn eigen karakter, maar de
kamers bleken wel verband met elkaar te
houden.”
“Stedebouwkundigen zijn gewend om chaos
te bestrijden: je kiest een centraal element en
stemt daar de rest op af. Maar bij de
Diemerscheg is veelzijdigheid het kenmerk
van het gebied. De kunst is om hier met de
chaos te werken.”
Door het gebied in kamers in te delen,
beperkte Vogelsangs het aantal partijen dat
met elkaar om de tafel moet. “Op die schaal
is het makkelijker om initiatief te nemen. Zo
kun je sneller inspelen op veranderingen. Per
kamer zijn er randvoorwaarden opgesteld,
waarmee rekening moet worden gehouden.
Met deze aanpak bied je partijen die iets
willen de mogelijkheid daadwerkelijk wat te
bereiken. Maar ook grote regionale vraag stukken kun je met deze methode aan pakken.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Prestigieuze Amerikaanse prijs
voor TU/e-onderzoeker Erwin Kessels
Onderzoeker dr.ir. Erwin Kessels van de groep Plasma and Materials Processing van de
faculteit Technische Natuurkunde is onderscheiden met de Peter Mark Award van de AVS
(American Vacuum Society) Science & Technology Society. Kessels is de eerste onderzoeker
van buiten de Verenigde Staten die deze onderscheiding krijgt. De prijs bestaat uit een geld bedrag van 6.500 dollar, een oorkonde en een uitnodiging om als gastspreker een voor dracht te verzorgen op het internationale AVS-symposium, van 15 tot en met 19 oktober in
Seattle. De Peter Mark Award wordt jaarlijks toegekend aan een jonge wetenschapper
(onder de 35 jaar) voor uitstekend theoretisch of toegepast onderzoek.
De 34-jarige Erwin Kessels studeerde in 1996 af als natuurkundig ingenieur aan de TU/e. Hij
promoveerde hier in 2000 op een onderzoek naar flexibele zonnecellen. Kessels werkt bij de
faculteit Technische Natuurkunde aan plasma’s voor nanotechnologie. Zo doet hij onder zoek naar het opdampen van ultradunne lagen op dragermateriaal. Het betreft hier laagjes
van enkele atoomlagen dik op met name halfgeleiders. Toepassingen hiervan zijn onder
andere zonnecellen en halfgeleiderchips. Hij is (mede)auteur van meer dan tachtig weten schappelijke artikelen en heeft samen met collega-onderzoekers diverse octrooien op zijn
naam.

Congres over verkeersveiligheid
Van 19 tot en met 21 september vindt in het Crown Plaza Hotel in Maastricht het interna tionale verkeersveiligheidcongres IRCOBI (International Research Council on Biomechanics
of Injury) plaats. Op de IRCOBI-conferentie komen onderzoekers uit de hele wereld bij elkaar
om de nieuwste resultaten van onderzoek ter verbetering van de verkeersveiligheid en in
het bijzonder de veiligheid van auto’s te bespreken. Vanuit ons land zijn er onder andere
voordrachten door onderzoekers van de TU/e en TNO Industrie & Techniek. Zo spreekt TU/eonderzoeker Matej Hrapko over de preventie van hersenletsel en promovendus Ewout van
der Laan over het optimaal regelen van de veiligheidsgordel tijdens een botsing.
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Honderdste U-raadsvergad

“We hebben aan kracht en slag
Universiteitsraad/Ivo Jongsma
Foto’s/Rien Meulman/Bart van Overbeeke
Tien jaar geleden kleedde de minister van Onderwijs Jo Ritzen
de macht van de universiteitsraad danig uit, met de wet
Modernisering Universitair Bestuur (MUB). Het is inmiddels
bijna onvoorstelbaar, maar voor 1997 kon de raad bijvoorbeeld nog het College van Bestuur de laan uitsturen - en dat
gebeurde in Eindhoven ook eens, in 1990. Precies honderd
keer kwam de Eindhovense universiteitsraad sinds de
invoering van de MUB bijeen, wat de raad op maandag 17
september viert met een speciale zitting. Honderd keer
gekortwiekt vergaderen, is dat een reden voor een feest?
Ir. Peter Spijker heeft het
papiertje waarop de berekening staat thuis bewaard
- en hij kan er nog altijd
met plezier naar kijken.
De berekening waarmee
toenmalig student en
universiteitsraadslid
Spijker en twee van zijn
collega’s ontdekten dat het
College van Bestuur in de
begroting voor 2002 een fout
maakte van 7,4 miljoen gulden. Een hele
stapel ambtenaren en het CvB erbij, ze
hadden allemaal het kapitale gat in de
begroting over het hoofd gezien. Nog
geen maand na de ontdekking sneuvelde
de man in het College van Bestuur die
verantwoordelijk was voor de financiën.
Drs. Willem te Beest stapte op vanwege
een ‘gebrek aan vertrouwen’. Niet gek dat
Peter Spijker, terugkijkend, ‘de begrotingskwestie’ het belangrijkste wapenfeit
vindt van de universiteitsraad (UR) in de
laatste tien jaar.
Als een CvB-lid opstapt als gevolg van
werk van de raad, kun je moeilijk
beweren dat de UR door de invoering van
de MUB vleugellam is geworden. Maar is
dat wel een succes om bijzonder trots op
te zijn? Het controleren van berekeningen is geen kerntaak van de UR, zou je
kunnen stellen - daar zijn immers ambtenaren en computers voor. Moet de raad
niet vooral plannen op hun inhoud controleren en bijsturen? Klopt, vindt
Spijker, die nu promovendus is bij
Biomedische Technologie. Dat is volgens
hem bij ‘de begrotingskwestie’ dan ook
gebeurd. “Waar moesten die extra miljoenen vandaan komen? Over
die vraag heeft de raad uitgebreid gediscussieerd
met Hans Amman, de
opvolger van Te
Beest”, vertelt
Spijker. Echter: dat
deel van de invloed
van de raad is amper
zichtbaar voor het
publiek. “De universiteitsraad is heel bepalend voor
het bestuur van de universiteit - achter de

schermen”, weet het voormalige UR-lid uit ervaring.
Het ontbreekt de raad
dus niet aan invloed,
vindt Spijker. Dat wil
niet zeggen dat hij de
MUB toejuicht. “Je
mag maar zelden meebeslissen. Soms wil je
dingen, maar je hebt geen
stok meer achter de deur.”
Bovendien dreigt door de MUB
het gevaar van passiviteit, doordat de
raad de plannen van anderen controleert,
maar zelf geen plannen maakt. Zijn
fractie, de PF, had daar indertijd een
creatieve oplossing voor. “Wij schreven
een half jaar voordat het CvB met zijn
instellingsplan kwam een eigen plan. En
die twee legden we naast elkaar. Op die
manier kun je ook iets zeggen in de raad
over de dingen die het CvB níet wil.” Een
eigenzinnige opstelling. Toch denkt
Spijker niet dat dit vervelend is voor het
bestuur. “Er is niks beter dan een goede
dialoog. En je mag daarbij best over de
randjes gaan.”

Arrogant
Iemand die daar erg goed in was, is
prof.dr. Herman Beijerinck, raadslid van
1998 tot en met 2004. “Ik was redelijk
zichtbaar in de raad”, zegt hij lachend.
“Ik hou wel van een stevige manier van
oppositie voeren. In mijn tijd was dat
hard nodig, omdat we een zeer autoritaire
bestuursvoorzitter hadden. Henk de Wilt
was een heel arrogante bestuurder.” De
kwaliteit van de stukken die het CvB naar
de raad stuurde, typeert Beijerinck als
‘flodderig’, van een veel te laag
niveau. “Wij zouden
daarmee geen tweedeof derde geldstroom
kunnen binnenhalen.”
Hij zat bijna zeven
jaren in de UR, na
dertien jaar faculteitsraad. Hij heeft het ‘meebesturen’ dus zien veranderen in ‘medezeggenschap’, met de komst van de
MUB. Maar MUB of geen MUB, het

maakt volgens Beijerinck niet veel uit. Als
er ‘dikke fouten’ gemaakt worden, zijn de
consequenties hetzelfde. “Je moet in de
raad op geen enkele manier ontzag
hebben voor autoriteit. Je moet de durf
hebben om helder te zeggen waar je het
niet mee eens bent. Dat is de rol van de
raad: je moet het CvB zo scherp houden
dat ze bij het opstellen van de stukken al
denken ‘dit haalt het niet, dat branden ze
af’. Zo kan een krachtige raad nog steeds
hetzelfde voor elkaar krijgen”, is zijn
overtuiging. “We hebben aan kracht en
slagvaardigheid niets ingeleverd door de
MUB. In de praktijk hebben we nog
steeds voldoende middelen om in te
grijpen.”
In 2004 stapte Beijerinck uit de raad. Het
was goed geweest, hij was er klaar mee.
Inmiddels is ook de laatste hoogleraar die
nog in de raad zat, prof.dr. Ton van
Leeuwen, ermee gestopt. Al dik een jaar
zijn de professoren van de TU/e niet meer
vertegenwoordigd in de UR. En daarmee
is de raad wat Beijerinck betreft niet helemaal volwaardig meer. “Dat is net zoiets
al een UR zonder studenten. Het is een
gemis. Voor een hoogleraar kan het bijvoorbeeld makkelijker zijn om tegen het
CvB in te gaan. En een hoogleraar hoort
op een ander niveau in zijn contacten veel
dingen.” Volgens Beijerinck kijken de
meeste van zijn collega’s met dedain naar
de universiteitsraad. “Ze voelen zich er te
goed voor, en dat wordt vertaald met ‘ik
heb er geen tijd voor’. Maar het staat
gewoon te laag op hun prioriteitenlijstje.”

Helemaal voor
Ook de huidige voorzitter van de universi-

teitsraad, dr. Laurent Nelissen, ziet de
MUB niet als een slecht iets. Sterker nog:
“Ik ben er helemaal voor’, zegt de voorzitter. “Je moet een universiteit door
fulltime professionals laten besturen. Het
gaat immers om publieke middelen. En
daarvoor heb je mensen met managementervaring nodig.” De raadsleden
hebben daar niet de kwalificaties voor.
Maar ze zijn wel een uitstekend
klankbord voor het bestuur, vindt
Nelissen. Als er geen universiteitsraad
meer zou zijn, dan is de eerste benadeelde het CvB, denkt de voorzitter dan
ook. “Het moet toch geweldig zijn om af
en toe uit te moeten leggen wat je doet?
Dat houdt je scherp.”
De raad als ‘dienstverlener’ voor het CvB
dus. Is dat niet de omgekeerde wereld,
zou de raad niet juist moeten opkomen
voor de belangen van de kiezers? “We zijn
geen oppositiepartij”, is het antwoord van
de UR-voorzitter. “Je moet ons zien als de
regeringspartij die in de Eerste Kamer zit.
Er hoeft geen oppositie te zijn. Dat zie je
in geen enkel bedrijf of organisatie.
Samen moeten we dingen bereiken, want
uiteindelijk hebben we hetzelfde belang,
staan we voor dezelfde tent.”
Geen oppositie dus, en ook geen belangenbehartigingsorganisatie. Nelissen: “Veel
mensen denken dat we een soort vakbond
zijn. Dat is de U-raad niet. Wij kijken bijvoorbeeld naar de inhoud van een reorganisatieplan, en we willen weten óf er een
sociaal plan is. De vakbonden gaan vervolgens over de inhoud van het sociaal
plan en de werknemer. We komen niet op
voor individuele belangen, maar voor
processen van onderwijs, onderzoek en
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dering sinds invoering MUB

gvaardigheid niets ingeleverd”
scherper gemaakt’, vertelt het voormalige
derde lid van het Eindhovense CvB. “Als
je in zo’n proces zit, is het zwaar. Het is
de kunst om daarbij in een positieve
spiraal te blijven. Maar de confrontatie
werkt schonend. Je krijgt
boven water waar het
om gaat.”

bedrijfsvoering.” Maar wat heeft de individuele kiezer, de student of de medewerker, dan concreet aan de universiteitsraad? Heel veel, betoogt de raadsvoorzitter. “Een hele hoop regelingen en
processen van de universiteit zouden
minder gunstig of minder doeltreffend
uitvallen zonder de raad”, is zijn overtuiging. De parkeerregeling bijvoorbeeld,
die werd ingevoerd toen de slagbomen geplaatst werden. In de eerste versie
mochten studenten helemaal niet meer
gratis de campus op met hun auto. Door
de reacties van de raad zijn er uitzonderingscategorieën bepaald, bijvoorbeeld
studenten met een handicap of studenten
zonder ov-kaart. Een ander voorbeeld van
merkbare invloed: de bestuursbeurzen,
waarbij de raad zich sterk maakte voor de
omvang van het budget en wijze van
inzet. En de TU/e-fiets, wat een ideetje
was van studentenfractie Groep-één.
Sinds kort is het CvB ook verplicht reorganisaties voor te leggen aan de universiteitsraad, vóórdat ze uitgevoerd worden.
Om dit te bereiken, moest de Eindhovense raad wel naar een externe geschillencommissie gaan. De wet schrijft
voor dat een universiteitsraad instemmingsrecht heeft op wijzigingen in het
zogeheten Bestuurs- en Beheers
Reglement (BBR). Verandert de naam van
een afdeling, bijvoorbeeld door een reorganisatie, dan moet de raad deze verandering in het BBR goedkeuren. Maar het
CvB kon ervoor kiezen om de naam pas te
veranderen op het moment dat de reorganisatie al voltooid en dus onomkeerbaar
was. Door de uitspraak van de geschillencommissie kan dit niet meer: de naams-

wijziging en de reorganisatie moeten
integraal ter instemming aan de raad
worden voorgelegd, vóór de start van de
reorganisatie. “Daardoor moet een reorganisatieplan veel duidelijker en verder
uitgewerkt zijn. Een CvB kan nu niet
zomaar iets in gang zetten”, vertelt
Nelissen over het nieuwverworven recht.
“En dan ben ik terug waar ik begon: het
moet toch heerlijk zijn om af en toe uit te
moeten leggen waar je mee bezig bent?”

Vermoeiend
‘Heerlijk’ is niet het eerste woord dat
prof.dr.ir. Hans Amman te binnen schiet
bij de gedachte aan de universiteitsraad.
“Het is een last en een lust”, zegt de man
die in april 2006 het CvB van de TU/e
verruilde voor het CvB van de Universiteit
Utrecht. “Bij mijn aantreden in Eindhoven was het best even heftig”, weet de
bestuurder nog. “Er is een fase geweest
dat ik het best wel spannend vond. Dat ik
me echt afvroeg: krijgen we wel instemming op onze begroting?”
Zeker bij reorganisaties vindt hij de gang
naar de universiteitsraad vermoeiend.
“Bij reorganisaties wordt door de raad een
hoge mate van detail gevraagd. Daarbij
gaat het soms om vragen die niet relevant
zijn, of om vragen waarop geen antwoord
is. Je moet bij zo’n proces heel veel investeren in praten, en zaken uitzoeken.
Dat kost veel energie.”
Daar staat tegenover dat het ook wel iets
oplevert, vindt Amman. Hij verwijst naar
een recente reorganisatie van de ict-afdeling in Utrecht, waar de Utrechtse raad
veel moeite mee had. Het weerwerk van
de raad heeft ‘een aantal dingen toch wel

Dat zulke
confrontaties lang
duren, is
de ‘verdienste’ van
de raad.
“Raadsvergaderingen
vergen behoorlijk wat voorbereiding”, vertelt student en PFraadslid Chris Gits (23). “Je bereidt je
vragen voor en vraagt je af: welke antwoorden kan ik van het CvB verwachten?
En wat is mijn reactie op die antwoorden,
met welk antwoord neem ik genoegen?”
Verbaal de handschoen opnemen
tegen de ‘hoge heren’ van het
bestuur, is dat niet moeilijk?
Gits trekt zijn wenkbrauwen
op. “Nee. Je zit daar voor een
reden, niet om ja te
knikken. Ik voel geen
terughoudendheid. Ik
word er ook niet zenuwachtig van.”
Zijn belangrijke rol en de
invloed die hij heeft,
beschrijft de student
Scheikundige Technologie
met evenveel nuchterheid. “Het
heeft wel wat. Als student kom je
normaal niet in contact met CvB-leden.
Als je iets bij ze aankaart, dan wordt het
meestal ook opgepakt”, aldus het
raadslid. “Het is wel leuk als je ideeën
gehoord worden.”
Gits zit sinds januari dit jaar in de raad
namens de PF-fractie, na een jaar lang in
de PF-steunfractie te hebben gezeten.
Zijn beeld van het raadswerk is in die tijd
danig veranderd. “Voor ik erbij kwam,
was het een ver-van-mijn-bed-show, ook
al las ik wekelijks de
Cursor.” Zijn toetreding
tot de bestuurlijke wereld
van de universiteit was
een eyeopener. “Waar de
UR zich allemaal mee
bezighoudt. Als student
sta je er vaak helemaal
niet bij stil dat bepaalde
zaken aangekaart of
geregeld zijn door de
UR.” Bestuursbeurzen
voor buitenlandse studenten bijvoorbeeld. Dat
die beurs ook jaarlijks
geïndexeerd wordt.
Ervoor zorgen dat studenten een persoonlijk
collegerooster kunnen
samenstellen in onderwijsportal OW-info.
“Allerlei dingetjes
waarvan studenten
denken ‘god wat leuk dat
dat er is’. Maar ze staan
er niet bij stil dat er een
heel proces achter de
totstandkoming zit.”
Toch heeft Gits niet het
idee dat zijn werk ondergewaardeerd wordt. Of
dat er desinteresse
bestaat onder de Eindhovense studenten. Hij
verwijst naar de opkomst
van studenten bij de

raadsverkiezingen: 51 procent in topjaar
2004, 47 procent in 2006. “Met zo’n
opkomst zijn studenten zeker betrokken
bij het wel en wee van de universiteit. Ik
heb het gevoel dat we als raad
gewaardeerd
worden.”

Toen de MUB werd ingevoerd, was Gits dertien. Een vergelijking
met de pre-MUB-periode kan hij dus
moeilijk maken. Klagen over de MUB
doet hij ook niet - het had immers nog
veel erger kunnen zijn. De vorige staatssecretaris van Onderwijs, Mark
Rutte, wilde een nieuwe Wet
op het Hoger Onderwijs en
Onderzoek (WHOO) invoeren. “Daarin werd de
medezeggenschap door
studenten nog verder
ingeperkt. Een universiteit zou onder de
WHOO bijvoorbeeld
geen faculteitsraden en
opleidingscommissies
meer hoeven in te stellen.
Maar gelukkig hebben we
de MUB nog steeds.”/

.

Op maandag 17 september is om 16.00 uur een
speciale vergadering van de universiteitsraad, ter
gelegenheid van de honderdste vergadering, die afgelopen maandag plaatsvond. Op het programma
staan zes sprekers, onder wie de raadsvoorzitter,
de voorzitters van de studentenfracties en de voorzitter van het College van Bestuur.
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Algemeen
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 woensdag 19 september vindt om
10.30 uur een informatiebijeenkomst
plaats in de Posthumuszaal voor iedereen die er meer van wil weten.

Communicatie Service
Centrum
Doe mee met ‘the battle of the
universities’
De strijd om de Academische Jaarprijs,
editie 2007-2008, is weer losgebrand. In
de special ‘Wetenschap’ van het NRC
wordt een oproep gedaan om mee te
doen. De special ligt in speciale bakken
bij alle TU/e-gebouwen. Met de ‘battle of
the universities’ wil de organisatie wetenschappelijke onderzoekers motiveren om
resultaten van hun onderzoek actief
onder de aandacht te brengen van een
breed publiek. Een deelnemend team
moet bestaan uit onderzoekers en studenten. Per universiteit kunnen twee
projecten meedingen. Met de hoofdprijs
van 100.000 euro krijgt het winnend
team de kans het plan daadwerkelijk uit
te voeren. Voorstellen moeten voor 15
oktober bij de rector magnificus worden
ingediend. Hierbij gaat het om een introductie van het team en het onderzoeksproject en een plan van aanpak in 400
woorden. De afsluiting van de wedstrijd
is in juni 2008. Voor meer informatie:
www.academischejaarprijs.nl.

in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Scale-Education
Invariant Object Retrieval’. Balmashnova
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is: prof.dr.ir.
B.M. ter Haar Romeny.
Ir. M.W.J.M. Musters verdedigt op dinsdag 18 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 ‘Qualitative
Modeling in Computational Systems
Biology Applied to Vascular Aging’.
Musters promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch.
D. Bessems verdedigt op woensdag 19
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 ‘On the propagation of
pressure and flow waves through the
patient specific arterial system’. Bessems
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
F.N. van de Vosse.
Ir. D.W.J. Willems verdedigt op donderdag 20 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 ‘Biomaterials
by the supramolecular control of nanofibers’. Willems promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn A.T.A.M. de Waele en prof.dr.
R.M.M. Mattheij.

Afscheid Bertran de Beer
Op 1 oktober eindigt het dienstverband
van Bertran de Beer bij de Dienst
Huisvesting van de TU/e. Ter gelegenheid hiervan wordt een afscheid gehouden op dinsdag 25 september van 16.30
tot 18.00 uur in het PVOC. Graag nodig
ik u uit hierbij aanwezig te zijn.
Namens Dienst Huisvesting, Piet van
Happen

Studentenleven
Ichtus Eindhoven

CTT

Alpha-cursus

Proficiency test in English
The next Proficiency test will take place
on Sep. 21, ’07. You can register via the
Studyweb (0T650). Registration is open
and will close on Sep. 14, 2007. For additional information, contact CTT office de
Hal 1.39 (office hours from 10 – 1 p.m.)
or send an e-mail to d.prasad@tue.nl.

Christelijk geloof saai, onwaar of achterhaald!? Op maandag 24 september gaat
de eerste avond van de alphacursus van
Ichtus van start. Voor meer info kun je
mailen naar alpha@ichthuseindhoven.nl
of kijk op www.ichthuseindhoven.nl.

ESMG Quadrivium
Zangworkshop met leden van
Montezuma’s Revenge

Mensen
Afscheidscollege
Prof.dr.ir. J. de Graaf (W&I) houdt op
vrijdag 14 september zijn afscheidscollege. Dit heeft plaats vanaf 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
van zijn afscheidscollege is ‘Wiskunde:
waarheid, spel of taal?’.

Promoties
Ir. R.P.M. Janssen verdedigt op maandag
17 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 ‘Quantitative
Prediction of Polymer Failure’. Janssen
promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.
Mw. E. Balmashnova verdedigt op maandag 17 september haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur

In november zal ESMG Quadrivium de
Queen Symphony van Tolga Kashif voor
koor en harmonieorkest uitvoeren in de
Grote Zaal van het Frits Philips
Muziekcentrum. Ter voorbereiding van
dit concert vindt dinsdag 25 september
om 19.30 uur in het Gaslab een zangworkshop plaats die open is voor alle studenten en aio’s van de TU/e. Er zal worden gewerkt aan een speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt arrangement van
melodieën uit de hits van Queen. Het
geheel zal onder de leiding staan van

twee leden van de bekende A Capella
Vocal Popgroep Montezuma’s Revenge.
De kosten voor deelname zijn acht euro,
zang- of andere muzikale ervaring is niet
vereist, enthousiasme wel.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@esmgquadrivium.nl. Via
dit email adres is ook verdere informatie
verkrijgbaar over de workshop.

Vegetarische eetgroep in
oprichting
Je hoeft geen culinair wonder te zijn. We
zijn vooral op zoek naar mensen uit
Eindhoven die het, net als wij, gezellig
vinden om een keer per week of een keer
per twee weken samen te eten. We koken
om de beurt.
Voor meer informatie: berber_koop
mans@hotmail.com.

work and bring a poster. More information and detailed programme on:
www.phe.bwk.tue.nl/2ndISGMasterClass
. To register: t.derksen@gerontechnology.info with the subject ‘request registration form ISG masterclass’.
Transfer 175 euro (for ISG student members) or 225 euro for non members to
ABN-Amro account number
50.60.36.111, IBAN
NL52ABNA00603611, Swift / BIC code
ABNANL2A . Mention ‘Master class
Gerontechnology name, family name’.
Your registration will be active after
acceptance, and after payment of the
registration fee has been received.

Stichting Brabantse
Beeldende
Amateurkunsverkiezing
Bestuursleden gezocht

Diversen
Appellation Contrôlée
AC symposium 2007 Designed
for the Future! Tien jaar ADMS Waar staan we nu?
AC -Appellation Contrôlée- is de alumnivereniging van Architectural Design
Management Systems (ADMS). Ieder
jaar organiseert AC een symposium,
waar ADMS’ers hun bedrijfsopdracht
aan (mede)studenten en aan het bedrijfsleven kunnen presenteren.
Dit jaar staat het symposium in het
teken van het tienjarige bestaan van
ADMS. We kijken terug op de ontwerpen
van een aantal cursisten uit de begintijd
van ADMS. Maar we kijken ook vooruit
en bieden lichting 12 en 13 een podium
om het belang van hun bedrijfsopdracht
voor de toekomst te presenteren. Dit
alles onder dagvoorzitterschap van
prof.dr.ir. Joan van Aken, één van de
oprichters van deze opleiding.
Het symposium vindt plaats op 5 oktober
2007 en start om 12.30 uur in de filmzaal van de Zwarte doos.
Aanmelden voor het symposium kan tot
28 september via www.tue.nl/adms.
De deelnamekosten bedragen 75 euro
per persoon, voor studenten is de prijs
10 euro.

The International Society
for Gerontechnology
ISG International master class
The International Society for
Gerontechnology likes to inform you on
the following: From November 13 to 14,
2007 the Dutch-Flemish Chapter of the
ISG organises the 2nd ISG International
master class ‘Gerontechnology’ Venue:
Technische Universiteit Eindhoven, the
Netherlands.
For 2 full days, American and European
masters from the wake of
Gerontechnology will lecture and give
face-to-face counselling to each individual PhD research project. The following
masters will take part: H. Bouma, the
Netherlands, A. Tinker, United Kingdom,
D.G. Bouwhuis, the Netherland, J.L.
Fozard, USA and A. Franco, France.
PhD students’ posters will be assessed by
both the masters and fellow students,
with prizes to be earned in each category
(enhancement, prevention, compensation, care support).
Maximum number of PhD students
attending is 20. Each PhD student
should prepare a summary of his/her

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie
NU! Auto 20 uur + examen: 875,Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Het bestuurswerk neemt gemiddeld twee
dagdelen per maand in beslag en varieert
van het uitzetten van beleid tot het plannen en uitvoeren van de
Amateurkunstverkiezing.
Wat vragen wij:
Kandidaten met belangstelling voor beeldende amateurkunst en bestuurlijke
ervaring.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur:
Marie-José van der Sandt telefoon: 0402163265.

Europe/Asia-Pacific
Science organisation
Modeling Week
The Europe/Asia-Pacific Science
Organisation in partnership with the
Postmaster program Mathematics for
Industry of Technische Universiteit
Eindhoven, the Netherlands,organizes a
‘Modeling Week September 2007’. The
event will take place from Monday 24
September till Monday 1 October 2007.
Groups of five students will work on projects introduced by Dow R&D. The week
is a workshop for the trainees in the program and an assessment for applicants
to a position in the program. The six
challenging problems that were selected
for being studied in the Modeling Week
can be found in the attached document.
For more information on the Modeling
Week event and detailed project descriptions, see the website of the program:
www.win.tue.nl/oowi

Vacatures
Administrateur (V84.013), dienst
Financiële en Economische Zaken (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00 euro).
Full Professor (Chair) Management of
Product Development (V39.431),
Organisation Science and Marketing,
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).
Beleidsmedewerker onderzoek (V38.524),
het faculteitsbureau faculteit Bouwkunde
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m
4761.00 euro).
Postdoc Pre-empitive healing of stresses
in coatings (V37.612), Materiaal- en
Grensvlaktechemie, 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).
Administratief Medewerker (0.5 - 1.0 fte)
(V84.014), dienst Financiele en
Economische Zaken. Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).
PhD ‘Processing and Properties of
Piezoelectric Polymer-Ceramic
Composites’ (V37.613), Materiaal- en
Grensvlaktechemie, 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).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl
Hoofd Projectbureau Dienst Huisvesting
(1,0 fte). Voor meer informatie zie
www.euflex.nl/vacatures.

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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Introductory day TU/e ‘rather late’
Bidding international
employees welcome and
acquainting them with
Dutch procedures, on and
outside the TU/e campus:
these are the reasons for
the introductory day for
international TU/e employees, which was held
on Friday 4 September.
The first foreign employees came trickling into
the University Club around
8.45 hours, to witness the
start of the introductory
day. The doctoral candidates, postdocs and professors hailed from almost
a
dozen
different
countries, such as China,
Japan and Australia, but
also
Germany
and
Portugal.
Those present faced a tight
schedule. After an introductory round ir. Harry
Roumen, secretary of the
university, gave a brief
intro about the history of
Eindhoven and the TU/e.
Then some light was shed
on more practical matters:
Jolanda van der Sande
from the Personnel and
Organization Department
(DPO) talked about insurances, day care centers
and taxes, among other
things. It turned out that
many of the international
employees had already
contacted Marleen van
Heusden, the next speaker,
about the subject of accommodation.
Before the first part of the
day was closed with a coffee
break and the Dutch ‘delicacy’ ‘biscuits with mice’,
Willem van Hoorn (DPO)
enlightened the audience
about the Dutch form of
government
and
the
monarchy.

Goodbye
to Cursor
After writing the English
page for a year and a half
I am saying goodbye to
Cursor and moving on to
a new job. As of this week
Franca Gilsing will be
writing the English page.
She can be reached a
engcursor@tue.nl.
I would like to thank all
of you who have talked to
me for one of my articles
for your cooperation and
your willingness to
answer my questions.
I very much enjoyed
writing the English page
and meeting people from
all over the world.
Elke van Cassel

The participants in the introductory day in De Hal at the Communication, Linguistics & Technology Center. Photo: Bart van Overbeeke

The day continued with a
tour of the campus, after
which the international
employees had a look in De
Hal, where they received an
explanation about the
various facilities in the
library
and
the
Communication,
Linguistics & Technology
Center (CTT). Next the participants were shown
around the TU/e Sports
Center. A lunch in the
‘TUreluur’ on the top floor
of the Hoofdgebouw concluded the day.

Organization
The persons who attended
commended the introductory day, but also repeatedly
mentioned
a
drawback: for many of
them it occurred rather
late. Indeed, most of them
have worked at the TU/e for

two or three months now,
so they have had to find
their way around the
campus and Eindhoven all
by themselves.
Ellen Konijnenberg, the
hostess for the introductory day who works for
DPO, attributes this primarily to an organizational
cause: “Every year four introductory days are held,
spread throughout the
year. As a result, it is quite
possible
that
new
employees
have
just
missed one of those days
and have to wait for the
next one.”
Although for many the
introductory day is not an
‘introduction’ to the TU/e
anymore, no such extra
days will be added in the
near future. Konijnenberg:
“We now have twenty registrations on average for a

day. Our expectation is that
more days would not
immediately result in more
registrations.”
Considering that on an
annual basis we get about
three hundred new international TU/e employees
(28 percent of the scientific
staff does not come from
the Netherlands), there is
in fact only a small group
taking part in the introductory days. One of the
reasons might be that these
employees do not grant
themselves any time to participate,
according
to
Konijnenberg:
“The
employees are too busy,
they rather spend their stay
at the TU/e on their activities than on such a day.”
DPO
employees
are
working hard to generate
more interest among international employees, and

have now adopted a proactive policy. Van Hoorn:
“We have recently started
using e-mail to approach
people coming to the TU/e
before long.” Van Hoorn
would like the welcoming
policy for new international employees to encompass more than ‘just’
an introductory day. “DPO
is studying ways to help
new colleagues to information faster, for instance
by providing specific information through e-mail and
via the web or through
meetings
devoted
to
specific subjects. We are
also considering activities
of a more social nature
such as excursions to
typical places in the
Netherlands.”/

.

Holland Handbook: practical guide for expats
Have you ever wondered
about the origins of
Sinterklaas? Would you
like to know more about
the Dutch political
system, or how to get a
Dutch driver’s license?
Would you like to know
how to find a family
doctor, or how to find a
school for your children?
You will find all the
answers in the Holland
Handbook.
Xpat
Media
recently
published the 2007-2008
edition of this reference
book for expats, which
offers information on all
aspects of living and
working in the Netherlands, inlcuding finding a
job and a place to live,
financial matters, transportation, education, and
healthcare.
Although
mostly a reference book
-with lots of usefull
addresses,
phone

numbers, and websitesthe Holland Handbook
also includes tourist information and general information
about
Dutch
culture and habits, and the
Dutch language. It even
includes an expats’ top ten
of Dutch tourist attractions
-including all the obvious
choices, such as the Van
Gogh Museum, the Anne
Frank House, and the
Keukenhof- as well as a list
of places to visit, recommended by the Dutch
themselves, including the
Biesbosch National Park,
the Groninger Museum,
the village of Thorn in
Limburg, and the Dutch
Open Air Museum in
Arnhem./

.

On www.xpat.nl you can find
excerpts from the Holland
Handbook as well as up-to-date
links to useful addresses and
websites. The Holland Handbook
2007-2008, Xpat Media. ISBN:

Column
For someone like me, who
is perpetually hungry, food
is very important. You
might not be aware, but
most international
students at TU/e walk
around very hungry. Many
of us come from cultures
revolving around food, and
getting adjusted to the
Dutch cuisine and eating
habits is a constant
challenge.
For example, a typical
Dutch lunch consists of two
slices of bread with cheese
in the middle. If it’s your
lucky day, you’ll get a slice
of processed ham, extra
salty to compensate for the
bland bread. To help this
down your throat, you can
wash it down with karnemilk (sour milk), which is
exactly as appetizing as it
sounds. Popular belief is
that this combination is
healthy and beneficial.
True, especially if you own
stock in the local bakery.
Dinner doesn’t improve
matters much. A typical
dinner item is stamppot, a
dish whose ingredients are
a mystery since it’s all
mashed beyond recog nition. Rumour has it that it
contains potatoes and
edible parts of some animal
but the jury is still out on
that.
Once, I was invited by a
Dutch friend to dinner. I
went to his home expecting
a good hearty meal. Having
skipped lunch that day, my
mind was filled with visions
of tender meat dishes and
wholesome vegetables.
Upon reaching, he informs
me that dinner consists of
one main course pancakes. Apparently, it’s
a typical dinner menu.
Noticing my trance like
expression as my ears
communicated this news to
my growling stomach, he
laughed and said “Oh,
I was joking - we have
pancakes AND whipped
cream for dinner”.
Oh yeah, that makes it all
better then.
I often wonder, maybe
that’s why beer is so
popular in this country - it
makes the food seem good.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other
week a column written by
him will be published on
the English page.
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Plasterk: “Geen centrale waakhond hoger onderwijs”
Onderwijsminister
Ronald Plasterk wil de
kwaliteitscontrole op
het hoger onderwijs niet
onderbrengen bij één
hoger-onderwijsautoriteit. Dit zou in strijd zijn
met internationale afspraken.
Dit voorjaar schreef studentenorganisatie ISO een
notitie waarin ze pleitte
voor
één
kwaliteitswaakhond in het hoger
onderwijs in plaats van
vier. Accreditatieorganisatie NVAO, de Onderwijsinspectie, de IB-Groep en
het ministerie van OCW
hebben nu allemaal hun

eigen
controlerende
functie, en het ISO denkt
dat samenvoeging kan
leiden tot minder ruis op
de lijn. GroenLinks en de
VVD zagen wel brood in
het plan, en dienden een
motie in bij Plasterk.
De bewindsman schrijft
echter dat het plan niet uitvoerbaar is. De landen die
zich achter de Bolognaverklaring
schaarden,
hebben immers afgesproken dat de keuring van opleidingen moet worden uitgevoerd door een aparte
organisatie als de NVAO.
Plasterk vindt wel dat de
vier organisaties hun werk
beter op elkaar moeten af-

stemmen.
Het pleidooi van het ISO
om opleidingen niet langer
apart, maar samen te
keuren -bijvoorbeeld op
faculteitsniveauneemt
Plasterk niet over. Daartegen gelden volgens hem
dezelfde bezwaren als
tegen de eerder afgeschoten
domeinaccreditatie.
Toenmalig staatssecretaris
Rutte stelde in 2005 vast
dat
onduidelijk
zou
worden waartoe studenten
binnen de domeinen
worden opgeleid, en het
Nederlandse hoger onderwijs zou onvergelijkbaar
worden met hoger onderwijs in andere landen.

(Advertenties)

Wel houdt Plasterk vast aan
herijking van het accreditatiestelsel zodra alle opleidingen één keer zijn
beoordeeld. Welke vorm de
keuring daarna krijgt, is
nog niet duidelijk. De
minister wil de lat voor
opleidingen hoger leggen
dan nu. Toch wil hij opleidingen meer ruimte geven
“om te werken aan echte
kwaliteitsverbetering”.
De uitgewerkte plannen
laten nog even op zich
wachten. Plasterks strategische agenda wordt in
november
verwacht.
(HOP)/

.

Eerste geldstroom
verdubbeld
De basisfinanciering van
het wetenschappelijk
onderzoek is sinds 1975
verdubbeld. Het overgrote deel van dat geld
komt terecht bij de universiteiten. Maar vergeleken met landen als
Denemarken en Oostenrijk blijft Nederland
achter. Tot die conclusie
komt het Rathenau
Instituut in het rapport
‘Dertig jaar publieke
onderzoeksbekostiging
in Nederland’
In 1975 stak het Rijk in
absolute bedragen 762
miljoen euro in de zogenoemde eerste geldstroom
voor vrij wetenschappelijk
onderzoek, in 2005 ging
het om ruim 2,5 miljard
euro. Na een inflatiecorrectie blijkt het vrije
onderzoeksbudget in te
zijn
verdubbeld.
“De
overheid heeft dus in feite
gelijk als wordt beweerd
dat er steeds meer wordt
geïnvesteerd in onderzoek”, zegt Anouschka

Versleijen namens het
Rathenau Instituut.
Dus de universiteiten
klagen ten onrechte over
een gebrek aan middelen?
“Zeker niet”, reageert
Versleijen. “Nederland wil
voorop lopen met kennis
en innovatie. Maar als je
kijkt naar de investeringen
van landen als Denemarken of Oostenrijk,
moet je constateren dat die
daar in dertig jaar tijd veel
sneller zijn toegenomen.
En met Finland kun je
Nederland al helemaal niet
vergelijken.”
Aan de eerste geldstroom
gaat ongeveer driekwart
van al het publieke onderzoeksgeld op. De overige
25 procent -ruim 800
miljoen euro- wordt op
projectbasis verdeeld. Dat
aandeel is de afgelopen 15
jaar niet ingrijpend veranderd. Wel is de verdeling
van dit geld een stuk complexer geworden door een
toename van regelingen en
subsidieverstrekkers.
(HOP)/

.

Zeker tot 2020
bètatekort
Het kost bedrijven steeds
meer moeite bèta- en
technisch personeel te
werven. De schaarste
neemt de komende jaren
verder toe. In de bouwsector is al een tekort,
blijkt uit onderzoek in
opdracht van minister
Maria van der Hoeven van
Economische Zaken.
Tot 2003 viel het volgens
onderzoeksbureau
SEO
nog mee: maar 30 procent
van de vacatures was toen
moeilijk vervulbaar. Eind
2006 was dit aandeel
echter gegroeid naar 50
procent. Ter vergelijking:
voor alfa’s en gamma’s
bleef toen 35 procent van de
vacatures lang openstaan.
Van alle afgestudeerden in
het hoger onderwijs volgde
16 procent een opleiding in
de bèta- en techniekhoek.
Fors minder dan het EUgemiddelde
van
26
procent. Verwacht wordt
dat het tekort aan bèta’s in
ieder geval aanhoudt tot
2020. Er zijn vooral te

weinig
bouwkundigen,
civiel technologen en
logistiek
ingenieurs.
Kleinere bedrijven hebben
daar het meest last van.
Internationale concerns
zijn beter in staat hun personeel uit het buitenland te
halen.
SEO constateert dat de
bèta’s meer geïnteresseerd
zijn in de inhoudelijke uitdagingen van hun vak, dan
in de hoogte van het salaris
dat ze iedere maand incasseren. Daardoor zou de
groep lastiger te lokken
zijn.
Verder blijkt uit de notitie
dat werkgevers zich zorgen
maken over het niveau van
de opleidingen. Werkgevers vinden het bètaonderwijs te breed: vooral
hbo’ers zouden daardoor
inhoudelijke
kennis
tekortkomen. Het onderzoeksbureau leidde dit af
uit gesprekken met 15 personeelswervers, die allemaal voor grotere bedrijven werken. (HOP)/

.

Als u vindt dat kankeronderzoek
niet mag stoppen
Steun de voortgang van
het wetenschappelijk
kankeronderzoek. Neem
KWF Kankerbestrijding op
in uw testament. Bel met
de afdeling bijzondere
giften en nalatenschappen
op (020) 570 05 00.

Cursor 13 september 2007
Cultuur /13

‘Nacht van de tuna’ in Muziekcentrum
Elke twee jaar organiseren de
Spaanse studenten muziekverenigingen Tuna Ciudad de
Luz en La Tuniña een groot
festival op de Markt van
Eindhoven. Voor de oneven
jaren is er nu een nieuwe
traditie: de ‘Noche de Tuna’.
Op vrijdagavond 21 september
treden in de kleine zaal van
Muziekcentrum Frits Philips
vier Spaanse tunagroepen op,
aangevuld met hun Eindhovense collega-groepen.
Regelmatig kregen de
Eindhovense tuna’s van muziekliefhebbers de vraag waarom het
grote festival niet ieder jaar kan
plaatsvinden. “Dat heeft te
maken met het feit dat beide
verenigingen klein zijn en dat
zo’n groot festival veel inspanning vergt”, vertelt medeorganisator van de ‘Noche de Tuna’,
ir. Petra Janssen, die in het
dagelijks leven de tweejarige
ontwerpersopleiding ‘Mathematics for Industry’ volgt. “Zo is
het idee ontstaan voor een minifestival van één avond, met maar
een paar Spaanse groepen.”
De vier (mannen-)groepen die
komen spelen, zijn afkomstig
van universiteiten uit heel
Spanje. Janssen: “We hebben die
groepen uitgenodigd die we nog
niet kennen. Om de kans op
succes te vergroten, hebben we

ook geselecteerd op steden die
een Ryanair-vliegveld hebben.
Zo kost de reis de Spaanse
studenten minder en hebben we
meer kans dat ze met veel
komen.”
Op vrijdagavond 21 september
spelen vanaf 20.15 uur vier
Spaanse groepen uit onder
andere Madrid en Alicante. De
dames van La Tuniña openen de
avond en de mannen van Tuna
Ciudad de Luz sluiten het programma na de pauze af. Daarna
zullen de studenten ongetwijfeld
gaan feesten in de stad, zodat
het publiek aldaar ook nog kan
meegenieten. Voor de liefhebbers van vrolijke en gepassioneerde Spaanse studentenmuziek treden de groepen
zaterdagmiddag nogmaals op.
Bij hotel/restaurant Listers
Parkzicht is plaats voor duizend
man publiek. De toegang is
gratis, maar je dient wel kaarten
te reserveren op www.listers.nl.
Janssen heeft erg veel zin het
weekend. En niet alleen in de
optredens. “Zaterdag gaan we
overdag met alle groepen een
bierbrouwerij bezoeken. Dan
heb je echt de tijd om elkaar
beter te leren kennen. Dat lijkt
me erg leuk.”/

.

De verhalen achter de rocksterren

‘De godfathers uit de Nederlandse popmuziek keren terug
naar de oefenruimtes waar het
ooit allemaal begonnen is.’ Zo
omschrijft productiehuis OostNederland (ON) de tournee
‘Rock ON Roll, the stories’, zelf.
Karlijn Ribbers, producent van
ON, vertelt hoe het idee is
ontstaan: “Onze directeur, Rob
Kramer, hoorde in kleedkamers
na optredens altijd de mooiste
verhalen. Verhalen die het
publiek nooit te horen kreeg.
Dat vond hij jammer. Zo kwam
hij op het idee om het publiek
een kijkje in de keuken van de
rock-‘n-roll te geven. ‘Rock ON
roll, the stories’ speelt zich dan
ook af op plekken waar het
publiek normaal gesproken niet
komt. In oefenruimtes, op het
podium (ook het publiek) en in
kleedkamers.”
Op de lijst van artiesten die
regelmatig meedoen, prijken
namen als Bob Fosko, Def P en
Ellen ten Damme. “Het blijkt dat

An

nek

e van Giersberg

en

veel artiesten
graag meedoen omdat ze het
leuk vinden eens op een andere
manier met het publiek in aanraking te komen”, vertelt
Ribbers.
Op donderdag 20 september
zijn bij Studium Generale in het
Gaslab André Manuel (cabaretier en voorman van de bands
Fratsen en Krang), Anneke van
Giersbergen (dertien jaar lang
het gezicht en de stem van
metalband The Gathering) en
Hans Vandenburg van Gruppo
Sportivo te gast.
Van Giersbergen zag meteen wel
wat in het idee om voor enkele

Jorge heeft zich jarenlang uit de
naad gewerkt en gezorgd voor zijn
hulpbehoevende vader. Aan zijn
broer heeft hij geen steun. Die zit in
de gevangenis, waar hij theater workshops bezoekt om met
vrouwen in contact te komen. Jorge
is huismeester en conciërge van
een appartementencomplex, een
baantje dat hij heeft overgenomen
van zijn vader. Met zijn beste
vriend Israel brengt hij ‘s avonds
vele uren door op het dak, waar ze
over de dingen van het leven
praten. In het veelbekroonde
speelfilmdebuut van regisseur
Sánchez Arévalo liggen humor en
tragiek dicht bij elkaar. Elke lach
wordt direct afgestraft met
grimmige realiteit. Maar ernstige
thema’s als ziekte, gevangenis straf of mishandeling worden weer
in balans gehouden door luchtige
opmerkingen of gesprekjes. De
personages worstelen met het
leven. Niet de grote en kleine
drama’s blijken de grootste
obstakels op te leveren, maar hun
eigen persoonlijkheid.
Filmhuis De Zwarte Doos, donder dag 13, dinsdag 18 en woensdag 19
september. Aanvang: 20.00 uur.

/Darfur:
een tweede
Rwanda?

Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.philipshall.nl.
La Tuniña tijdens de Noche de Tuna in
2006. Foto: Bart van Overbeeke

Zet een bekende Nederlandse
rockartiest in een kleine,
donkere oefenruimte neer en
laat hooguit dertig mensen
publiek toe. Geef hen een bierkratje om op te zitten en een
flesje bier voor de dorst en laat
de artiest graven in zijn
geheugen naar de mooiste
anekdotes, spannendste
verhalen en meest onverwachte gebeurtenissen uit het
leven van een rockster. Dat is
kort samengevat het idee
achter de tournee ‘Rock ON
Roll, the stories’, die op
donderdag 20 september voor
Studium Generale het Gaslab
aandoet.

/Azuloscurocasi
negro

tientallen mensen haar verhaal
te doen over het leven ‘on the
road’. “Het is weer eens iets
heel anders. Meestal word
je gevraagd om ergens te
komen zingen of in een
of andere jury te gaan
zitten. Deze avonden
zijn heel leuk. Er
hangt dezelfde
knusse sfeer als bij
de huiskameroptredens die ik wel
eens heb gegeven.”
Iedere artiest zal de
veertig minuten die
een ronde duurt
anders invullen,
weet Van
Giersbergen. André
Manuel schijnt
plaatjes te draaien die
voor hem belangrijk
zijn geweest en Hans
Vandenburg werkt met
een ‘setlist’ met daarop
verschillende anekdotes,
waaruit het publiek mag
kiezen. Van Giersbergen: “Bij
mezelf gaat het elke keer anders.

De allereerste keer had ik me
enorm goed voorbereid, want ik
had nog geen idee hoe ik die
veertig minuten moest vullen.
Bleek ik na één vraag uit het
publiek een zodanig lange
anekdote te kunnen vertellen dat
we allemaal schrokken van het
wekkertje dat aangaf dat de tijd
om was.”
Van Giersbergen heeft een zestal
kaartjes waaruit het publiek
blind mag trekken. ‘ZuidAmerika’ staat er op eentje. The
Gathering is mateloos populair
in veel Zuid- en MiddenAmerikaanse landen en de band
heeft er dan ook veel getourd.
Veel over te vertellen dus. Wie
een heel gelukkige hand heeft,
trekt het kaartje met ‘Liedje’.
Dan pakt Van Giersbergen haar
gitaar en speelt ze een liedje
waarmee ze terugdenkt aan de
vele reizen./

.

‘Rock ON Roll, the stories’, donderdag
20 september, 20.30 uur, Gaslab.

André Manuel in actie

In de provincie Darfur in WestSoedan voltrekt zich de grootste
humanitaire ramp van dit moment.
Sinds 2003 zijn in Darfur meer dan
driehonderdduizend mensen
gestorven. Twee miljoen inwoners
zijn op de vlucht geslagen en grote
stukken land zijn compleet
ontvolkt. In de Engelstalige docu mentaire The Devil Came On
Horseback wordt US Marine Brian
Steidle gevolgd. Hij was militair
waarnemer bij de vredesmacht van
de Afrikaanse Unie in Darfur.
Ontzet over de situatie in Darfur en
gefrustreerd door de inactiviteit
van de internationale gemeen schap, nam Steidle ontslag en
keerde terug naar de VS om de
beelden en verhalen van deze
volkerenmoord vast te leggen. De
foto’s die hij maakte, vormen de
basis van deze indrukwekkende
documentaire. Voorafgaand aan de
film geeft Harm Ede Botje, redac teur bij weekblad Vrij Nederland,
een inleiding. Hij is vorig jaar in
Darfur geweest.
Filmhuis De Zwarte Doos, maandag
17 september, 19.30 uur.

/Discovery 07

Waarom moet het altijd óf een goed
feest, óf experimentele kunst, óf
fascinerende wetenschap, óf
nieuwe visies zijn? Geen idee,
dacht een groep ondernemende
jonge wetenschappers, kunste naars en gelijkgestemden. Zij
begonnen te fantaseren over een
spetterende avond en nacht vol
nieuwe muziek, nieuwe weten schap, nieuwe ideeën, nieuwe
kunst, prikkelende cocktails,
dansen, praten en drinken. Met als
resultaat: Discovery 07, unieke
wetenschaps-cultuur-muziekkunst-technologie-party op vrijdag
28 september op het monumentale
Westergasfabriekterrein in
Amsterdam.
Meer info op www.discovery07.nl.
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Sportkaart gaat met tijd mee
De oude buigzame
sportkaart is niet meer.
Hij is vervangen door een
pasje op creditcardformaat, geheel in de
nieuwe huisstijl van de
TU/e (zie foto). Om
voortaan het sportcentrum binnen te
komen, moet je deze pas
voor een kaartlezer
houden. Een rode, dan
wel groene lamp geeft
dan aan of je al of niet
naar binnen mag.
Tegelijk verschijnt op het
beeldscherm van de
portier wie ‘aan de poort’
staat.
Volgens Wim Koch, directeur van het Studenten
Sportcentrum, was het

hoog tijd dat de oude kaart
vervangen werd. “Je moest
ieder jaar een nieuwe pas
én een nieuwe foto laten
maken. Dat is ten eerste
niet klantvriendelijk en het
past ook helemaal niet bij
een moderne instelling als
de TU/e.” Voortaan moet je
eenmalig een pasje laten
maken, waarna je deze
jaarlijks opnieuw kunt
laten activeren. Voor het
sportcentrum betekent dit
minder werk en een aanzienlijke kostenbesparing.
Maar dat is niet alles. Koch
verwacht dat de nieuwe
passen hem ook nuttige
managementinformatie
zullen opleveren. “Vooral
in combinatie met gerichte
enquêtes kun je zo bepalen

welke groepen op welk
moment
sporten
en
waarom.” De kaart is ook te
blokkeren voor het geval je
iemand uit het sportcentrum zou willen weren.
Het nieuwe pasje kost de
sporter eenmalig 2,50 euro
extra. Het abonnement op
het sportcentrum zelf is dit
jaar 5 euro duurder geworden en kost nu 65 euro voor
alle TU/e’ers. Volgens
Koch is dit noodzakelijk
wegens stijgende exploitatiekosten. “Maar vergeleken met andere studentensteden zitten we nog steeds
aan de goedkope kant.”/

.

De nieuwe pas. Op de foto Yvette Adams, studente van het jaar 2006/2007.

KOers enige Nederlandse prijswinnaar bij Betonkanorace
Het team van de Eindhovense studievereniging KOers leverde afgelopen zaterdag de
enige Nederlandse
winnaar bij de dertigste
editie van de Betonkanorace, gehouden in
Enschede. Bouwkundestudenten Sigrid Mulders
en Rinka van Dommelen
wonnen de vierhonderd
meter voor vrouwen.

Bij alle andere races (200
meter vrouwen, heren en
gemengd en 400 meter
heren
en
gemengd)
kwamen boten van de
University of Wisconsin als
eerste over de streep. De
race had dit jaar 11 deelnemende teams uit vier
landen met in totaal 28
boten.
KOers won ook de tweede
prijs bij de dames 200

meter en de hoofdprijs in
de competitie Lichtste
Kano. Hun lichtste varende
betonnen boot woog 18,3
kilogram. “Die prijs is
meestal voor ons”, vertelt
Geert Brouwers van KOers,
de studievereniging voor
constructief ontwerpers
van Bouwkunde. “Hoofddoel is de Lichtste Kano, de
rest is een beetje lol.”
Dat geldt niet voor de

Amerikaanse deelnemers.
Wisconsin is de winnaar
van de betonkano-wedstrijden in de VS, en daar
doen 250 teams mee, weet
Joost van Blokland van
ConcepT, de Twentse
studievereniging die de
Betonkanorace 2007 organiseerde. “Niet gek dus dat
ze hier winnen. Ze
knutselen daar op een
hoger academische niveau

aan de kano’s. Er wordt met
een groot team aan
gewerkt. En ze trainen veel
op het varen met de kano.
In Nederland zie je dat de
deelnemers vaak pas voor
het eerst in de boot zitten
bij de race.”
Dan is de winst van de
Eindhovense dames dus
een behoorlijke prestatie?
Daar geeft organisator Van
Blokland geen volmondig

‘ja’ op. De Amerikaanse
dames vlogen er in de halve
finale uit doordat ze vast
kwamen te zitten in het
gewoel bij een keerpunt.
Het Eindhovense tweetal
niet - die zaten in de andere
halve finale. Mazzel dus?
“Nee, pech. Voor de
Amerikanen”,
aldus
Brouwers van KOers.
Volgend
jaar
is
de
Betonkanorace in Delft./

.

Het winnende damesteam -Rinka van Dommelen
(in roze T-shirt) en Sigrid Smulders- uit
Eindhoven in actie. Foto’s: Gijs van Ouwerkerk

En hoe is het in Auckland?

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.

Het heeft wel wat: uitzicht
op de oceaan, de haven en
een aantal prachtige
kleine eilandjes vanachter
je bureau! Ik ben op stage
in Auckland, city of sails,

Nieuw-Zeeland. Mijn
stage vindt plaats aan het
Bioengineering Institute,
dat verbonden is aan de
University of Auckland.
De groep hier houdt zich
vooral bezig met het
modelleren van de mens
en mijn opdracht gaat
over het modelleren van
het hart. Op basis van
data van de geometrie en
spiervezelrichtingen van
een mensenhart probeer
ik een eindige-elementenmodel te maken waarmee
uiteindelijk de mechanica
en elektrofysiologie van
het hart bestudeerd
kunnen worden.
De vakgroep is heel gezellig en er is veel contact
tussen de staf en de studenten. De groep bestaat

uit mensen van verschillende nationaliteiten:
Europeanen (vooral Britten), Aziaten, Amerikanen en gelukkig ook nog
wat Kiwi’s (NieuwZeelanders dus). Mijn
kamer bevindt zich
vlakbij de campus, in het
oude treinstation van
Auckland, dat verbouwd
is tot studentenflat. Ik
woon er samen met ruim
vierhonderd andere buitenlandse studenten, wat
het erg gezellig maakt. De
stad Auckland heeft alles
wat je als student op buitenlandse stage nodig
hebt: mooie stranden, terrasjes aan de haven, volop
outdoor activiteiten (van
wandelen tot bungeejumpen) en een bruisend

centrum met allerlei
leuke eettentjes, winkeltjes en café’s. En als je de
stadsdrukte even wilt ontvluchten, neem je de boot
naar een van de omringende kleine eilandjes.
In de weekenden probeer
ik er zoveel mogelijk op
uit te trekken, om de
mooie natuur van NieuwZeeland te ontdekken. Tot
nu toe heb ik een vulkaaneiland en een aantal
prachtige stranden
bezocht en een hike van
twee dagen door een
regenwoud gemaakt.
Tripjes naar zogenoemde
‘hot pools’ (meertjes met
warm water), geisers,
eilanden, vulkanen en
bergen rondom Auckland
staan nog op de planning!

Er is hier zoveel te doen
dat drie maanden eigenlijk te kort zijn. Gelukkig
heb ik na afloop van mijn
stage nog een maand
vakantie om ook de rest
van Nieuw-Zeeland te

kunnen verkennen.

Hanneke Gelderblom,
studente Biomedische
Technologie
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Studenten bedenken Geld van Camelot gaat naar
octrooibaar idee
schoolproject in Ethiopië
Een innovatief instrument dat klanten helpt
geleidelijk te wennen
aan mobiel betalen. Daar
hield TU/e-masterstudent Computer
Science and Engineering
Diego Ortiz Yepes zich
deze zomer mee bezig
tijdens het Extreme Blue
Project van het bedrijf
IBM. Voor het idee van
Ortiz Yepes en drie
andere studenten werd
een patent aangevraagd.
Tijdens het Extreme Blue
Project ontwikkelen vijf
teams van vier ‘topstudenten’ gedurende twaalf
weken innovatieve oplossingen voor problemen uit
de bedrijfspraktijk. De problemen worden aangedragen door verschillende
bedrijven. Het probleem
waarover het groepje van
Ortiz Yepes zich boog, was
afkomstig van ABN-Amro.
“Mijn studie aan de TU/e is
heel goed op theoretisch
niveau, maar ik had tot nu
toe weinig praktische ervaring opgedaan”, vertelt
Ortiz Yepes. “Ik maak
graag dingen die echt
werken, dus toen ik de
mogelijkheid kreeg om
hieraan mee te doen, greep
ik mijn kans.”
De studenten werden
gecoacht door specialisten
van IBM en hadden
toegang tot alle onderzoeksafdelingen van het

bedrijf. De eerste weken
lieten de studenten vooral
hun fantasie de vrije loop.
“We moesten grenzeloos
brainstormen en wilde
ideeën bedenken, zonder
ons te laten belemmeren
door praktische bezwaren.
Daarna kozen we één idee
om uit te werken.” Over dat
idee mag de TU/e-student
weinig vertellen. Het viel
namelijk zó in de smaak,
dat er al snel een patent
voor werd aangevraagd.
Dat was volledig onverwacht, zegt Ortiz Yepes,
maar daarom des te leuker.
Zijn groepsgenoten waren
afkomstig van de Universiteit van Twente en de
Universiteit van Amsterdam. Een deel van hen had
een bedrijfskundige achtergrond. Daardoor was
het nemen van beslissingen niet altijd even gemakkelijk. “Ik heb beter leren
samenwerken.
Binnen
mijn studie is het veel
gemakkelijker om tot
consensus te komen. Nu
moest ik luisteren naar
opties van iemand met een
andere achtergrond.”
Ter afsluiting van het
project presenteerden de
studenten hun ideeën op
dinsdag 11 en woensdag 12
september aan cliëntenpanels in Nederland en
Engeland. /

.

De 8888,88 euro die
dispuut Camelot
Excalibur op wist te halen
in het kader van zijn
achtste lustrum, gaat
naar een nieuw te
bouwen school in
Ethiopië. Via de
Nederlandse stichting
Edukans gaat het geld
naar het afgelegen
dorpje Ilike, waar de 150
kinderen nu nog les
krijgen in een bouwval.
Voor dat geld krijgen tien
leraren een opleiding en
kunnen de materialen voor
de bouw van het schooltje
worden betaald. De dorpsgemeenschap zelf steekt
de handen uit de mouwen
bij de bouw. De bouw is
overigens
al
gaande:
Edukans financiert projecten voor, en zoekt er later
sponsoren bij. In dit geval
was dat het verjarende
Camelot. “We zijn heel
dankbaar en we vinden het
een heel leuke actie”, zegt
Emmalyne Mathon van
Edukans.
Tien Camelotleden gingen
in augustus twee weken
langs de deuren in Eindhoven om geld op te halen

Cabaret bij
jarig ESC
ESC-dispuut Alcibiades
heeft voor de vijftiende
keer het AlciCabaret georganiseerd. Op zaterdag 15

collecteerde
bedrag te
verdubbelen, tot
een maximum van
drieduizend
euro. Oudleden van
Camelot
vulden de
rest van het
geld aan.
De overhandiging van
de cheque
aan
Edukans kreeg
een ruime
plaats in het
programma
van
de
opening van
het academisch jaar,
De overhandiging van de Camelotcheque aan
vorige week
Edukans. Foto: Bart van Overbeeke
maandag.
Rector
voor Edukans. Met een col- prof.dr.ir. Hans van Duijn
lectevergunning, en collec- hield er een speech bij en
tebussen geleend van KWF opende met een CamelotKankerbestrijding, vertelt zwaard het academisch
Ewout
Bosman
van jaar door twee grote
Camelot.
Vanderlande ballonen door te prikken,
Industries droeg driedui- waarna vijfduizend kleinere
zend euro bij; het bedrijf ballonnen en snippers de
had toegezegd om het ge- lucht in gingen. /

.

september treedt in sociëteit Ilium van het ESC
cabaretier Ted Griffioen op,
winnaar van de Cameretten
publieksprijs in 2004. Het
Algemeen Dagblad schreef
over Griffioen: ‘Het publiek

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. Deze keer analyseerden
Huug Bischoff (vierdejaars Bouwkunde) en Peter van Ruijven
(zesdejaars Werktuigbouwkunde) de foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer.
De vele knuffels, en met
name de grote Barbapapa,
vallen erg op in deze kamer.
Het is volgens beiden
daarom erg duidelijk dat het
een meisjeskamer is.
Volgens Huug ziet de kamer
er niet echt studentikoos uit,
maar uit de close-up van een
lijst die aan de muur hangt,
maakt hij op dat ze toch lid is
van een of andere vereni ging. Peter is bang dat hij
hier misschien een stereotype aanhaalt, maar hij is er
van overtuigd dat de
bewoonster van deze kamer
lid is van een studenten vereniging. Dit vanwege de
lijst waarin puur en alleen
gezelligheidsfoto’s te zien
zijn en omdat iedereen op
die foto’s dezelfde kleur
shirt aanheeft. Ze is vast erg
actief - “op feestjesgebied”,
voegt hij daar nog aan toe.

Vanwege de knuffels schat
Huug haar in als een wat
jongere studente; eerste- of
tweedejaars. Deze hypo these onderbouwt hij door
vast te stellen dat het op
haar kamer nóg geen troep
is. Peter kiest een andere
insteek. Hij gaat op zoek
naar een laptop. Wanneer hij
die geen kan vinden, conclu deert hij dat ze toch al
minstens zo lang moet
studeren dat ze zich schaamt
voor haar laptop en daarom
maar een pc heeft aange schaft. Een zesdejaars
student voldoet volgens hem
al wel aan dit profiel. Ze doet
geen ‘nerdstudie’, want
volgens de foto’s is ze een
feestbeest en Peter ontdekt
op de andere foto ook nog
iets dat op een galafoto lijkt.
Hij gokt op Bedrijfskunde.
Huug denkt dat ze iets doet

waar je geordend voor moet
zijn. Wiskunde, Informatica,
of een ontwerpstudie.
Vanwege de vaste pc neigt
hij richting Wiskunde of
Informatica.
Hobby’s blijft een lastige
categorie. Huug heeft echt
geen idee en Peter doet
slechts de observatie dat
haar boeken onder een hoop
andere spullen liggen en dat
ze dus wel niet heel erg met
haar studie bezig zal zijn. Tot
slot dan nog de koelkast.
Hierin bevinden zich allerlei
producten uit de vrouwelijke
schijf van twee; gezonde
onbijt- en lunchspullen en
bier en witte wijn volgens
Peter, lightproducten, veel
sapjes, geen bier, maar wel
rosé en roomkaas met
toastjes volgens Huug.

gaat helemaal plat voor
deze charmante
lefgozer’.Het optreden
begint om 21.00 uur.
Iedereen is welkom en de
entree is gratis.

Deze kamer wordt nu nog
bewoond door Marian van
Helmond, een pas afgestu deerde Bedrijfskundestudente die negen jaar
over haar studie heeft
gedaan. Ze speelt bij stu denten hockeyvereniging
Don Quishoot in het team
dat zichzelf de Assepushters noemt en ze doet mee
aan de interne competitie
met ‘Nog inne dan’ a.k.a.
De Hockeysletjes. Deze
laatste zijn de dames in de
roze polo’s op de close-up
foto. Overige hobby’s:
Dirk. Van hem heeft ze ook
het unieke pc-scherm ge kregen, en de Barbapapa.
En de koelkast, die bevat
inderdaad voornamelijk
artikelen uit de schijf van
twee; sap, ontbijtspullen,
ranja, Jip-en-Janneke-bub beltjessap, wijn en bier.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Met trillende handjes zit ik
op vrijdagmiddag, toch al
niet mijn beste dag van de
week, tegenover mijn
‘coach’. Evaluatiegesprek.
Zometeen zal ik te horen
krijgen of ik mag blijven.
Als zesdejaars student
moet je nu eenmaal werken
voor je studiefinanciering,
maar als zesdejaars
student wil je ook een uit dagende bijbaan. Dus
onderga je een proefperio de. En die is nu voorbij.
“Wat vond je er zelf van?
Vind je het leuk hier? Wil
je hier blijven werken?”,
hoor ik mijn ‘coach’ vragen.
“Eh”, antwoord ik, com pleet overrompeld. Ik was
op het ergste voorbereid;
hij zou míj toch beoor delen? Met enige achter docht maak ik mijn ant woord af: “Leerzaam, leuk,
leuke collega’s, ja, natuur lijk.” De achterdocht was
niet nodig geweest; wan neer ik vanaf de overkant
van de tafel zijn opluch ting spot, voel ik me ook
meteen op mijn gemak.
Met de voeten op tafel
praten we verder over mijn
sterke punten, aandachts punten, potentie en ambi ties. En zo hoort dat ook,
want ik ben namelijk een
high potential (hipo) volgens sommigen al thans, laat het mijn
studieadviseur maar niet
horen. Mijn cv doet blijk baar menig werkgever
watertanden. Ik heb na melijk potentie! Vol zelf vertrouwen ga ik die dag
naar huis. Hèhè, even
lekker wat tijd voor
mezelf. Met de voeten op
tafel lees ik het blad
Intermediair. Nu krijgt
mijn zelfvertrouwen toch
weer een deukje. Ik lees
dat hipo’s lui zijn, egoï stisch en oppervlakkig.
We hebben weinig ambitie, willen het liefst vier
dagen in de week werken,
maar wel veel verdienen.
We hebben weer een ge neratie een stempel gege ven en, zoals dat gaat met
stempels; ik zal er ook wel
niet aan ontkomen. Geluk kig staat dezelfde Inter mediair vol met adver tenties van bedrijven die
op zoek zijn naar hipo’s
als ik. Zoals Theo Maassen
al zei: “Er is blijkbaar
vraag naar en wie zijn wij
dan om daar niet aan te
voldoen.” Met het gesprek
van die middag nog vers in
het geheugen bedenk ik
me dat ik veel meer had
kunnen eisen.
Monique Hendriks is
studente Informatica
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Wie:
Michelle Veugelers / 23 /
medewerker Studium Generale
Wat:
‘Maybe2morrow’
Wanneer: Al sinds het voorjaar
Waarom: “Het milieu is al jaren een
thema waar we ons zorgen over
moeten maken, maar vooral de laatste
twee jaren is het een hot item geworden, door documentaires als ‘An
inconvenient truth’ en een ook in ons
kikkerlandje merkbare klimaatverandering. Mogelijk zullen de gevolgen
de komende jaren meevallen, maar ik
ben ervan overtuigd dat we, als we op
deze manier doorgaan, de wereld
naar de klote helpen. Voor mij
verenigt deze illustratie de twee
kanten die we op kunnen: óf een
mooi óf een angstaanjagend
toekomstbeeld. Mooi zal het zijn
wanneer ‘de natuur’ overwint en we
op de een of andere manier het voor
elkaar kunnen krijgen wereldwijd de
milieuproblemen aan te pakken.
Angstaanjagend
is het echter
wanneer de
bomen slechts
nog kunstmatig
groeien op onze
vervuilde industriële grond.”

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Een nieuwe lente, een prima begin
voor een nieuwe vriend of een nieuwe
vriendin”,
zingt Joop Visser. Hij zingt nog meer
vrolijks over de lente: “lammetjes,
vergeet-mij-nietjes, in de lindelaan.”
Allemaal niks voor ons. Toch hoopt de
TU/e ook op een prima begin. Maar
helaas, ons jaar begint altijd in de
herfst: de dagen worden kort, het gras
wordt dor, de bladeren vallen van de

bomen en de vogels zoeken een goed
heenkomen; de fietslampen moeten
gerepareerd, de zuidwesters uit de
mottenballen en de schaatsen uit het
vet. Waarom beginnen wij niet in de
lente?
In het dorp waar ik opgroeide, begon
het schooljaar op 1 april. De dagen
werden lang, het gras werd groen, er
kwamen blaadjes aan de bomen en de
vogels keerden terug. De truien gingen
uit en er werd gehoepeld en geknikkerd: prima begin! Toen ik in de vierde
klas zat, ging het mis: in het hele land
werd de start van het schooljaar naar de

herfst verschoven. Maar, ‘ieder nadeel
heb ze voordeel’: ik zat zestien
maanden in de vierde klas, waardoor ik
nu nog steeds staartdelingen kan
maken en 1/2 plus 1/6 uitrekenen (2/3).
Het is onduidelijk waarom de scholen
tegenwoordig in de herfst beginnen en
niet in januari of april. In Japan
schijnen de scholen wél te beginnen in
april: midden in de kersenbloesemtijd.
Een prima begin! Ook in andere landen
in Azië beginnen de scholen in april.
Geen wonder dat de Aziaten ons de
chips van het brood eten en bij onze
wiskundetentamens de hoogste cijfers

halen. Ook bij de Internationale
Wiskunde Olympiade in Hanoi hebben
ze hoge ogen gegooid, in hun eigen
teams én in die van de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk, zelfs in de
teams van België en Australië. Komt
allemaal door het beginnen in de lente.
Joop Visser besluit met,

“en als je de kans laat lopen,
zal het je spijten tot je dood.”
Onze kans: vanaf 2011 het academische
jaar op 1 april laten beginnen.

