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Eindhoven moet snel worden
omgevormd tot een dynamische
studentenstad. Dat is nodig om
studenten en jonge kennis-
werkers aan te trekken.
Het Eindhovense College van
B&W informeert deze week de
gemeenteraad over haar nota
‘Studentenstad Eindhoven’,
met daarin aanbevelingen en
suggesties om dat doel te
bereiken. De komende drie jaar
komt er uit bestaande middelen
zes ton voor beschikbaar. 

In oktober 2007 heeft de TU/e
over studentenstad Eindhoven al
een eigen nota gepresenteerd.
Nu is dan ook de gemeentelijke
nota gereed en volgens de project-
leider en samensteller Rob ter
Steege worden de raadsleden er
vandaag, 15 mei, over geïnfor-
meerd. De nota benoemt drie
doelstellingen die de gemeente
in nauwe samenwerking met de
TU/e, Fontys en de Design
Academy wil zien te realiseren.
Om te beginnen moeten meer
studenten zich gaan vestigen in
de stad. Nu zijn dat er 8.500 op
een totaal van zo’n 24.000 stu-
denten. In de TU/e-nota van
oktober is sprake van de ambitie
om over twaalf jaar 15.000 stu-
denten binnen de gemeente-
grenzen te hebben. Dat soort
aantallen is in de gemeentelijke
nota niet terug te vinden. Ook
streeft de gemeente naar een
betere zichtbaarheid en een
grotere participatie van studenten
in Eindhoven. En het imago als
studentenstad moet opgevijzeld
worden, waarbij een profilering
als ‘eigenwijze’ of ‘eigenzinnige’
studentenstad de voorkeur heeft. 

Overdragen
Om deze doelstellingen te re-
aliseren wordt een groot aantal
aanbevelingen en suggesties
gedaan. Zo wordt gepleit voor de
invoering van (chip)kaart, waar-
mee studenten korting kunnen
krijgen op culturele en ander-
soortige voorzieningen. Een ‘buddy-
systeem’, waarbij een oudere-
jaars een nieuwkomer wegwijs

maakt in Eindhoven, zou de
angst moeten wegnemen om het
ouderlijk huis te verlaten. Met
wooncorporaties moeten prestatie-
afspraken gemaakt worden om te
komen tot een kwalitatief hoger
aanbod van studentenhuisvesting.
Om de zichtbaarheid van
studenten te verhogen zouden ze
meer in het centrum te vinden
moeten zijn. Bijvoorbeeld tijdens
de introductieperiode in augustus.
De stad zou in die periode zelfs
symbolisch kunnen worden
overgedragen aan de studenten.
De universiteit zou de openings-
tijden van studentenfaciliteiten
moeten verruimen. Festivals en
andere studentenactiviteiten
moeten vaker naar de binnenstad
verplaatst worden. Voor ambi-
tieuze studenten wil de gemeente
mogelijkheden scheppen om
hun talenten te ontwikkelen in
zogeheten Talentcenters. 
Vrijwilligerswerk van studenten
in de stad zou beloond kunnen
worden met ‘social miles’, die
ingeruild kunnen worden voor
allerlei sociale activiteiten, zoals
een concertbezoek of contributie
voor een sportclub. 

Openstelling
In de nota wordt ook toegezegd
dat naar een langere openstelling
van horecagelegenheden gekeken
gaat worden. “Al is dit politiek
wel een zwaar beladen onder-
werp”, aldus Ter Steege. 
Volgens de projectleider moet de
nota vooral als een start-
document gezien worden. Ter
Steege: “In juni wil ik om tafel
met de betrokken wethouders,
vertegenwoordigers van de kennis-
instellingen en met een represen-
tatieve groep studenten om
concrete projecten te definiëren.”
Omdat voor de uitvoering van de
plannen gebruik gemaakt wordt
van bestaande middelen, verwacht
hij niet dat er van de kant van de
gemeenteraad problemen ont-
staan. De TU/e heeft toegezegd er
jaarlijks twee ton in te steken en
Fontys maakt er één ton voor
vrij./.

De TU/e-holding is onlangs
uitgebreid met participaties
in drie ondernemingen rond
TU/e-alumni. Het gaat om de
bedrijven HowTech bv, waarin
de TU/e een aandeel van een
half procent heeft, en om
NeoDec bv en Fistuca bv.
Van die laatste twee heeft de
universiteit tien procent van
de aandelen.  

Bovendien zitten er nog tien
participaties in de pijplijn, vertelt
Bart de Jong van Innovation Lab.
Als die er zijn, dan komt het totaal
op ongeveer dertig. Doel van de
deelnemingen is de bedrijven op
weg te helpen, waarbij ze zo min
mogelijk geld hoeven uit te geven.
Wanneer de bedrijven goed op
weg zijn, laat de TU/e zich uit-
eindelijk uitkopen - en krijgt daar-
mee een vergoeding voor de

inspanningen. Het is uitdrukkelijk
niet het doel aandelen lang vast te
houden. Bij Fistuca en NeoDec
brengt de TU/e het intellectueel
eigendomsrecht en gebruik van
faciliteiten in, in ruil voor een
belang van tien procent. Het gaat
in beide gevallen weliswaar om
vindingen van de oprichters, maar
de universiteit zorgde voor het
vastleggen van de rechten. 
NeoDec zit nog volop in de ont-
wikkelingsfase. Het bedrijf van
promovendi drs. Joost Valeton en
ir. Ko Hermans werkt aan techno-
logie om met eenvoudige printers
bij kamertemperatuur elektro-
nische circuits te printen, met
speciale geleidende inkt. “Dit is
een heel interessante onder-
neming, omdat de toepassingen
wel eens heel breed zouden
kunnen worden. Ze praten mo-
menteel met de grote jongens op

gebied van inktjettechnologie”,
aldus De Jong.
Fistuca, opgericht door oud-Bouw-
kundestudent ir. Jasper Winkes,
werkt momenteel aan een proto-
type. Het idee van Winkes: toe-
passing van motortechnologie op
heiblokken om ze veel efficiënter
te maken. 
HowTech is al een stuk verder.
Oprichter dr.ir. Xiaogang Mao
heeft zijn eerste product al
verkocht: het staat binnenkort te
pronken bij de ingang van een van
de sportcomplexen op de
Olympische Spelen. Het gaat om
een systeem met grote schermen
waarop filmbeelden meebewegen
met passerende wandelaars, het
zogeheten SyncMovie systeem.
Het belang van een half procent is
een beloning voor eerdere onder-
steuning door Innovation Lab, laat
De Jong weten./.

De nachtmerrie van elke decaan

HHeett  ttoott  ddee  ggrroonndd  ttooee  aaffbbrraannddeenn  vvaann  hheett  oonnddeerrkkoommeenn
vvaann  jjee  ffaaccuulltteeiitt..  VVoooorr  eellkkee  ddeeccaaaann  zzaall  hheett  eeeenn  nnaacchhtt--
mmeerrrriiee  zziijjnn..  JJaann  WWeessttrraa,,  ddeeccaaaann  vvaann  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee,,  vveerrtteellddee  oopp  OOmmrrooeepp  BBrraabbaanntt  ddaatt  hhiijj  zziicchh
ggooeedd  kkoonn  vvoooorrsstteelllleenn  hhooee  zziijjnn  DDeellffttssee  ccoolllleeggaa  WWyyttzzee
PPaattiijjnn  zziicchh  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  mmooeett  vvooeelleenn..  DDee  ddeessaassttrreeuuzzee
bbrraanndd  vvaann  ddee  bboouuwwkkuunnddeeffaaccuulltteeiitt  iinn  DDeellfftt  bbeehheeeerrssttee
ddiinnssddaagg  aallllee  nniieeuuwwssuuiittzzeennddiinnggeenn..  GGiisstteerreenn  wweerrdd
bbeekkeenndd  ddaatt  hheett  ggeebboouuww,,  ddaatt  ooookk  ddeeeellss  iinnssttoorrttttee,,  aallss
vvoollkkoommeenn  vveerrlloorreenn  mmooeett  wwoorrddeenn  bbeesscchhoouuwwdd..
EEnn ddaaaarrmmeeee  ooookk  ddee  oommvvaannggrriijjkkee  eenn  uunniieekkee  bbiibblliiootthheeeekk
mmeett  mmeeeerr  ddaann  4400..000000  bbooeekkeenn..  DDiitt,,  nnoogg  llooss  vvaann  aall  hheett
ssttuuddiieemmaatteerriiaaaall  vvaann  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddoocceenntteenn,,  ddaatt  ooookk
vveerrlloorreenn  iiss  ggeeggaaaann..  WWeell  wwiisstt  ddee  bbrraannddwweeeerr  wwooeennssddaagg
bbiijjnnaa  aallllee  ssttooeelleenn  vvaann  ddee  RRiieettvveellddccoolllleeccttiiee  uuiitt  hheett
ggeebboouuww  ttee  hhaalleenn..  OOookk  ttiieennttaalllleenn  mmaaqquueetttteess  oovveerr--
lleeeeffddeenn  ddee  vvuuuurrzzeeee..  IInn  ddee  oommggeevviinngg  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
iiss aassbbeesstt  ggeevvoonnddeenn..  DDee  ggeemmeeeennttee  oonnddeerrzzooeekktt  ddee
ggeevvoollggeenn  hhiieerrvvaann..

WWeessttrraa  wwiill  zziijjnn  DDeellffttssee  ccoolllleeggaa  eenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  ggrraaaagg
tteerr  wwiillllee  zziijjnn  oomm  zzee  ttee  hheellppeenn..  ““WWee  hheebbbbeenn  hhiieerr  eeeenn
ffaannttaassttiisscchh  ggeebboouuww  eenn  ffaannttaassttiisscchhee  ffaacciilliitteeiitteenn,,  zzooaallss
oonnzzee  wweerrkkppllaaaattss  eenn  oonnzzee  bbiibblliiootthheeeekk..  WWee  wwiilllleenn  ddee
ggeedduuppeeeerrddee  DDeellffttssee  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddoocceenntteenn  ggrraaaagg  iinn
ddee  ggeelleeggeennhheeiidd  sstteelllleenn  hhiieerrvvaann  ggeebbrruuiikk  ttee  mmaakkeenn..
DDaann mmooeetteenn  zzee  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett  aalllleemmaaaall  tteeggeelliijjkk
llaannggsskkoommeenn..  MMaaaarr  iikk  kkaann  mmee  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  eerr  eeeennss
ppeerr  wweeeekk  eeeenn  eexxttrraa  ttrreeiinn  ddiirreecctt  vvaannuuiitt  DDeellfftt  nnaaaarr
EEiinnddhhoovveenn  rriijjddtt  oomm  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  hheenn  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk
ddeezzee  kkaanntt  oopp  ttee  kkrriijjggeenn..””
DDee  bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  kkrriijjggeenn
tteenntteenn  aallss  ttiijjddeelliijjkkee  aatteelliieerrrruuiimmttee..  DDee  DDeellffttssee  ccoolllleeggee--
vvoooorrzziitttteerr  DDiirrkk  JJaann  vvaann  ddeenn  BBeerrgg  lliieett  wweetteenn  ddaatt  ddee
tteennttaammeennss  ggeewwoooonn  ddoooorrggaaaann  eenn  ddaatt  eerr  vvaannaaff  mmaaaannddaagg
wweeeerr  ccoolllleeggee  wwoorrddtt  ggeeggeevveenn..  DDaaaarrvvoooorr  wwoorrddtt  ssaammeenn
mmeett  aannddeerree  ffaaccuulltteeiitteenn  nnaaaarr  zzaalleenn  ggeezzoocchhtt..  

FFoottoo::  AANNPP

Gemeente: zes ton
voor studentenstad
Eindhoven

Een stormbaan, sumoworstelen, een levende sjoelbak en ‘reuze Twister’.
Dit zijn enkele onderdelen van de zeskamp, die de Personeelsvereniging
donderdag 22 mei houdt vanwege haar vijftigste verjaardag. Nu de in-
schrijving is gestopt, staan ongeveer 180 personeelsleden van de TU/e,
verdeeld over veertien teams, klaar om mee te doen. De zeskamp is van
12.30 tot 17.00 uur op het veldje bij het Temagebouw en eindigt met een
barbecue en prijsuitreiking vanaf 17.00 uur.

Sport- en spelmiddag Personeelsvereniging

TU/e-holding uitgebreid met drie bedrijven
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DDe we weekeek vvanan/R/Remcemcoo
Remco Poelstra, student

Elektrotechniek, zat in de organisatie
van het Bunkerfestival. Dit werd 

donderdag 15 mei gehouden.  

MMaaaannddaagg  eenn  ddiinnssddaagg::  Deze dagen ben ik
gewoon naar mijn afstudeerplaats gegaan.
Het bedrijf waar ik afstudeer, sponsorde
de luidsprekersystemen, wat heel
praktisch was qua overleg. De laatste
details waren zo geregeld. ’s Avonds naar
de Bunker, maandag voor overleg met het
festivalbestuur en dinsdag voor een intro-
ductieavond met de techniekploeg.

WWooeennssddaagg::  Ik heb om 8.30 uur met een
huisgenoot per busje de luidsprekers bij
Duran opgehaald. Helaas moest er twee
keer naar Zaltbommel gereden worden,
want het kon niet in één keer in de bus.
Toen ik na de eerste keer weer terug bij de
Bunker was, bleek dat er met spoed naar
Tilburg gereden moest worden om daar
het binnenpodium op te halen. Dat maar

eerst dus. Nadat alles op de Bunker ver-
zameld was, begonnen we binnen met het
opbouwen van het podium en de luid-
sprekers. Na een goede maaltijd en nog
wat kleine voorbereidingen voor donder-
dag was deze dag uitgekozen om vroeg
naar bed te gaan.

DDoonnddeerrddaagg:: De grote dag, ik mocht al 
om 6.45 uur mijn bed uit. 
Het opbouwen verliep redelijk volgens
schema, totdat rond 13.00 uur het
aggregaat weigerde. Gelukkig was een
monteur zo ter plaatse en konden we
verder. Bij het aansluiten van de eet-
kraampjes schakelde het aggregaat
zichzelf echter af. Het was nog even 
een gepuzzel waar het aan kon liggen,
maar even later draaide het aggregaat
weer rustig verder. Mede door het af-
schakelen was één van de mengtafels
uitgevallen, helaas zorgde dat voor bijna
een uur vertraging. Uiteraard verliep niet
alles zoals gepland, wat nog het nodige

werk opleverde.
Maar mede
dankzij een
goed team
verliep de
rest van de
avond goed.

VVrriijjddaagg::  Alles
ging weer terug
naar de leveran-
ciers, maar op de
terugweg van de eerste leverancier had
de bus problemen en dat zorgde voor
vier uur vertraging. Om 00.15 uur kon
ik eindelijk de sleutel inleveren bij de
verhuurder van de bus en heel snel
mijn bed in.

ZZaatteerrddaagg::  Vandaag resteerde slechts het
ophalen van de borg van de bus.

ZZoonnddaagg::  Ik hoefde echt niets meer te
doen behalve uitslapen.

Geregeld maken Nora en Loek
een gezellig praatje. Ze ont-
moeten elkaar in de wandel-
gangen van Vertigo of tijdens
de borrel op donderdag in de
Skybar in de kelder van Bouw-
kunde. De gesprekjes gaan over
een film die ze hebben gezien,
over de studie, over elkaars
achtergrond of over iets anders
wat ze op dat moment bezig-
houdt. 
Het idee is dat de ‘buddy’ de uit-
wisselingsstudent ophaalt van
het station of het vliegveld, de
nieuwkomer een rondleiding in
het faculteitsgebouw geeft en de
studentenbalie van STU

bezoekt. Verder neemt de
Bouwkundestudent de buiten-
landse student mee naar de
kamer waar hij of zij gaat wonen
en worden voorzieningen in de
stad getoond, zoals supermarkt
en gemeentehuis. 
Het initiatief voor het buddy-
systeem werd gelanceerd tijdens
het debat over internationali-
sering dat studievereniging
CHEOPS afgelopen november
hield. Daaruit kwam naar voren
dat de integratie van buiten-
landse studenten te kort schiet.
CHEOPS heeft inmiddels zo’n
twintig buitenlandse nieuw-
komers gekoppeld aan een
Nederlandse ‘buddy’.  
Omdat Loek en Nora beiden
later in het buddyproject in-
stroomden, hoefde Loek nog
maar weinig te doen. Nora had
inmiddels een hoop zelf ontdekt.
“Daar komt bij dat ze behoorlijk
slim is en alles snel door heeft”,
concludeert Loek. 
Toch heeft het project voor
beiden een grote meerwaarde.
Nora: “Ik vind het prettig om
nieuwe mensen te leren kennen
en in contact te komen met
Nederlandse studenten. Op deze

manier gaat dat wat gemakke-
lijker. Ik leer Loek’s vrienden
kennen. Bovendien heeft hij me
wegwijs gemaakt in bepaalde
inter- en intranetsites, zoals het
onderwijsportaal.” Loek vindt
het op zijn beurt leuk om met
buitenlandse studenten te
spreken en iemand te helpen.
“Ze kan altijd terecht bij me met
vragen.”
Nora Aridi arriveerde in februari
in Nederland en blijft nog tot en
met juli voor een uitwisselings-
programma. Ze heeft in haar
leven al aardig wat landen gezien.
Ze groeide op in Engeland,
bracht haar tienertijd door in
Libanon en ging daarna in
Schotland studeren. Nederland
trok en daarom besloot ze een
halfjaar hierheen te komen.
Vooral de manier van ontwerpen
in Nederland sprak haar aan.
“Hier heb je minder beperkingen.
Het is allemaal wat gedurfder.
In Schotland zijn ze vaak prak-
tischer ingesteld en gaan ze
minder experimenteel te werk.” 
Haar eerste indruk van
Nederlanders is dat ze behulp-
zaam zijn. “Ze zijn vriendelijk
en geïnteresseerd. Wat me

opvalt is dat de mensen hier in
het algemeen goed zijn in ‘time
management’. Ze werken erg ge-
concentreerd en weten alles
goed te plannen. In Schotland is
het wat losser, minder begrensd.”
Na enig aandringen komt er
toch ook nog een negatief aspect
over de Nederlanders naar voren:
“Ze lijken zich soms superieur
te voelen. Zo van ‘the Dutch way
is the best way’. Pas als ze over
een andere aanpak horen,
realiseren ze zich dat het ook
anders kan. Daar staan ze dan
overigens wel weer voor open.”
Gevraagd naar de culturele ver-
schillen tussen hem en Nora,
zegt Loek bedachtzaam na lang
nadenken: “Nee, eigenlijk heb
ik die nog nauwelijks kunnen
ontdekken. Het valt me op dat
ze heel hard werkt. Ze pikt snel
informatie op en past zich
gemakkelijk aan. Maar over
echte culturele verschillen
kan ik niet spreken.”   
Volgens de twee is het vrij
‘natuurlijk’ dat buitenlandse
studenten elkaar opzoeken.
Ze zien om zich heen dat dit
veel gebeurt. Loek: “Nederlandse
studenten hebben vaak al een

vriendengroep gevormd. Ik vind
het vanzelfsprekend dat buiten-
landse studenten dan meer op
elkaar zijn aangewezen.
Bovendien zijn de meeste buiten-
landse studenten hier tijdelijk.”
Door het buddyproject is dat
onderlinge contact er wel meer,
maar niet bij ieder koppel.
Het belangrijkste was dat de
studenten met vragen bij hun
‘buddy’ terecht kunnen.
Af en toe zijn er gezamenlijke
activiteiten binnen het project.
Zo krijgen de koppels 20 mei
een rondleiding langs gebouwen
in Eindhoven. Ieder duo heeft een
gebouw toegewezen gekregen
en moet daar informatie over
vergaren. Loek en Nora mogen
hun medestudenten 20 mei ver-
tellen over de geschiedenis en
bouwstijl van de Eindhovense
Catharinakerk. “Volgens mij ben
ik daar wel eens langs gefietst”,
herinnert Nora zich. “Oh ja, Loek,
zullen we daar dan binnenkort
eens voor aan de slag gaan?”/.

Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

Een hechte vriendschap kun je
het nog niet noemen, maar het
contact is goed. Nora Aridi (26)
en Loek Overes (20) doen mee

aan het buddyproject van
Bouwkunde. Het idee hierachter
is dat een Nederlandse student

een buitenlandse student
wegwijs maakt op de campus en

in de stad.

“Ik kom zo gemakkelijker in contact met Nederlandse studenten”

Nora Aridi en Loek Overes
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Steeds meer vrouwen worden doctor
Er promoveren nog altijd meer
mannen dan vrouwen, maar dat
zal waarschijnlijk niet lang
meer duren. In de gezondheids-
wetenschappen schreven vorig
jaar alvast meer vrouwen dan
mannen een proefschrift: 542
om 478.

De afgelopen vijftien jaar hebben
vrouwen een enorme inhaalslag
gemaakt. In het collegejaar 1990-
1991 promoveerden nog geen

tweeduizend wetenschappers,
waarvan achttien procent
vrouwen. In het jaar 2006-2007
voltooiden ruim drieduizend
promovendi met succes hun on-
derzoek. Van hen was ruim
veertig procent vrouw. Dat meldt
het Centraal Bureau voor de
Statistiek vandaag.
De verhouding tussen mannen
en vrouwen ligt met name in de
technische vakken nog bijzonder
scheef: ruim drie keer zoveel

mannen als vrouwen ronden een
techniekproefschrift af. Ook in
de natuurwetenschappen en in-
formatica zijn er meer mannen
dan vrouwen: ruim twee keer
zoveel. In de sociale weten-
schappen en de bedrijfskunde is
de verdeling het meest in
evenwicht, met een lichte voor-
sprong voor de mannen.
(HOP)/.
Zie ook pagina 10

Facultyclub houdt debat over ICMS
Het belang van het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen voor de TU/e staat
maandag 26 mei centraal in
een bijeenkomst georga-
niseerd door de Facultyclub.
Vanaf 17.00 uur zullen Bert
Meijer en Jan Blom het publiek
overtuigen van de voor- en
nadelen van de aanwezigheid
van zo’n instituut op de TU/e.

Het is de eerste keer dat de
Facultyclub een dergelijke
discussiebijeenkomst organiseert.
Voorzitter Gerrit Kroesen zegt
dat er behoefte is aan debat over
belangrijke kwesties die zich af-
spelen op de TU/e. “Wij wensen
openbare discussies op acade-
misch niveau over thema’s die de
universiteit en onze mensen
bezig houden. Ons recept is om
op iedere bijeenkomst een dui-
delijke voorstander te hebben,

een duidelijke tegenstander en
een sterke en onafhankelijke
moderator.” 
De eerste bijeenkomst gaat over
het nieuwe Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen
(ICMS). De kartrekker en mede-
oprichter van dit instituut, prof.
Bert Meijer, zal in een inleiding
uitleggen uit welke twee compo-
nenten het ICMS bestaat. Haar
inhoudelijke kant gaat over tech-
nische wetenschappelijk en in-
terdisciplinair onderzoek naar
zelforganiserende processen.
Processen die aan de oorsprong
van het leven hebben gestaan en
nu worden gebruikt om kleine fa-
briekjes te bouwen. Daarnaast
biedt het instituut een faciliteit
om op de Campus workshops te
organiseren over complexe
vraagstukken. Meijer zal het
grote belang van deze activiteiten
voor de TU/e uiteenzetten.

Als tegenstander is Jan Blom uit-
genodigd. Deze TU/e hoogleraar
Elektrotechniek heeft kritiek op
de keuze van dit onderwerp als
speerpunt van de TU/e. Hij is
volgens Kroesen van mening dat
de vraag naar het ontstaan van
het leven niet thuishoort op een
technische universiteit maar
eerder op een algemene univer-
siteit. 
Moderator is prof. Jan Westra,
decaan Bouwkunde op de TU/e.
Hij heeft ervaring in het leiden
van pittige discussies. 
Het evenement vindt plaats in de
University Club en wordt afge-
sloten met een receptie, die door
de Facultyclub wordt aangeboden.
Inschrijven voor het bijwonen
van de bijeenkomst is nog
mogelijk, ook voor niet-leden.
Stuur een mail naar
facultyclub@tue.nl /.

Vergroting mailboxruimte
medewerkers centrale diensten
Medewerkers van de centrale
diensten hebben sinds eind
maart de beschikking over 250
megabyte aan mailboxruimte.
Dat is 200 MB meer dan de oude
limiet. De reden voor de ver-
hoging: het feit dat bijlagen
steeds groter worden en de
mailboxen dus steeds sneller
vollopen. Directe extra kosten
kwamen er niet bij kijken, laat
een medewerker van de dienst
ICT weten: de extra harde-schijf-
ruimte was beschikbaar.

Bij 200 MB krijgen de gebruikers
in het vervolg een eerste waar-
schuwing dat de mailbox dreigt
vol te lopen, vanaf 225 MB is ver-
zenden niet meer mogelijk en bij
250 MB kan er ook geen mail
meer ontvangen worden.
Voor studenten ligt de mailbox-
capaciteit al ruim een jaar op 250
MB. De grootte van de mailbox
van medewerkers van faculteiten
verschilt per faculteit, maar ligt
over het algemeen ook rond die
omvang, laat dienst ICT weten./.

Wetenschapswinkels de lucht in

Sinds het stoppen van de weten-
schapswinkel van de opleiding
Techniek en Maatschappij in 2006
mogen de overige vijf winkels het
daarmee vrijgekomen geld be-
steden aan promotieactiviteiten.
Woensdag 14 mei organiseerde
men daarom een helikopterrace in
het Auditorium. De bedoeling was
om een radiografisch bestuurd
helikoptertje van de ene naar de
andere tafel te krijgen in zo min
mogelijk tijd. Voor de winnaar lag
honderd euro klaar.
Natuurkundestudent Gerrit Sitters,
bestuurslid van de Fysicawinkel,
liet weten dat er in het najaar nog
een gezamenlijk evenement op het
programma staat. In samen-
werking met Studium Generale
vindt dan een lezingenmiddag

plaats met als thema ‘cradle to
cradle’. Sitters heeft de indruk dat
de vijf wetenschapswinkels op dit
moment goed draaien. “Al is het
altijd weer even zoeken om het
bestuur compleet te krijgen”, zegt
hij. De Fysicawinkel gaat bin-
nenkort aan de slag met twee op-
drachten uit het MKB, die worden
betaald met innovatievouchers van
het ministerie van Economische
Zaken. Sitters: “We werken nu met
een jaarbudget van 30.000 euro,
dus die extra inkomsten zijn mooi
meegenomen.” De Fysicawinkel is
volgens hem de enige die mo-
menteel dit soort opdrachten
accepteert. De andere vier winkels
kiezen er voor om volledig op niet-
commerciële basis te werken. /.

Ach en Wee

CHEOPS lanceert ontwerpwedstrijd
‘groene brug’ voor Campus 2020
Studievereniging CHEOPS van
de faculteit Bouwkunde
lanceert deze week ‘ProjectB’,
een ontwerpwedstrijd
waarvoor studenten worden
opgeroepen een gebouw te
ontwerpen dat op de plek van
de ‘groene brug’ moet komen.

Deze brug over de Dommel, vlak bij
het Auditorium, was vroeger de be-
langrijkste toegangsweg naar het
TU/e-terrein. Sinds de aanleg van
het Limbopad in 2001 heeft de brug
geen functie meer.
Volgens Wouter van Niel, namens
het bestuur van CHEOPS be-
trokken bij de organisatie van de
ontwerpwedstrijd, is het zonde dat
er nu niets met de groene brug
gedaan wordt. Het College van
Bestuur (CvB), dat onder de noemer
Campus 2020 het TU/e-terrein voor
het jaar 2020 volledig wil moder-
niseren, is volgens hem nauw
betrokken bij de wedstrijd. “Dit

initiatief past helemaal in de geest
van Campus 2020. We willen de
campus een levendige en inspi-
rerende uitstraling geven”. 
De wedstrijd begint met een open
ronde, waarbij alle studenten een
conceptueel ontwerp mogen in-
dienen. Een deskundige jury kiest
vervolgens een aantal concepten,
die voor maart volgend jaar worden
uitgewerkt tot een daadwerkelijk
ontwerp. 
De initiatiefnemers hopen dat het
winnende ontwerp binnen een paar
jaar gerealiseerd kan worden. Van
Niel: “Dan moet er wel een geschikt
ontwerp tussen zitten, maar daar
heb ik wel vertrouwen in.”
Tijdens een tweetal lezingen op
woensdag 14 mei was het CvB ver-
tegenwoordigd door Herman
Rikhof, projectleider van Campus
2020. Docent bouwkunde Jacob
Voorthuis verzorgde de andere
lezing in de trappenzaal van
Vertigo./.

Photo: Bart van Overbeeke
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Delta - TU Delft

Bezorgd over promotiefinanciering
HHeett  DDeellffttssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbeessttuuuurr  vvrreeeesstt  ddaatt  hheett  nniieeuuwwee
ssyysstteeeemm  vvoooorr  ffiinnaanncciieerriinngg  vvaann  pprroommoottiieess  ddee  TTUUDD  mmiilljjooeenneenn
ggaaaatt  kkoosstteenn..  DDee  VVSSNNUU  eenn  ddee  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  OOCCWW  hheebbbbeenn
aaffsspprraakkeenn  ggeemmaaaakktt  oovveerr  zzoo’’nn  ssyysstteeeemm,,  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssii--
tteeiittssbbeessttuurreenn  oomm,,  sscchhrriijjfftt  DDeellttaa..  MMoommeenntteeeell  kkrriijjggeenn  uunniivveerr--
ssiitteeiitteenn  vvoooorr  eeeenn  bbèèttaapprroommoottiiee  ooff  mmeeddiisscchhee  pprroommoottiiee
ttwweeeemmaaaall  zzoovveeeell  ((7744..000000  eeuurroo))  aallss  vvoooorr  eeeenn  aallffaa--  ooff  ggaammmmaa--
pprroommoottiiee  ((3377..000000))..  DDiiee  ttaarriieevveenn  wwoorrddeenn  ssttrraakkss  ggeelliijjkkggee--
ttrrookkkkeenn  eenn  vveerrhhooooggdd  ttoott  9900  mmiilljjooeenn..  HHeett  eexxttrraa  ggeelldd  mmooeett
ddoooorr  ddee  iinnsstteelllliinnggeenn  zzeellff  wwoorrddeenn  ooppggeebbrraacchhtt  uuiitt  kkoorrttiinnggeenn
oopp  ddee  bbaassiissffiinnaanncciieerriinngg,,  ddee  zzooggeehheetteenn  ‘‘vvaassttee  vvooeett’’..  MMaaaarr  eerr
bbeessttaaaatt  ggrroottee  oonndduuiiddeelliijjkkhheeiidd  oovveerr  ddee  vveerrddeelliinngg  vvaann  ddee
llaasstteenn  oonnddeerr  ddee  uunniivveerrssiitteeiitteenn..  HHeett  DDeellffttssee  ccoolllleeggee  vvrreeeesstt
ddaatt  aallllee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  pprroocceennttuueeeell  eevveennvveeeell  vvaann  hhuunn  vvaassttee
vvooeett  zzuulllleenn  mmooeetteenn  iinnlleevveerreenn..  DDaatt  zzoouu  nnaaddeelliigg  zziijjnn  vvoooorr  ddee
bbèèttaa--iinnsstteelllliinnggeenn  ddiiee  eerr  ppeerr  pprroommoottiiee  vveeeell  mmiinnddeerr  vvoooorr  ttee--
rruuggkkrriijjggeenn..  DDee  TTUUDD  vvrreeeesstt  ddaaaarrddoooorr  mmiilljjooeenneenn  kkwwiijjtt  ttee  rraakkeenn
aaaann  aannddeerree  uunniivveerrssiitteeiitteenn..

HSK - Christelijke Hogeschool Windesheim

Afscheid bestuurslid kost 113.000 
DDee  mmeeddeezzeeggggeennsscchhaappssrraaaadd  vvaann  ddee  CChhrriisstteelliijjkkee  HHooggeesscchhooooll
WWiinnddeesshheeiimm  iiss  ggeesscchhrrookkkkeenn  vvaann  ddee  kkoosstteenn  vvaann  hheett
aaffsscchheeiiddssffeeeessttjjee  vvaann  bbeessttuuuurrsslliidd  AAnnnneettttee  RRooeetteerrss::  111133..000000
eeuurroo..  DDee  hhooooffddmmoooott  ddaaaarrvvaann  ggiinngg  oopp  aaaann  ccaatteerriinngg  ((3344..000000
eeuurroo)),,  ‘‘eenntteerrttaaiinnmmeenntt’’  wwaass  ggooeedd  vvoooorr  2233..550000  eeuurroo..  HHeett
ccoolllleeggee  vvaann  bbeessttuuuurr  iinn  ZZwwoollllee  vviinnddtt  ddee  kkoosstteenn  wweell  ttee  vveerr--
ddeeddiiggeenn..  DDee  hhooggeesscchhooooll  wwiillddee  ggooeedd  vvoooorr  ddee  ddaagg  kkoommeenn,,
mmeeddee  lleetttteenndd  oopp  ddee  nniieeuuwwee  ffuunnccttiiee  vvaann  RRooeetteerrss,,  bbiijj  ddee
OOnnddeerrwwiijjssiinnssppeeccttiiee..  BBoovveennddiieenn  kkwwaammeenn  eerr  aacchhtthhoonnddeerrdd
ggaasstteenn,,  wwaatt  oovveerriiggeennss  wweell  mmiinnddeerr  wwaass  ddaann  hheett  mmaaxxiimmuumm
vvaann  11220000  wwaaaarr  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaannuuiitt  ggeeggaaaann  wwaass..  OOookk  wwiillddee
hheett  bbeessttuuuurr  mmeett  hheett  aaffsscchheeiidd  ddaannkk  uuiittsspprreekkeenn  vvoooorr  ddee  iinnzzeett
vvaann  RRooeetteerrss..  DDee  mmeeddeezzeeggggeennsscchhaappssrraaaadd  iiss  kkrriittiisscchh  oovveerr  ddee
uuiittlleegg::  ““2200..000000  eeuurroo  uuiittggeevveenn  vvoooorr  mmeeuubbiillaaiirr  ddaatt  ttwweeee
uuuurrttjjeess  ssttaaaatt,,  vviinnddeenn  wwiijj  oonnrreeddeelliijjkk..””

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Te frivole studentenwerving 
EExxtteerrnnee  ddoocceenntt  RRiittzzoo  tteenn  CCaattee,,  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee  mmiinnoorr
OOnnddeerrnneemmeerrsssscchhaapp  vvaann  ddee  RRiijjkkssuunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn,,  iiss
iieettss  ttéé  ffrriivvooooll  iinn  zziijjnn  ppooggiinnggeenn  oomm  ddee  mmiinnoorr  aaaann  ttee  mmaann  ttee
bbrreennggeenn..  DDaatt  vviinnddtt  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall..
TTeenn  CCaattee  llaanncceeeerrddee  ddee  ssiittee  oonnddeerrnneemmeennooppddeerruugg..nnll,,  wwaaaarrbbiijj
ddee  aaffbbeeeellddiinnggeenn  ssuuggggeerreeeerrddeenn  ddaatt  hheett  lleetttteerrlliijjkk  zzoouu  ggaaaann  oomm
ggeelldd  vveerrddiieenneenn  iinn  hhoorriizzoonnttaallee  ppoossiittiiee..  DDeeccaaaann  HHeenn  SSooll  vviinnddtt
ddee  ssiittee  ‘‘nniieett  ppaasssseenn  bbiijj  wwaatt  wwee  aallss  ffaaccuulltteeiitt  wwiilllleenn  uuiittssttrraalleenn..’’
DDee  ssiittee  wweerrdd  eeeenn  ddaagg  nnaa  ddee  llaanncceerriinngg  oopp  zzwwaarrtt  ggeezzeett..  TTeenn  CCaattee,,
oopp  zziijjnn  wweebblloogg::  ““BBlliijjkkbbaaaarr  mmaagg  jjee  nniieett  ccoommmmuunniicceerreenn  oopp  eeeenn
mmaanniieerr  ddiiee  aaaannsspprreeeekktt..  JJaammmmeerr..””  IInnmmiiddddeellss  rreeaaggeeeerrtt  ddee
ddoocceenntt  nniieett  mmeeeerr  oopp  vvrraaggeenn,,  sscchhrriijjfftt  UUKK::  hhiijj  zzoouu  eeeenn  sspprreeeekk--
vveerrbboodd  hheebbbbeenn..  OOookk  eeeenn  ppeerrssbbeerriicchhtt  oovveerr  ddee  mmiinnoorr,,  mmeett  ddee
kkoopp  ‘‘RRiijjkkssuunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn  hheellpptt  ssttuuddeenntteenn  aaaann  eeeenn
eeiiggeenn  bbeeddrriijjff’’,,  kkoonn  nniieett  ddoooorr  ddee  bbeeuuggeell,,  wwaatt  ddee  ddeeccaaaann
bbeettrreefftt..  ““WWiijj  hheellppeenn  ssttuuddeenntteenn  nniieett  aaaann  eeeenn  bbeeddrriijjff,,  ddaatt  iiss
ffeeiitteelliijjkk  oonnjjuuiisstt..  

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Kamervragen over studiepunten 
DDee  mmaannaaggeemmeennttffaaccuulltteeiitt  iinn  NNiijjmmeeggeenn  wwiill  ddaatt  ssttuuddiieeppuunntteenn
vvoooorr  ddee  bbaacchheelloorr  mmaaxxiimmaaaall  vviijjff  jjaaaarr  ggeellddiigg  zziijjnn..  DDeezzee
mmaaaattrreeggeell  zzoouu  ssttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  mmoottiivveerreenn  oomm  ddee  ssttuuddiiee
ssnneelllleerr  aaff  ttee  rroonnddeenn..  HHeett  NNiijjmmeeeeggssee  wweeeekkbbllaadd  AANNSS  sscchhrreeeeff
hhiieerr  eeeerrddeerr  oovveerr,,  VVooxx  bbeerriicchhtt  nnuu  oovveerr  hheett  ffeeiitt  ddaatt  SSPP--
KKaammeerrlliidd  JJaassppeerr  vvaann  DDiijjkk  KKaammeerrvvrraaggeenn  sstteelltt  oovveerr  ddee
kkwweessttiiee..  HHiijj  wwiill  mmiinniisstteerr  PPllaasstteerrkk  vvrraaggeenn  wwaatt  hhiijj  vvaann  hheett
aarrttiikkeell  vviinnddtt..  ‘‘UUnniivveerrssiitteeiitteenn  hhoorreenn  ggeewwoooonn  rruuiimmhhaarrttiigg  oomm
ttee  ggaaaann  mmeett  ssttuuddiieeppuunntteenn..’’    VVaann  DDiijjkk  vviinnddtt  hheett  bbeellaacchheelliijjkk
aallss  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  ssttuuddiieeppuunntteenn  zzoouuddeenn  kkwwiijjttrraakkeenn..  ‘‘DDeezzee
rreeggeelliinngg  kkaann  bbuuiitteennggeewwoooonn  ffoouutt  uuiittppaakkkkeenn  vvoooorr  ssoommmmiiggee
ssttuuddeenntteenn  eenn  kkaann  zzeellffss  uuiittvvaall  ssttiimmuulleerreenn..’’  
MMoommeenntteeeell  hhaaaalltt  8811  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee  mmaa--
nnaaggeemmeennttffaaccuulltteeiitt  ddee  bbaacchheelloorr  bbiinnnneenn  vviijjff  jjaaaarr,,  mmaaaarr  ddaatt
vviinnddtt  hheett  bbeessttuuuurr  ttee  wweeiinniigg..  AAllss  iinnssppiirraattiiee  vvoooorr  ddee  iinnggrreeeepp
ddiieenntt  ddee  ssuucccceessvvoollllee  pprrooppeeddeeuusseerreeggeelliinngg,,  wwaaaarrbbiijj  ssttuuddiiee--
ppuunntteenn  vveerrvvaalllleenn  wwaannnneeeerr  ssttuuddeenntteenn  nnaa  ttwweeee  jjaaaarr
ssttuuddeerreenn  hheett  pprrooppeeddeeuusseeddiipplloommaa  nniieett  hheebbbbeenn  bbeehhaaaalldd..

Kantine
In verband met het polymeren van de vloeren
en het inrichten van de kantine zal donderdag
15 en vrijdag 16 mei de kantine in Vertigo
gesloten zijn.

Promoties
Ir. M.H.L. van der Velden heeft woensdag
14 mei in zaal 5 van het Auditorium zijn
proefschrift en stellingen verdedigd tegen de
bedenkingen van een commissie. Zijn proef-
schrift verscheen onder de titel ‘Radiation
generated plasmas a challenge in modern
lithography’. Van der Velden promoveerde aan
de faculteit Technische Natuurkunde en zijn
promotoren waren prof.dr.J.J.A.M. van der
Mullen en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

Prof.dr.ir.P.P. Jonker (W) –dlh houdt vrijdag
16 mei een intreerede om 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
luidt: ‘Machine vision, dynamics and control’.
Voorzitter is prof.dr.ir. C.J. van Duijn.

Jeugdraad
De Jeugdraad is op zoek naar jongeren-
vertegenwoordigers. Weet jij wél waar het
heen moet met Europa? Word dan jongeren-
vertegenwoordiger Europese Zaken. Aanmelden
kan tot 23 mei op www.jeugdraad.nl/eu

PromoVE
PromoVE PhD organises a social event on
may 22 from 19.00 till 22.00 hours in Zwarte
Doos. It’s an excellent opportunity to meet peer
PhD students and PromoVE. Free entrance
and two free consumptions and snacks.
Watch out for multi-cultural tunes played by
DJ Jasser and surprise entertainment. Shoot
us an e-mail to confirm your presence:
promove@tue.nl

Adviseur octrooi-exploitatie (V19.06), TU/e
Innovation Lab  (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris in overleg.

PhD Student/Promovendus in the project
"HaCDAIS" (V32.020), Databases and
Hypermedia (DH),  department of
Mathematics and Computer science (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures www.tue.nl/vacatures

Algemeen

Mensen

Diversen Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn

mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk  vvoooorr
ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee  kkuunnnneenn

wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr
uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Prof.dr. Hennie Kelder, hoogleraar fysica van de atmosfeer bij de faculteit Technische Natuurkunde

Luchtvervuiling Peking ook voor Europa een probleem
De luchtvervuiling in Peking vormt aan de vooravond
van de Olympische Spelen nog altijd een belangrijk en
veel beschreven probleem. China zet alles op alles om de
verontreiniging in te dammen én om de luchtkwaliteit
goed te kunnen voorspellen. Maar hoe voorspelbaar is
de smog boven Peking eigenlijk? Prof. dr. Hennie Kelder
bezocht recent de Chinese hoofdstad.

“Waarschijnlijk mag ongeveer een kwart van de auto’s
in Peking tijdens de Spelen niet rijden. Anderhalf jaar
geleden heeft daar al een vergelijkbaar experiment
plaatsgevonden. Het gedaalde gehalte aan stikstof-
dioxide zag je direct sterk terug in de satellietmetingen.”
Voor prof.dr.Hennie Kelder, hoogleraar Fysica van de
atmosfeer bij de faculteit Technische Natuurkunde en als
adviseur verbonden aan het KNMI, was het een zeer
interessant experiment. Hij leidt sinds 2004 een project
dat de luchtkwaliteit boven China in kaart moet brengen. 
“Binnen dit project dragen Europese specialisten in
samenwerking met ESA (European Space Agency) ook
kennis over aan de Chinezen omtrent satellietmetingen
van de luchtkwaliteit. Die metingen gebeuren aan de
hand van het zonlicht dat door de atmosfeer en de aarde
wordt teruggekaatst. Instrumenten aan boord van een
satelliet vangen het teruggekaatste zonlicht op.
Moleculen die de lucht vervuilen, absorberen een deel
van dat licht. Ozonmoleculen, stikstofdioxide en stof-
deeltjes absorberen heel specifieke lichtbanden; zo valt
precies de concentratie van die afzonderlijke moleculen
in de lucht te berekenen. 
Nederland heeft in de laatste vijftien jaar een leidende
positie verworven bij het meten van luchtkwaliteit vanuit
satellieten. De Nederlandse industrie bouwt de beste ins-
trumenten en er zijn onderzoeksgroepen in Nederland
die grote expertise in de analyse van de gegevens hebben
verworven.
Het model dat de luchtvervuiling voorspelt, is eigenlijk
een weermodel dat is opgetuigd met gegevens over de
luchtkwaliteit. Inzicht in de uitstoot van vervuilende
gassen is hiervoor essentieel. Dat is momenteel een
probleem, want de toegang tot gegevens als de uitstoot
van fabrieken, het verkeer, bosbranden enzovoorts is in
China niet optimaal. Onze Chinese partners gaan zich
de komende tijd inspannen om die inzichten toch te
krijgen. De bedoeling is dat dit voor augustus lukt, maar
dan moet er nog wel veel gebeuren.

Het stikstofdioxidegehalte is op een aantal plekken in
China de afgelopen tien jaar toegenomen met jaarlijks
tien procent. In Europa is het gehalte de laatste jaren
nauwelijks gegroeid en soms gedaald, vooral dankzij de

plaatsing van katalysators in auto’s. Dat begint in China
nu pas op gang te komen, terwijl het aantal auto’s er met
meer dan tien procent per jaar toeneemt. Boven Peking
hangt in de zomer herhaaldelijk volgens Europese
normen ernstige smog. Door alle maatregelen verwacht
ik dat er tijdens de Olympische Spelen wel een redelijk
goede kwaliteit van de lucht zal zijn.
Luchtvervuiling is net zo beweeglijk als het weer.
Dat Europa in dit project veel geld steekt, is daarom wel-
begrepen eigenbelang. Stikstofdioxide wordt omgezet in
ozon en ik schat dat een vijfde van de achtergrond ozon
boven Europa afkomstig is uit China. Omgekeerd komt
de Europese vervuiling ook daar terecht. Luchtvervuiling
is dus een mondiaal probleem en dat is deels ook de filo-
sofie achter de inspanningen van de betrokken experts
en ESA. Ook de Europese Unie steunt dit onderzoek
vanuit deze filosofie. We moeten wereldwijd afspraken
maken om de lucht schoner te krijgen. We zitten alle-
maal in hetzelfde schip: we overleven samen of gaan
samen ten onder.”

Foto: Bart van Overbeeke
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Brandveiligheid 
De TU/e gaat be-
zuinigen op
brandveiligheids-
maatregelen voor
gebouwen die op
de nominatie
staan op gesloopt of gerenoveerd
te worden. Zo is te lezen in
cursor van 8 mei 2008. Maar is
dat wel verstandig?

Dinsdag 13 mei 2008, amper 5
dagen later, legt een grote uit-
slaande brand het hoofdgebouw
van de faculteit bouwkunde van
de TU Delft in de as. Gelukkig
zijn er geen doden of gewonden
te betreuren. Dit gebouw stond
op de nominatie om gerenoveerd
te worden, netzoals het hoofd-

gebouw van de
TU/e. 

‘Ons’ hoofd-
gebouw is
ruwweg net zo
oud en waar-

schijnlijk net zo ‘goed’ onder-
houden als het afgebrandde
gebouw. Toon Verhoeven, hoofd
preventie bij de brandweer TU/e
vond op 8 mei “Iedereen moet er
veilig uit kunnen; of het gebouw
daarna helemaal afbrandt, is van
minder belang.”

Ik vraag me af of ze op TU Delft
ook zo gedacht hebben...

Stefan Wagemans, Technische
Informatica

En ik vind...
Eureka!Cup in Evoluon
In het Evoluon vindt donderdag
22 mei de finale van de
Eureka!Cup 2008 plaats.
Schoolteams uit de eerste drie
klassen van het vwo strijden om
de ereplaatsen van deze lande-
lijke ontwerpwedstrijd. De
hoofdprijs is een missie op zee. 
De Eureka!Cup heeft tot doel
leerlingen kennis te laten maken
met techniek en toepassingen
van natuurwetenschap. 
De wedstrijd staat dit jaar in het
teken van water. Afgelopen
weken hebben 3300 scholieren
uit het hele land meegedaan aan
de voorselectie. Ze moesten
dingen ontwerpen zoals een
onderwaterhotel, een drijvende
woontoren, of een innovatief dak
om wateroverlast te voorkomen.
Ook hebben de teams zich bezig
gehouden met een eigen film-
productie over water.
Het spektakel in het Evoluon
begint om 10.30 uur en duurt
tot een uur of vier.

Job Vissers (23), student
Scheikundige Technologie,
heeft zondag in Veldhoven de
wielerronde de Omloop der
Kempen gewonnen, de belang-
rijkste wielerronde van deze
regio. Het is de grootste zege in
de wielercarrière van Vissers,
die zich nu gaat richten op het
Nederlands kampioenschap.

De winst van Vissers was ver-
rassend. Het deelnemersveld in
Veldhoven bestond voor een
groot deel uit profs en semiprofs,
terwijl Vissers een onbetaalde
clubrenner is. In de massasprint
versloeg hij onder meer
Raborenner Michael van Stayen.
De regerende wereldkampioen,
Lars Boom, probeerde in de slot-
kilometers nog weg te komen,
maar kon niet voorkomen dat de
wedstrijd uitliep op een mas-
saspurt.
Vissers zelf had van tevoren niet
gedacht aan een podiumplaats.
De vorm was de laatste weken wat
minder en pas de laatste week
was hij weer serieus kilometers
aan het maken. En zo dacht hij
vooraf ook over de Omloop der
Kempen: “Mooi voor de kilo-
meters. Maar dat de trainings-

inspanning er zo uit zou komen,
had ik echt niet verwacht. Dat
belooft wat.”
De student ST heeft zijn ogen nu
gericht op het WK wielrennen
voor studenten (op 25 mei, in
Nijmegen) en op het Nederlandse
kampioenschap, op 29 juni in
Ootmarsum. Het NK bestaat uit
een wedstrijd voor profrenners
en een wedstrijd voor amateurs,
verreden in een gezamenlijke
koers. Vissers werd vorig jaar
achtste bij de elite zonder
contract, dit jaar gaat hij voor
eerste plek. En dat is geen dag-
dromerij. “Na de winst van
zondag niet. Ik heb nog een
maand; ik ga er volledig voor”,
zegt Vissers.
Volgens de 23-jarige student zijn
er meerdere professionele wie-
lerploegen waar hij zo aan de slag
zou kunnen, maar de studie gaat
nu even voor. Zijn bachelor heeft
hij al binnen - cum laude - en met
de masteropleiding gaat het de-
zelfde kant op. Over anderhalf
jaar wil hij klaar zijn, om daarna
wielerprof te worden. “Ik heb
gisteren wel laten zien dat dit
zeker tot de mogelijkheden
behoort.”./.

TU/e-studente voorzitster ISO
Merel van Wanrooij
(21), derdejaars
studente Technische
Bedrijfskunde op de
TU/e, is vorige week
tot voorzitster van
het Interstedelijk
Studenten Overleg
(ISO) verkozen. 
Het ISO omschrijft
zichzelf als de
grootste landelijke
studentenorgani-
satie van Nederland. 
Merel laat weten dat de organi-
satie haar vooral heeft gekozen
vanwege haar ‘open en enthou-
siaste uitstraling’. De studente
zat in het bestuur van de borrel-
ruimte van studievereniging
Industria en is actief in dames-

dispuut l'Attaque
Attique. Ze ziet het
als een grote uit-
daging om zich voor
ISO in te zetten. “Ik
wilde volgend college-
jaar iets anders doen
en heb gekeken wat
er allemaal is. Omdat
deze bestuursfunctie
verder van mijn studie
af staat, verwacht ik
er veel van te kunnen

leren. Het is goed om die verant-
woordelijkheid te krijgen en iets
te kunnen betekenen voor
studenten in Nederland.” 
Het nieuwe bestuur wordt 28
juni officieel beëdigd. Merel
vervangt de huidige voorzitter
Bastiaan Verweij. Vier twintig-

jarigen staan haar bij in het
leiden van het ISO. Volgens de
organisatie is daarmee het
jongste bestuur ooit gekozen.
Merel zet haar studie een jaar stil
om zich vol op haar voorzit-
terschap te storten. Waar ze zich
concreet op gaat toeleggen, weet
ze nog niet. “Er ligt al een beleid
voor 2008 en met het nieuwe
bestuur schrijven we het beleid
voor 2009. Ik vind het belangrijk
dat de kwaliteit van het onderwijs
wordt gewaarborgd.” Ook contact
met de lidorganisaties en aan-
dacht voor internationalisering
zijn aandachtspunten voor de
studente. “En Eindhoven zal ik
uiteraard niet vergeten.”/.

Dance-feest Club 040 op herhaling

Studentenvereniging SSRE houdt
donderdag 22 mei voor de tweede
keer het dance-evenement Club
040 op het Stadhuisplein in
Eindhoven. Dj’s Eric Valentine,
Sidney Samson en Skitzofrenix

zullen achter de draaitafel staan.
Het feest trok vorig jaar zo’n
tweeduizend studenten en andere
belangstellenden. De organisatie
hoopt dat het evenement bij-
draagt aan het verbeteren van het

studentenklimaat in de stad. Het
feest duurt van 18.00 tot 23.00
uur en de toegang is gratis. 
Zie www.club040.ssre.nl./.
Foto: Bart van Overbeeke

Student Job Vissers wint
Omloop der Kempen

Winnaar Job Vissers op het ereschavot. Links van hem nummer twee Bram Schmitz en
rechts Michaël van Staeyen die als derde over de finish kwam.

(Advertentie)
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Tegensputterende plasma’s

omdat het kwarts waar ze van gemaakt zijn
ondoorzichtig is voor deze straling.
Daarom moet je spiegels gebruiken met
een speciale coating. Die weerkaatsen on-
geveer zeventig procent van de straling.
Dat is net genoeg voor deze toepassing.”

Sputteren
De chips worden gemaakt in een litho-
grafisch proces, waarbij een stralingsbron
het gewenste patroon op een silicium-
plaatje afbeeldt. De straling -bijvoorbeeld
laserlicht- beschadigt een laagje dat op het
silicium is aangebracht. De beschadigde
laag wordt vervolgens verwijderd, waardoor
het afgebeelde patroon op het plaatje -
de wafer- achterblijft. De grootte van de
structuren die je op deze manier kunt
maken, is afhankelijk van de golflengte
van de gebruikte straling. Om kleinere
structuren, te maken heb je daarom hoog-
energetische straling nodig met een extreem
korte golflengte. 

Deze extreem ultraviolette (EUV) straling
bevat voldoende energie om de atomen

die in de lithografiemachine rondzweven
op te breken in ionen en elektronen: de
straling creëert een plasma -een gas van
geladen deeltjes. Dat is op zich niet zo
vreemd: de EUV-straling wordt namelijk
ook opgewekt met een plasma, elders in
de machine. Daar vindt het omgekeerde
proces plaats: als elektronen en ionen bij
elkaar komen om een atoom te vormen,
komt er energie vrij in de vorm van
extreem ultraviolette straling. Het plasma
vormt een potentiële bedreiging voor de
spiegels. Van der Velden: “De elektronen
zijn veel lichter dan de ionen en bewegen
daardoor ook veel sneller, onder meer
naar het oppervlak van de spiegels.
Vervolgens trekken deze negatief geladen
elektronen de positief geladen ionen uit
de rand van het plasma naar de spiegel
toe. Die botsen dan zo hard op de spiegel
dat ze een deel van de toplaag wegslaan.
Dat noemen we sputteren.”

Ionenbundel
Om een chipmachine rendabel te maken,
moet die minstens zeven jaar in bedrijf

zijn. Zo lang moeten de spiegels liefst ook
meegaan. “Ik heb onderzocht hoe snel de
kwaliteit van de spiegels achteruit gaat
door sputteren. Dat was niet eenvoudig,
want het is een heel langzaam proces dat
moeilijk zichtbaar te maken is. We moesten
wekenlang continu meten, en dan zagen
we eigenlijk nog geen effect. Op zich was
dat natuurlijk al wel een aanwijzing dat het
sputterprobleem wel meeviel”, grijnst Van
der Velden.

Toch deed hij meer dan eindeloos wachten
totdat de spiegels zichtbare beschadigingen
hadden opgelopen: “We hebben een com-
putermodel gemaakt waarmee we kunnen
berekenen hoeveel ionen er op de spiegel
terechtkomen en welke energie ze hebben.
We moesten een speciaal model gebruiken
omdat het plasma erg ijl is en bovendien
maar enkele microseconden bestaat.
Daardoor konden we de gebruikelijke
vloeistofachtige modellen niet gebruiken.” 

In plaats daarvan koos hij er voor om de
positie en snelheid van de ionen en

Plasma’s/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

De komende generatie
lithografiemachines maakt

gebruik van extreem
ultraviolette straling.

Chipmachinefabrikant ASML
vreesde dat de ionen die

door deze straling ontstaan
de spiegels in de machine

aan zouden tasten.
Plasmafysicus Marc van der

Velden -die deze week
promoveert- liet zien dat dat
wel meevalt en dat de ionen
misschien zelfs een positief

effect kunnen hebben.

Met kleinere chips kun je snellere en goed-
kopere computers bouwen. Miniaturisatie
is dan ook de drijvende kracht achter de
vooruitgang in de wereld van computers
en consumentenelektronica. Bij ASML in
Veldhoven stappen ze daarom binnenkort
over op een techniek die gebruik maakt
van kortgolvige straling die opgewekt
wordt in plasma’s. Om de potentiële
nadelen van deze nieuwe technologie in
kaart te brengen maakten ze gebruik van
de expertise van de groep Elementaire
Processen in Gasontladingen van de TU/e,
waar Marc van der Velden zijn promotie-
onderzoek verrichtte. 

Een week voor zijn promotie oogt Van der
Velden bijzonder ontspannen. Hij werkt
nog aan de presentatie die hij vooraf-
gaande aan zijn verdediging moet geven.
Desondanks neemt hij alle tijd om uit te
leggen waar hij de afgelopen jaren mee
bezig geweest is. Volgens hem komt er
nog wel wat kijken bij de overgang naar
extreem kortgolvige straling.
“Het is voor ASML echt een enorme stap
om over te gaan van straling met een golf-
lengte van 193 nanometer naar 13,5
nanometer. Voor de nieuwe golflengte kun
je bijvoorbeeld geen lenzen gebruiken,

Architectuur op de vierkante millimeter
Voor een haarscherp digitaal beeld op
hdtv of een verkleind beeld dat wordt af-
gespeeld op een mobiele telefoon wordt
er heel wat real time gerekend met pixels
in de processor van deze  apparaten.
Er zijn vele, steeds complexere, algo-
ritmes die pixels bewerken zodat de
kijker een mooi, vloeiend beeld ziet in
een resolutie die bij het beeldscherm
past. Ir. Aleksandar Berić heeft in zijn
promotieonderzoek bekeken hoe pro-
cessoren zo ingericht kunnen worden,
dat algoritmes voor beeldverbetering
effectiever werken, terwijl de processor
zo goedkoop mogelijk blijft.

De focus van het onderzoek van Berić lag op
de architectuur van deze processoren, die
doorgaans niet groter zijn dan enkele
vierkante millimeters, en tegelijkertijd met
zijn miljoenen tranistoren, biljoenen ope-
raties per seconde kunnen uitvoeren.

Er worden vele soorten algoritmen ingezet
om de beeldkwaliteit te verbeteren. “Denk
aan het overzetten van analoge opnames die
werken met interlacing, ofwel het afwis-
selend tonen van oneven en even beeld-
lijnen, naar progressieve digitale beelden.

Of een opname van 25 beelden per seconde
die wordt getoond door een tv die twee of
zelfs vier keer zoveel beelden per seconde
toont. Het vraagt veel rekenkracht om de
tussenliggende beelden in real time te
creëren”, legt Berić uit. Deze algoritmen
vragen enorm veel rekenkracht van een pro-
cessor. Hoe ontwerp je geschikte pro-
cessoren voor die ‘zware’ taak?

Berić is bij dat vraagstuk in grote lijnen op
drie zaken uitgekomen: het beter inrichten
van van het geheugensubsysteem van de
processor, het beperken van de hoeveelheid
dataverkeer van en naar dat geheugen en
ten slotte het gecontroleerd opvragen en
opslaan van deze data. 

Dat gecontroleerde opvragen en opslaan
vindt plaats via een zogenaamd ‘kladblok-
geheugen’, naar analogie van het kopiëren
en plakken van data via een kladblok in
Windows. Berić: “In een kladblokarchi-
tectuur is de inhoud van het cachegeheugen
steeds bekend, ofwel: welke pixels zijn voor-
handen voor bewerking?” Vergelijk het met
een koelkast waar je zelf je boodschappen in
stopt, zodat je tijdens het koken weet of je
alle ingrediënten voorradig hebt. Als een

ander je boodschappen heeft gedaan, kun je
voor verrassingen komen te staan en een in-
grediënt missen tijdens het koken. Berić:
“Bij digitale tv-beelden, uit zich dat in een
ontbrekende rij pixels in beeld omdat ze niet
op tijd voorhanden waren.” 

Tweezijdigheid
Dat zijn aanpak werkt, heeft hij laten zien in
een zogenaamde ‘proof of concept’ waarin
een processor, ingericht volgens Berić’ sug-
gesties, wel acht keer effectiever is in verge-
lijking met een processor van de huidige ge-
neratie. “En die positieve resultaten zijn we
op dit moment nog aan het verbeteren bij
Silicon Hive.” Berić heeft bij dit bedrijf mo-
menteel emplooi gevonden als Senior
Applications Engineer. Silicon Hive is een
spin off van Philips, dat programmeerbare
processoren ontwerpt.

De nadruk in zijn proefschrift ligt op verbe-
teringen aan de hardwarematige, ofwel pro-
cessorkant volgens Berić. Toch heeft hij ook
gekeken naar mogelijke verbeteringen aan
de softwarekant, ofwel naar verbeteringen
in de gebruikte beeldverbeteringsappli-
caties. “Door mijn twee promotoren werd ik
als het ware twee verschillende kanten op

getrokken. Prof.dr.ir. Gerard de Haan, is ex-
pert op het gebied van beeldverbeterings-
algoritmes en prof.dr.ir. Jef van Meersbergen
is juist gespecialiseerd in de hardware-
matige kant van het verhaal.” Uiteindelijk
heeft die tweezijdigheid positief uitgepakt,
oordeelt Berić. “De twee perspectieven
hebben me het brede beeld gegeven dat ik
nodig had om op dit resultaat uit te komen.”

Het onderzoek dat in samenwerking met
Philips Research en de Electronic Systems
Group van de TU/e is uitgevoerd, leidde
naast het proefschrift, ook tot drie weten-
schappelijke publicaties, tien conferentiear-
tikelen en acht gepatenteerde applicaties.
Verschillende van de ideeën uit het proef-
schrift, zoals het geprogrammeerde geheu-
gensubsysteem dat op efficiënte wijze pixels
tijdelijk opslaat voor bewerking, wordt nu
ook omgezet in een concreet verkoopbaar
product door Silicon Hive. Berić: “De markt
waarop Silicon Hive zich begeeft, kent vele
geduchte spelers en het is zaak om er bij
klanten uit te springen ten opzichte van de
concurrentie. Dat is een grote uitdaging
waar ik in de toekomst zeker aan wil blijven
meewerken.”/.
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elektronen afzonderlijk te volgen. “Het
programma berekent telkens de elektrische
velden die door de geladen deeltjes worden
gegenereerd. We laten dan de deeltjes
bewegen onder invloed van de kracht die
de velden op ze uitoefenen en berekenen
vervolgens de velden voor de nieuwe
situatie.”

Chicago
Om de energie te bepalen die nodig is om
de spiegels te beschadigen, verbleef de
promovendus twee maanden in Chicago.
Daar hadden ze een ionenbundel met
precies de juiste eigenschappen. 
“Ik kwam mensen van dat lab tegen op
een conferentie in Japan. Een afspraak
was snel gemaakt, al moest ik in Amerika
wel wekenlang veiligheidscursussen
volgen voordat ik zelf metingen mocht
doen.” 

Het sputteren bleek uiteindelijk geen
groot probleem te zijn. En misschien is
het zelfs wel een oplossing. Er zijn na-
melijk allerlei koolwaterstofmoleculen
aanwezig in de machine. Als die geraakt
worden door EUV-straling of elektronen,
worden die opgesplitst in kleinere mo-
leculen, die zich aan de spiegels hechten.
Zo vormt zich een koolstoflaagje. “De
vorming van dat laagje is de belangrijkste

oorzaak voor het achteruitgaan van de
spiegels.”
Uit de computersimulatie blijkt dat het
sputterproces sterk afhangt van de
atomen die aanwezig zijn in de machine.
“Als je de machine goed vacuüm maakt,
heb je nauwelijks last van sputteren.
Dat is echter niet mogelijk, omdat er
continu argongas over de wafers geleid
wordt om te voorkomen dat moleculen
van de wafer op de spiegels terecht-
komen.” De argonionen vormen dan ook
het voornaamste bestanddeel van het
plasma. Het bijmengen van een lichter
gas zorgt er voor dat de argonionen
minder hard op de spiegels botsen en
daardoor minder schade aanrichten. 

In theorie zou je het sputterproces ook
kunnen stimuleren door een gas met de
juiste massa toe te voegen, en zou het
proces de aangroei van de koolstoflaag
kunnen tegengaan, beaamt Van der
Velden. Toch zal het in de praktijk niet zo
eenvoudig zijn om de groei van de kool-
stoflaagjes te stoppen: “Die laagjes groeien
niet overal op de spiegels even hard. Daar
zou je dan rekening mee moeten houden.
Maar ik sluit niet uit dat sputteren een
manier is om de levensduur van de spiegels
te verlengen.” Dat had hij bij aanvang van
zijn onderzoek niet gedacht./.

Aleksandar Berić (1976, Belgrado) studeerde Electrical Engineering aan de universiteit van Belgrado. 
Hij studeerde af op een ontwerp van een digitale motor controle systeem op basis van Texas Instruments
Digital Signal Processor. Tijdens zijn studie heeft hij een half jaar gewerkt aan projecten op het gebied
van signaalverwerking en ‘Emotional Engineering’ aan de Tokyo Metropolitan Institute of Technology.
Vorige week donderdag 8 mei verdedigde Berić zijn proefschrift ''Video Post Processing Architectures' 
in het Auditorium van de TU/e.

Foto: Bart van Overbeeke

OOff  hhiijj  eeeennss  mmeeee  wwiillddee  ddeennkkeenn  oovveerr  iinntteerraaccttiieeff
ssttrraaaattmmeeuubbiillaaiirr..  DDiiee  vvrraaaagg  wwaass  hheett  bbeeggiinn  vvaann
hheett  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  vvaann  IIDD--ssttuuddeenntt  MMeehhmmeett
YYaallvvaaçç..  
““IIkk  hheebb  eeeenn  kkeeeerr  eeeenn  ooppddrraacchhtt  ggeeddaaaann  vvoooorr
eeeenn  oonnttwweerrppbbuurreeaauu  eenn  zziijj  wwiillddeenn  iieettss  iinn  ddiiee
rriicchhttiinngg  ddooeenn..  IIkk  wwaass  nneett  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn
aaffssttuuddeeeerrooppddrraacchhtt,,  dduuss  ttooeenn  hheebbbbeenn  wwee  ddaatt
ggeeccoommbbiinneeeerrdd..””  DDee  eeeerrssttee  bbrraaiinnssttoorrmm  ggiinngg
oovveerr  mmaanniieerreenn  oomm  oopp  ssttrraaaatt  iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn
mmeennsseenn  uuiitt  ttee  llookkkkeenn..  ““WWee  hheebbbbeenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
nnaaggeeddaacchhtt  oovveerr  bbuusshhaalltteess,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  iinntteerr--
aaccttiieevvee  aabbrrii  rreeaaccttiieess  ttuusssseenn  mmeennsseenn  llooss  kkaann
mmaakkeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  ttee  ssppeelleenn  mmeett  lliicchhtt  eenn
ggeelluuiidd..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  hheebb  iikk  ggeekkoozzeenn  oomm  mmee  ttee
rriicchhtteenn  oopp  wwaatt  tteeggeennwwoooorrddiigg  hhaannggjjeeuuggdd  hheeeett..””
HHaannggeenn  kklliinnkktt  zzoo  nneeggaattiieeff,,  vviinnddtt  YYaallvvaaçç,, tteerrwwiijjll
hheett  eeeenn  oouudd  vveerrsscchhiijjnnsseell  iiss..  ““EEllkkaaaarr  oopp  ssttrraaaatt
oonnttmmooeetteenn  hhoooorrtt  eerr  bbiijj,,  ddaatt  ddooeenn  jjoonnggeerreenn  aall
eeeeuuwweenn..””  HHiijj ggiinngg  eeeerrsstt  oopp  oonnddeerrzzooeekk  uuiitt..
““DDee ssttaadd  iinn,,  kkiijjkkeenn  wwaatt  eerr  ggeebbeeuurrtt  oopp  ddiiee  pplleekkkkeenn,,
mmeett  jjoonnggeerreenn  pprraatteenn..””  VVoooorraall  iinn  ddee  ssttaadd  vviieell  hheemm
oopp  ddaatt  jjoonnggeerreenn  iinn  kklleeiinnee  ggrrooeeppjjeess  ssaammeenn--
kklliitttteenn,,  zzoonnddeerr  vveeeell  iinntteerraaccttiiee..  ““DDee  ppootteennttiiee  iiss
eerr,,  mmaaaarr  hheett  bbrreeeekkiijjzzeerr  oomm  ddee  iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn
ddiiee  mmeennsseenn  oopp  ggaanngg  ttee  bbrreennggeenn  oonnttbbrreeeekktt..””
DDee ssttuuddeenntt  wwiill  ddaaaarr  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  vvoooorr  ggee--
bbrruuiikkeenn  ddiiee  ddee  jjoonnggeerreenn  aalllleemmaaaall  oopp  zzaakk
hheebbbbeenn::  hhuunn  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn  eenn  mmpp33--ssppeelleerrss..  

““DDaaaarr  zziitt  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hhuunn  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd  iinn,,
hhuunn  mmuuzziieekk,,  hhuunn  ffoottoo''ss..  IIkk  oonnttwweerrpp  eeeenn  ppuubblliieekk
mmeeuubbeellssttuukk  ddaatt  uuiittddaaaaggtt  oomm  ddiiee  ppeerrssoooonnlliijjkkee
iitteemmss  mmeett  eellkkaaaarr  ttee  ddeelleenn..””  YYaallvvaaçç  wweerrkktt  nnoogg
aaaann  ddee  ooppzzeett,,  mmaaaarr  eeeenn  aaaannttaall  iiddeeeeëënn  iiss  aall
dduuiiddeelliijjkk::  ““EEeenn  nneettwweerrkk,,  mmeett  bblluueettooootthh  ooff
nneeaarr  ffiieelldd  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwaaaarrddoooorr  ddee
jjoonnggeerreenn  ddiiggiittaallee  ssppoorreenn  aacchhtteerr  kkuunnnneenn
llaatteenn..  DDaann  kkaann  jjee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  bbeerriicchhtt
vvoooorr  iieemmaanndd  aacchhtteerrllaatteenn..  WWaannnneeeerr  ddiieeggeennee  iinn
ddee  bbuuuurrtt  vvaann  ddee  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk  kkoommtt,,  kkrriijjggtt
hhiijj  hheett  bbeerriicchhtt  oopp  zziijjnn  mmoobbiieell..  OOff  kkaann  hhiijj  ffoottoo''ss
uuppllooaaddeenn..  DDiiee  jjoonnggeerreenn  wwiilllleenn  zziicchh  ggrraaaagg
llaatteenn  zziieenn;;  zziiee  hheett  mmaaaarr  aallss  ddiiggiittaallee  ggrraaffffiittii..
HHeett  lliieeffsstt  wwiill  iikk  ddaatt  ddee  iinntteerraaccttiiee  ooookk  ddaaaadd--
wweerrkkeelliijjkk  zziicchhttbbaaaarr  wwoorrddtt,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddaatt  jjee
eeeenn  bbeessttaanndd  hheett  ssyysstteeeemm  iinn  ‘‘zziieett’’  vvllooeeiieenn  mmeett
lliicchhtt..””  DDee  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk  zzeellff  mmooeett  rroonnddee,,
nnaattuuuurrlliijjkkee  vvoorrmmeenn  kkrriijjggeenn..  ““ZZee kkuunnnneenn  ddaann
zzeellff  bbeeppaalleenn  ooff  zzee  eerroopp  zziitttteenn,,  ssttaaaann  ooff
hhaannggeenn..  OOpp  ddiiee  lleeeeffttiijjdd  wwiilllleenn  zzee  ddaatt  nniieett
vvoooorrggeesscchhrreevveenn  kkrriijjggeenn::  ggeeeeff  zzee  eeeenn  ssttooeell  eenn
zzee  kkrruuiippeenn  oopp  ddee  lleeuunniinngg..””  DDee  ggrroooottssttee  uuiitt--
ddaaggiinngg  wwoorrddtt  oomm  hheett  oonnttwweerrpp  ‘‘hhuufftteerrpprrooooff’’  ttee
kkrriijjggeenn..  ““DDaatt  kkoommtt  bbiijj  ddee  uuiittwweerrkkiinngg..  IInn  ddeezzee
ffaassee  llaaaatt  iikk  mmee  ddaaaarr  nnoogg  nniieett  ddoooorr  bbeeppeerrkkeenn..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort
Toptalent-subsidie voor TU/e-studente
MMaaaarrttjjee  BBaassttiinnggss,,  ssttuuddeennttee  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  iiss  eeeenn  vvaann  ddee  4488  ttooppttaalleenntteenn
ddiiee  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  OOrrggaanniissaattiiee  vvoooorr  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  OOnnddeerrzzooeekk  ((NNWWOO))  eeeenn  bbeeuurrss  kkrriijjggeenn
oomm  hhuunn  eeiiggeenn  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  ttee  ssttaarrtteenn..  HHaaaarr  vvoooorrsstteell  ‘‘FFrroomm  pphhaaggee  ddiissppllaayy  ttoo  ddeennddrriimmeerr
ddiissppllaayy::  aa  mmoodduullaarr  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  ddiirreecctteedd  ttaarrggeettiinngg’’  wweerrdd  ddoooorr  ddee  TTUU//ee  vvoooorrggeesseelleecctteeeerrdd..  
MMoommeenntteeeell  lloooopptt  BBaassttiinnggss  ssttaaggee  bbiijj  CCaallTTeecchh  iinn  CCaalliiffoorrnniiëë..  ZZee  ddeeeedd  hhaaaarr  mmaasstteerroonnddeerrzzooeekk  iinn  ddee
ggrrooeepp  vvaann  pprrooff..  BBeerrtt  MMeeiijjeerr,,  wwaaaarr  zzee  nnaa  ddee  zzoommeerr  ooookk  hhaaaarr  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  zzaall  bbeeggiinnnneenn..
EEeerrddeerr  ddiitt  jjaaaarr  oonnttvviinngg  ddrr..  LLaarrss  RRöögglliinn  vvaann  ddeezzeellffddee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeepp  aall  eeeenn  RRuubbiiccoonn--bbeeuurrss  vvaann
NNWWOO  oomm  oonnddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn  nnaaaarr  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  ssyynntthheettiisscchhee  vviirruusssseenn  vvoooorr  aannaallyyssee  vvaann  bbiioo--
llooggiisscchh  aaccttiieevvee  ssttooffffeenn..  TTooppttaalleenntt  iiss  eeeenn  iinniittiiaattiieeff  oomm  pprroommoovveerreenn  aaaannttrreekkkkeelliijjkkeerr  ttee  mmaakkeenn..  HHeett
pprreessttiiggiieeuuzzee  pprrooggrraammmmaa  ggeeeefftt  rruuiimmttee  aaaann  jjoonngg  ccrreeaattiieeff  ttaalleenntt  oomm  hhuunn  pprroommoottiieettrraajjeecctt  zzeellff  iinn  ttee
vvuulllleenn,,  eenn  iiss  ooppggeezzeett  ddoooorr  NNWWOO  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  ddee  vveerreenniiggiinngg  vvaann  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn  VVSSNNUU..  DDee  ssuubbssiiddiiee  bbeeddrraaaaggtt  mmaaxxiimmaaaall  118800..000000  eeuurroo..  DDiitt  jjaaaarr  wwaass  ddee  ttwweeeeddee  rroonnddee..

Meer dan tweeduizend ERC Advanced Grants aangevraagd
VVoollggeennss  ddee  EEuurrooppeeaann  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((EERRCC))  zziijjnn  eerr  iinn  ttoottaaaall  22116666  vvoooorrsstteelllleenn  iinnggeeddiieenndd  bbiinnnneenn
ddee  ddrriiee  ggeebbiieeddeenn  wwaaaarrvvoooorr  bbiijj  ddeezzee  oorrggaanniissaattiiee  eeeenn  AAddvvaanncceedd  GGrraanntt  --mmaaxxiimmaaaall  22,,55  mmiilljjooeenn  eeuurroo--
kkoonn  wwoorrddeenn  aaaannggeevvrraaaaggdd..  DDeezzee  zzoommeerr  wwoorrddeenn  ddee  eeeerrssttee  uuiittssllaaggeenn  bbeekkeennddggeemmaaaakktt..  DDee  ggrroooottssttee
bbeellaannggsstteelllliinngg  wwaass  vvoooorr  hheett  ggeebbiieedd  PPhhyyssiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg,,  mmeett  999977  vvoooorrsstteelllleenn..
DDaaaarrnnaa  vvoollggeenn  LLiiffee  SScciieenncceess  aanndd  MMeeddiicciinnee  mmeett  776666  aaaannvvrraaggeenn  eenn  SSoocciiaall  SScciieenncceess  aanndd
HHuummaanniittiieess  mmeett  440033  vvoooorrsstteelllleenn..    DDiitt  vvoooorrjjaaaarr  wweerrdd  bbeekkeenndd  ddaatt  ddrr..  iirr..  LLuucc  BBrruunnssvveelldd,,  ddiiee
bbiinnnneennkkoorrtt  aallss  hhoooogglleerraaaarr  iinn  ddiieennsstt  ttrreeeeddtt  bbiijj  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  eeeenn  SSttaarrttiinngg  GGrraanntt
vvaann 11,,2255  mmiilljjooeenn  eeuurroo  kkrriijjggtt  vvaann  ddee  EERRCC..

Schematisch overzicht van de lithografiemachine. De extreem ultraviolette (EUV) straling wordt via een
aantal spiegels en een masker op de wafer gestuurd. De lichtblauwe gebieden geven het gebied aan waar
de straling een plasma creëert. 



‘Noord-Brabant is een kennisregio en daar
zijn voldoende hoogopgeleide mensen
voor nodig’. Zo motiveerde het provincie-
bestuur in februari van dit jaar haar keuze
om zowel de Universiteit van Tilburg als
die van Eindhoven een ton subsidie voor
wervingsactiviteiten te geven. De voordelen
van veel studenten zijn evident. Voor een
universiteit betekenen veel studenten: veel
inkomsten en daarmee veel geld voor onder-
wijs en onderzoek. Veel hoogopgeleide
mensen betekenen voor de samenleving
veel mensen die in staat zijn tot het ver-
richten van hoogwaardig werk met een
hoge toegevoegde waarde en veel mensen
die de samenleving goed kunnen orga-
niseren. Kortom: veel hoogopgeleiden
zorgen voor veel welvaart. 
Voor de TU/e geldt dat het bij uitstek de
instelling is die het tekort aan hoog-
opgeleiden in bètatechniek kan oplossen.
Het bedrijfsleven heeft een schreeuwende
behoefte aan deze afgestudeerden. Alle reden
dus om veel studenten naar de universiteit
te lokken. Maar hoe doe je dat? Hiervoor
spraken we met tal van wervers van ver-
schillende universiteiten. De uitkomsten
waren op het eerste oog tamelijk onbevre-
digend. 
“Nattevingerwerk”, zei een werver van de
Leidse Universiteit. “Het is in wezen
marketing. Of het gaat om een wasmiddel

of om studenten, maakt in essentie niet
uit”, zei een medewerker van Fontys
Hogescholen. 
Maar ideeën met gegarandeerde resul-
taten, die had niemand. Topwervers die
met zekerheid de collegebanken vol
krijgen, zijn er niet. Op de vraag: ‘hoeveel
studenten werf je voor een ton?’, werd
door niemand een serieuze poging gedaan
om tot een kwantificering te komen.
“Marketing is geen wetenschap”, was een
antwoord uit Groningen. “Dat is gewoon-
weg niet te berekenen”, was de conclusie
aan de Nijmeegse universiteit.

Context
Dan maar in eigen huis te rade gaan. Bij de
mensen die aan de TU/e de ton subsidie
gaan uitgeven. Drs. David van Dongen is
als ad interim bij het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) verantwoordelijk
voor de werving van studenten. Ook hij
belooft geen gegarandeerde toename van
het aantal studenten dankzij de ton
subsidie. De effectiviteit van de inzet van
communicatiemiddelen is een lastig
vraagstuk, beaamt Van Dongen. “Op dit
moment kunnen we nog niet zeggen: we
hebben een ton en daarmee trekken we
gegarandeerd honderd extra studenten.
Met voorlichting en werving kunnen we
ver komen, maar we leven ook in een

context waar we maar voor een deel
invloed op hebben. Wanneer het imago
van techniek slecht is, is dat een gegeven
waar je niet zomaar verandering in aan-
brengt. We kunnen dat samen met de twee
andere technische universiteiten aan-
pakken, maar het zijn allemaal kleine
stukjes van een grote puzzel.”
Maar hoe weet je dan wat het resultaat is
van de inspanningen? “Wat we bijvoorbeeld
kunnen meten is: heeft u onze advertentie
gezien? En je kunt meten hoe iemand tot een
keuze komt om naar een voorlichtingsdag
te komen. A - via internet, B - via direct
mail, C - via poster. Het uiteindelijke
gedrag van een scholier om al dan niet
voor de TU/e te kiezen wordt echter door
veel meer factoren bepaald dan die ene
advertentie. Dat maakt het effect van onze
communicatie-inspanningen lastiger
meetbaar. Zo kan het uiteindelijk zijn dat
een vader of oom de scholier over de
streep trekt. Binnen de TU/e zijn we bezig
om onze communicatieactiviteiten beter
meetbaar te maken door bij te houden wie
we via welke kanalen bereiken en wat de
kosten hiervan zijn.”
De Universiteit van Tilburg gebruikte de
ton van de provincie voor de voorlichtings-
dagen van eind maart 2008. Via posters op
scholen, banners op websites en radio-
spotjes heeft het studenten geïnteresseerd
voor de dagen. Zonder de ton van de pro-
vincie had de universiteit deze werving
niet kunnen doen. Volgens eigen gegevens
trok de UvT vermoedelijk 11 procent extra
bezoekers, nu ruim 4000. Naar eigen
zeggen heeft de subsidie van de provincie
hier ‘een positieve bijdrage aan geleverd’.

Motivatoren
Studiekeuze en het beïnvloeden daarvan
is onder meer het terrein van marktonder-
zoekers. Zij willen grip krijgen op de
redenen (in jargon ‘de motivatoren’) van
een keuze, zodat je daar gebruik van kan
maken bij de werving. Deze marktonder-
zoekers werken overigens vaak voor
opdrachtgevers als hogescholen en univer-
siteiten. Die willen weten wie de scholieren
zijn die ze mogelijk voor hun instelling
kunnen winnen. Clubs die zich hiermee
bezig houden zijn IOWO (een onafhan-
kelijk onderwijsadviesbureau gelieerd aan
de Radboud Universiteit Nijmegen) en
TKMST Monitor, het langst lopende en

grootste onderzoek onder scholieren in
Nederland. De TKMST Monitor biedt, naar
eigen zeggen, waardevol inzicht in onder
meer studiekeuzegedrag en beroeps-
oriëntatie. 
De opgebouwde kennis van deze motiva-
toren is (zeer beknopt) samen te vatten in:
een scholier overweegt gemiddeld ruim
één opleiding (1.1) en tweederde van hen
bekijkt hiertoe meer dan één instelling.
De scholier kiest de opleiding op basis van
de interesse in het vakgebied en de keuze
voor een instelling wordt bepaald door de
reistijd tot het ouderlijke huis, het imago
van de stad en de instelling en de aantrek-
kelijkheid van het studentenleven.
De praktijk is echter dat scholieren een
uitgesproken voorkeur hebben voor een
studie dichtbij huis. In het geval van de
technische universiteiten betekent dit dat
je Nederland in drie regio’s kunt verdelen
en dat het leeuwendeel van de nieuwe
studenten uit de gebieden rond de instel-
lingen komen. Slechts een enkeling gaat
vanuit Drenthe in Eindhoven studeren en
het is uitzonderlijk als een Limburger naar
Delft gaat. Dit maakt dat het speelveld voor
studentenmarketing beperkt is. Om die
reden gebruikt Van Dongen de subsidie
voornamelijk in de regio Zuid-Nederland,
simpelweg “omdat de slagingskans hier
groter is.”

Aanwezigheid
De middelen die de TU/e in de regio inzet,
zijn talrijk. Van posters, advertenties,
schoolbezoeken, tot open dagen en mee-
loopdagen. Van Dongen: “Communicatie
is altijd een combinatie van middelen.
Dat maakt de aanwezigheid krachtig.
Wanneer een scholier naar een voorlichtings-
dag is geweest, vervolgens een advertentie
ziet en een e-mail krijgt voor een meeloop-
dag, dan neemt de kans toe dat de keuze
op de TU/e valt.” Daarbij is het overigens
van cruciaal belang dat de universiteit een
authentiek, maar aantrekkelijk beeld van
zichzelf neerzet, stelt Van Dongen. “Het is
immers niet de bedoeling dat we mensen
over de streep trekken die binnen het jaar
weer afhaken omdat ze zijn gekomen op
basis van een verkeerd beeld.” 
Om die reden richt de TU/e zich steeds
meer op persoonlijke communicatie.
“We willen graag in een persoonlijk contact
scholieren helpen bij het maken van een
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Gebruik je boegbeelden
EEeenn  ttrrooeeffkkaaaarrtt  ddiiee  eeeenn  uunniivveerrssiitteeiitt  kkaann  uuiitt--
ssppeelleenn  bbiijj  hheett  wweerrvveenn  vvaann  ssttuuddeenntteenn,,  iiss  hheett
iinnzzeetttteenn  vvaann  hhaaaarr  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  bbooeegg--
bbeeeellddeenn..  JJaarreenn  ggeelleeddeenn  ggiinngg  hheett  vveerrhhaaaall  ddaatt
ddee  mmaarrkkaannttee  ppssyycchhoolloooogg  PPiieett  VVrroooonn  ttiieenn--
ttaalllleenn  eexxttrraa  ssttuuddeenntteenn  aaaannttrrookk  vvoooorr  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt..  VVoooorrlliicchhtteerr  PPaattrriicckk
RRuuggeebbrreeggtt  eerroovveerr::  ““EErr  zzuulllleenn  zzeekkeerr  ssttuuddeenntteenn

zziijjnn,,  ooff  zziijjnn  ggeewweeeesstt,,  ddiiee  nnaaaarr  UUttrreecchhtt  zziijjnn
ggeekkoommeenn  vvaannwweeggee  aaaannsspprreekkeennddee  hhoooogg--
lleerraarreenn  aallss  PPiieett  VVrroooonn  ooff MMaaaarrtteenn  vvaann
RRoosssseemm  eenn  RRoonnaalldd  PPllaasstteerrkk..  MMaaaarr  ddaann
hheebbbbeenn  wwee  hheett  ttoocchh  vvoooorraall  oovveerr  ssttuuddeenntteenn
bbiinnnneenn  hheettzzeellffddee  vvaakkggeebbiieedd;;  eeeenn  nnaattuuuurrkkuunnddee--
ssttuuddeenntt  kkoommtt  nniieett  oopp  MMaaaarrtteenn  vvaann  RRoosssseemm  aaff..
DDee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  hheeeefftt  bbeehhaallvvee  ddeezzee

bbeekkeennddee  nnaammeenn  ooookk  nnooggaall  wwaatt
NNoobbeellpprriijjsswwiinnnnaaaarrss..  OOookk  ddaaaarrvvaann  ddeennkkeenn  wwiijj
ddaatt  zziijj  eeeenn  sstteerrkkee  aaaannttrreekkkkiinnggsskkrraacchhtt
hheebbbbeenn..  AAlllleeeenn,,  wwee  kkuunnnneenn  ddiitt  nniieett  mmeett
cciijjffeerrss  oonnddeerrbboouuwweenn..””  DDee  UUUU  mmaaaakktt  iinn  hhaaaarr
ccaammppaaggnneess  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddeezzee  hhoottsshhoottss..



studiekeuze. Dat is belangrijk, want we
willen niet alleen veel scholieren, maar
vooral goede scholieren, die hier ook
blijven. Deze persoonlijke interactie krijgt
nu al aandacht bij open dagen en meeloop-
dagen. We werken hierbij nauw samen
met het Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU), die met aansluitings-
activiteiten scholieren ondersteunt in het
keuzeproces.”
Naast het aanspreken van studenten met
eerdergenoemde communicatiemiddelen,
zet de TU/e ook advertenties in de weten-
schapsbijlagen van bijvoorbeeld de
Volkskrant en het NRC Handelsblad om
de zichtbaarheid van deze universiteit te
vergroten. Van Dongen: “We kunnen niet
garanderen dat we daar direct studenten
mee trekken. Maar het is een investering
op de langere termijn. Wanneer de vader
van die scholier deze advertentie ziet, kan
hij de TU/e later bij zijn zoon of dochter
ter sprake brengen. Ook hier streven we
ernaar om onze inspanningen beter meet-
baar te maken.”

Aantallen verdubbelen
Een grote aanwezigheid en een uitgeba-
lanceerd beeld, dat is voor alle onderwijs-
instellingen in essentie waar het in de
werving over gaat. De volgende vraag is:
hoeveel potentiële studenten zijn er voor
de TU/e te werven? Het aantal eerstejaars
dat in Nederland voor een technische
studie aan een universiteit kiest is in totaal
ongeveer vijfduizend. Laten we op basis
van de bestaande gegevens aannemen dat
zeventig procent de keuze maakt voor een
instelling in de regio. Blijft over aan extra
werfbare studenten: zo’n 1500 studenten.
Bovenop de 1500 studenten die al voor de
TU/e kiezen zou dat een verdubbeling van
het aantal Nederlandse studenten betekenen.
Het is wat veel wanneer ze allemaal in
september 2008 voor de deur staan, maar
zo’n toename in de komende tien jaar is
zeker niet ongewenst. Om dit te realiseren,
moet de Eindhovense universiteit op moti-
vatoren als imago van de instelling en van
de stad en het studentenleven de Twentse
en Delftse universiteiten van de kaart
vegen. Dat is niet realistisch, omdat
Eindhoven er gewoonweg de eigen-
schappen niet voor heeft. Daarmee is het
ook niet realistisch te veronderstellen dat
met veel intensievere werving een groot

deel van de nog werfbare studenten naar
Eindhoven kan worden gelokt. Helaas. 
Het is op het oog een wat infantiele reken-
som om het aantal potentiële studenten te
tellen, maar wie beter weet hoeveel winst
er te behalen is in de omvang van de
eerstejaars, die heeft waardevolle kennis
in handen.
Wel realistisch is het om de groep
scholieren die voor een technische studie
kiezen te vergroten. Iets waar de afgelopen
jaren met man en macht aan wordt
gewerkt, niet in de laatste plaats door de
TU/e. Kenners zeggen overigens dat de
resultaten van deze inspanningen pas over
tien tot vijftien jaar echt zichtbaar zullen
zijn. Op de eerste plaats omdat de activi-
teiten voor een groot deel zijn gericht op
kinderen in het basisonderwijs. Op de
tweede plaats omdat een imagoverandering,
zoals nodig is voor het populair maken van
techniek, nu eenmaal een decennium vergt.

Masterstudenten
Omdat de verhoudingen binnen Nederland
tamelijk vast lijken te liggen, en het vooral
een kwestie is van consolideren en in het
beste geval gestage groei, richten universi-
teiten zich steeds meer op het buitenland.
Het vooral om het werven van master-
studenten, maar ook bachelorstudenten
raken steeds meer in trek. Wat dit kan op-
leveren, toont de Fontys Hogeschool in
Venlo, waar meer dan de helft van de
studenten de Duitse nationaliteit heeft.
De reden hiervoor is dat het onderwijs in
Duitsland een slechte naam heeft, en de
oosterburen een hoge pet op hebben van
de Nederlandse instellingen. Voor de
grensregio in Venlo geldt dat de nabijheid
geen bezwaar is, want het is ‘om de hoek’.
Daarbij zijn er nog wat gunstige financiële
regelingen die het gemakkelijk maken om
van Duitsers onderwijsmigranten te
maken.
Dit model zou ook voor de TU/e mogelijk-
heden bieden, zegt Thijs van Vugt van
iE&D Solutions, een consultancybedrijf
met als focus internationalisering van
hoger onderwijs, met daarbinnen het
adviseren en assisteren bij de marketing
en werving van buitenlandse studenten.
“Europa als werfgebied wordt onderschat.
China en India liggen voor de hand, daar
zit massa en er is grote vraag naar buiten-
landse avonturen. Maar je kunt tegen lager

tarief in bijvoorbeeld Duitsland en
Frankrijk werven. Ook kun je gebruik
maken van de studenten die nu al in uit-
wisselingsprogramma’s als Erasmus bij je
op bezoek zijn geweest. Als deze mensen
een goede ervaring hebben gekregen bij
jou, zullen ze geneigd zijn terug te komen.”

De vraag bij internationale werving is
altijd: wat is de doelstelling van de in-
stelling? Wil je groeien en daarmee geld
binnenhalen, of wil je vooral een inter-
nationale omgeving scheppen. Van Vugt:
“Grof gezegd kun je stellen dat voor
Australië en Engeland geldt: inter-
nationale studenten zijn een bron van
inkomsten en worden daarom geworven.
Op instellingen in die landen loopt de
president van de universiteit bij wijze van
spreken naar zijn internationale office en
laat zien hoeveel het tekort op de begroting
is. Dat moet dan worden aangevuld door
internationale studenten.” 
Op het vasteland van Europa spelen
andere zaken een rol. Daar willen ze
gemotiveerde studenten uit de hele wereld

die andere kennis en culturen meebrengen,
zegt Van Vugt. Hiermee schep je een
omgeving waarin lokale studenten en
onderwijsgevenden beter tot hun recht
komen en meer leren dan wanneer ze
louter omgaan met mensen uit hun eigen
land. Deze inspirerende omgevingen
kunnen dan weer als een magneet werken
voor Nederlandse en buitenlandse
studenten. De consequenties voor onder-
wijs in de Engelse taal en het huisvesten
van grote aantallen buitenlandse studenten
maken het werven van internationale
bachelorstudenten echter nog niet erg
populair.
Het zal blijken of de studentenaantallen
van de TU/e in de nabije toekomst zullen
groeien. En wanneer de universiteit in die
missie slaagt, blijft de vraag: waar hebben
we dat eigenlijk aan te danken? Eén ding is
zeker: met minder werven zal het aantal
studenten zeker niet groeien. Daar zijn de
specialisten het allemaal over eens./.
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nningen, onbekende resultaten
/Chriz van de Graaf
an Overbeeke
/David Ernst
uro ter beschikking aan de TU/e voor het werven van 
n trek je aan voor dit bedrag? Niemand die het weet. 
naar wat we wél weten van studentenwerving.

Ben nabij
UUiitt  oonnddeerrzzooeekk  bblliijjkktt  tteellkkeennss  ddaatt  ddee  bbeellaanngg--
rriijjkkssttee  rreeddeenn  oomm  vvoooorr  eeeenn  iinnsstteelllliinngg  ttee  kkiieezzeenn
nnaabbiijjhheeiidd  iiss..  BBeenn  dduuss  nnaabbiijj  --  kkoommtt  ddee  ssttuuddeenntt
nniieett  nnaaaarr  jjoouu,,  ggaa  ddaann  nnaaaarr  ddee  ssttuuddeenntt..
DDeeffiinniieeeerr  hheett  bbeeggrriipp  nnaabbiijjhheeiidd  eenn  ggeebbrruuiikk
aallllee  ffyyssiieekkee  eenn  ddiiggiittaallee  mmiiddddeelleenn  oomm  nnaabbiijj  ddee
ssttuuddeenntt  ttee  ggeerraakkeenn..  EEeenn  eeeennvvoouuddiiggee  tthheeoorriiee,,
ddee  uuiittvvooeerriinngg  iiss  aaaann  ddee  mmaarrkkeetteeeerrss..

OOvveerriiggeennss  wwoorrddtt  ddiitt  ccoonncceepptt  aall  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk
ggeebbrraacchhtt..  OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  iiss  iinn  IInnddiiaa  eeeenn
‘‘BBrraaiinnppoorrtt  AAccaaddeemmyy’’  iinn  oopprriicchhttiinngg  iinn  ddee  tteecchhnnoo--
llooggiieerreeggiioo  BBaannggaalloorree..  DDiitt  oomm  iinn  ddee  nnaabbiijjhheeiidd
vvaann  eeeenn  ggrroooott  ppootteennttiieeeell  aaaann  ssttuuddeenntteenn  jjoonnggee
mmeennsseenn  oopp  ttee  lleeiiddeenn  vvoooorr  oonnddeerr  mmeeeerr  bbeeddrriijjvveenn
uuiitt  ddee  rreeggiioo  EEiinnddhhoovveenn..  IInn  sseepptteemmbbeerr  22000088
ggaaaann  ddee  eeeerrssttee  990000  ((!!))  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ssttaarrtt..



15 mei 2008 Cursor
10/ Achtergrond

Op de nieuwe website van het WISE-netwerk
wordt met een filmpje van ID-student Koen
van Boerdonk het probleem van vrouwen in
de wetenschap plastisch in beeld gebracht.
Een oudere mannelijke professor (in toga)
is op zoek naar een vervanger voor zichzelf.
Kandidaten dienen zich aan: verschillende
mannen, vrouwen, een buitenlander. 
De professor loopt het rijtje af met een foto
van zichzelf in de hand, om te kijken wie er
het meest op hem lijkt. Drie keer raden wie er
wordt aangenomen. 
“Het WISE-netwerk wil bijdragen aan een
toename van vrouwen in (hogere) weten-
schappelijke functies binnen de TU/e door
het bewustzijn van bestaande mechanismen
te bevorderen. Deze mechanismen maken
het ook voor vrouwen met uitstekende pres-
taties moeilijker om op hoge wetenschap-
pelijke posten terecht te komen”, zegt WISE-
voorzitter dr. Mila Davids. 
“Het streven naar diversiteit is niet altijd even
gemakkelijk, niet alleen wat betreft geslacht
maar ook wat betreft cultuur en leeftijd”, zegt
Davids. “Voordat op universitair en facultair
niveau zaken kunnen veranderen, moet men
zich eerst bewust worden van de belemme-
ringen die er zijn. Het College van Bestuur
van de TU/e heeft hier wel oog voor, maar
om vrouwelijk talent aan te trekken en te
behouden zal dat niet voldoende zijn.”
“De belemmeringen zijn niet onoverkomelijk.
TU/e-vrouwen kunnen zelf veel bijdragen
aan een betere positie voor zichzelf en voor
komende generaties. Wij kunnen van elkaar
leren door carrièrepaden en keuzes bespreek-
baar te maken. Het netwerk biedt handvaten
in workshops om je bijvoorbeeld bewuster te
worden van je kwaliteiten en je zichtbaarheid
te vergroten.”

Talent
Het CvB laat op de nieuwe site weten meer
dan ooit achter het initiatief te staan. Het sluit
namelijk goed aan bij het beleid van de TU/e
om het aantal talentvolle vrouwen binnen de
wetenschappelijke staf van de TU/e te laten
toenemen, vindt men. Bij de kick-off vorig
jaar zei rector prof.dr.ir. Hans van Duijn:
“Als jullie bereid zijn iets te laten zien op
wetenschappelijk gebied dan willen wij jullie

belonen. We willen jullie aanmoedigen en
ondersteunen. We kunnen het ons niet ver-
oorloven om talent te negeren, dus proberen
we manieren te vinden om ook vrouwen te
helpen zich te ontplooien. We realiseren ons
dat er obstakels zijn voor vrouwen in het
systeem en we willen daar wat aan doen.” 
Hoewel er meer vrouwen dan mannen af-
studeren op universiteiten in Nederland, zijn
vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd
in de wetenschappelijke staf. Hoe hoger de
post, hoe minder vrouwen er te bekennen
zijn. Maar er is op de TU/e een langzame ver-
betering zichtbaar. Op de TU/e was in 2006
15 procent van de bachelorstudenten vrouw
en 22 procent van de masterstudenten.
In 2007 was 29 procent van de promovendi
vrouw en 16 procent van de UDs. Daarna
houdt het op, 4 procent van de UHDs en
4 procent van de professoren is vrouw.
TU/e laat met name in het aantal promovendi
en UDs een verbetering zien, deze per-
centages waren in 2001 respectievelijk 24 en
10 procent. Het percentage vrouwelijke
UHDs en hoogleraren is weliswaar verdubbeld
van 2 naar 4 procent, maar is in aantallen
(vier profs) nog niet zo groot. Het landelijke
gemiddelde van vrouwelijke hoogleraren op
alle universiteiten is 9,4 procent, dus je zou
kunnen denken dat 4 procent voor een tech-
nische universiteit nog niet zo gek is. Ware
het niet dat Nederland op Europees niveau
erg achter loopt.
Op Nederlandse universiteiten werken een
van de laagste percentages vrouwelijk pro-

fessoren in heel Europa. Alleen Duitsland,
België en Malta scoren lager. De hoogste
cijfers gaan naar Roemenië en Letland met
respectievelijk 29,1 en 26,5 procent. De derde
plaats is voor het islamitische Turkije met
25,5 procent. Zelfs ‘macho’ landen als Portugal,
Spanje en Italië doen het relatief goed met
19,5, 17,6 en 16,4 procent. Davids deelt haar
voorzitterspost met collega dr. Monique
Jansen-Vullers. Beide UDs werken bij de
faculteit Technologie Management, maar
leerden elkaar pas kennen op een activiteit
van de Internationale Vrouwendag 2006.
Daar werd het idee voor WISE geboren en in
maart 2007 richtten zij met steun van het
CvB het netwerk op.

Theekransje
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst werd al
snel duidelijk dat TU/e vrouwen geen voor-
keursbehandeling verwachten: zij willen
carrière maken op grond van hun prestaties.
Maar ze willen ook niet tegen gewerkt
worden. “Waarom geloven mensen niet dat
we alles willen doen wat nodig is voor een
succesvolle loopbaan? We willen gewoon op
onze merites beoordeeld worden”, werd door
verschillende vrouwen geroepen. 
“WISE gaat uit van de kracht van de TU/e
vrouwen”, stelt Davids. “Het is uitdrukkelijk
geen theekransje. Het is belangrijk dat we
elkaar kennen en van elkaar weten wat we
doen. We moeten op de universiteit onze
eigen netwerken hebben, net als onze man-
nelijke collega’s die daar vaak op een meer

vanzelfsprekende manier mee bezig zijn.
We hebben regelmatig kleinere lunchbijeen-
komsten waarbij vrouwen vertellen over hun
onderzoek en een rondleiding geven op hun
faculteit. Deze bijeenkomsten worden enorm
gewaardeerd. Het gekke is dat veel vrouwen
buiten de universiteit een groter netwerk
hebben dan er binnen, daar willen we veran-
dering in brengen”.
Het WISE netwerk heeft het CvB geadviseerd
om een coaching/mentoring traject op te
zetten voor vrouwelijke én mannelijke weten-
schappers op de TU/e. Naar het voorbeeld van
de Rijksuniversiteit Utrecht waar vrouwelijke
wetenschappers een gevestigde professor als
een soort buddy krijgen. Daardoor groeit bij
deze profs ook het bewustzijn van de pro-
blemen van beginnende wetenschappers in
het huidige systeem, zo blijkt. “Maar de orga-
nisatie is een taak voor personeelszaken, dat
moet goed gebeuren. Daar ligt niet onze
expertise. Wel denken we actief mee”, vindt
Davids. 
Opvallend is het enthousiasme van vrouwen
voor het netwerk. Hoewel de meeste leden
een druk bestaan hebben, zijn ze toch bereid
een activiteit te (helpen) organiseren of een
periode aan het projectteam (bestuur) deel te
nemen. “Het is ook gewoon leuk om andere
ambitieuze vrouwen te leren kennen”, zegt
Davids. 
Ook project manager Ria Overwater (ECfS),
die voor 0,2 fte is ingehuurd voor allerlei
praktische ondersteuning, deelt dat gevoel.
“Ik steek er zonodig meer tijd in omdat ik
hier enthousiast voor ben”, zegt ze.
Overwater is bijvoorbeeld samen met be-
stuursleden Anke en Maria Stekelenburg
(BMT) bezig met de organisatie van een grote
bijeenkomst op 31 oktober 2008, een lezing
door de Antwerpse hoogleraar Christine van
Broeckhoven. Van Broeckhoven is een inter-
nationale autoriteit in het onderzoek naar alz-
heimer, dementie, manisch-depressieve
psychose en ander zenuwziektes bij vol-
wassenen. De groep van Van Broeckhoven
heeft opvallend veel vrouwelijk personeel in
dienst. Expertise is het belangrijkste wer-
vingscriterium, maar ze wil ook dat vrouwen
kansen krijgen. De hoogleraar gaat na haar
lezing met publiek in debat./.

Vrouwen van WISE ambitieus en enthousiast

Vrouwen op de universiteit/Paula van de Riet
Het Women in Science Eindhoven (WISE) netwerk draait nu ruim
een jaar en is snel uitgegroeid tot een levendige organisatie. Een
jaar na de oprichting zijn zo’n 150 vrouwelijke wetenschappers
(ongeveer de helft van het totale aantal aan de TU/e) op de bij-

eenkomsten geweest. Daar is de voertaal Engels, want zeker de
helft van de vrouwen komt niet uit Nederland. Activiteiten worden

goed bezocht en workshops zitten snel vol. In februari ging een
WISE-netwerk website de lucht in, in het kader van de verdere

professionalisering van het netwerk. 

Van links naar rechts: Mariska Netjes (Technologie Management), Adriana Creatore (Technische Natuurkunde), Ria Overwater (Technologie voor Duurzame Ontwikkeling), Elise van den Hoven (Industrial Design), Mila Davids
(Technologie Management), Emilia Motoasca (Elektrotechniek), Maria Stekelenburg (Biomedische Technologie), Monique Jansen-Vullers (Technologie Management), Anke Stekelenburg (Biomedische Technologie).

Foto: Bart van Overbeeke
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Architecture student association
CHEOPS is organizing a special
walk and lunch for all international
architecture students and their
‘buddies’ on May 20. Now the
weather is improving, CHEOPS
wants to show international
students around some special
buildings and sites in and around

the downtown area.
The excursion route covers twenty
places of interest, some on campus
and some nearby. These places
include the Piazza, the Witte Dame
and light tower, the Van Abbe
Museum, City Hall and Stadhuis-
plein (square in front of City Hall),
Catharina Church and square, and

of course Vertigo the Architecture
Department’s building.

A student and his or her buddy will
gather information on each site to
share with the rest of the group.
These efforts will be put together in
a booklet for the participants./.

Architecture walk in downtown area

TU/e chemistry program awarded prestigious Eurolabel
TU/e’s Chemical Engineering
Department was recently
awarded a ‘Eurolabel’ for both
its Bachelor and its Master
chemistry programs by the
European Chemistry Thematic
Network Association (ECTN).
The label will give graduates
more opportunities to continue
their studies and/or research
at other European universities.
And potentially attract more
foreign students to the Master
program, which is in English.

The department’s Director of
Education prof. dr. Alex van Herk:
“We are now one of the first
chemical engineering programs to
receive the label. So this accredi-
tation is special. As an engineering
department, we wanted to test
whether we could meet European

standards with our ‘pure’
chemistry track in the Master
program, which still has a small
chemical engineering component,
and our Bachelor program, which
has a much greater emphasis on
the engineering side of things,
along with the chemistry content.
We received the American ABET
accreditation six years ago, but the
ECTN accreditation is far less com-
mercial and quite prestigious.”
According to Van Herk, ECTN was
actually quite charmed by the com-
bination of a pure chemistry
program with a chemical engi-
neering program. The ECTN site
visit commentary reports: “The
success of the department’s
mission, to combine the study of
chemistry with that of chemical en-
gineering, is reflected in the com-
mitment of the staff and students,

and in the employability of the
graduates in the chemical industry.
This practice of combining
chemistry with chemical engi-
neering is becoming increasingly
rare in the Netherlands, but the
TU/e remains an example of good
practice in this respect.” 
ECTN had a lot of good things to say
about the programs. Their only
criticism was that the website was
not yet up to standard. TU/e’s
International Relations Office is
working to rectify this.

Broader outlook
“Our programs have far fewer
choices than others at TU/e
because we want people to know
something of both chemistry and
chemical engineering, regardless
of what they decide to specialize in”,
Van Herk explains. “And this does

actually give graduates a far broader
outlook and makes them popular
with employers. Also, quite a few of
our graduates with extensive mo-
lecular knowledge set up their own
small companies. This is possible
because they know a lot about
chemistry but also enough about
applications and processes to have
the courage to become entre-
preneurs.”
Van Herk hopes attracting more
foreign Master’s students will also
mean that more of them will want
to stay on to earn a PhD in the de-
partment. “The Netherlands has a
shortage of PhD students and
graduates in our area - on a national
level we needed at least 300 more
Master’s graduates per year in the
last five years - so we are happy to
find foreign talent to take part in
our Master programs. More than

half of our (PhD) researchers are
currently non-Dutch. We don’t
mind if they subsequently return
home or go to work in the Dutch in-
dustry. We are selfish: we just want
good people for our PhD programs.
We also like to keep in touch with
graduates and PhDs, we want them
to be part of our international
network.”

Staff member ir. Ouafae El Fahmi
was also instrumental in gaining
the Eurolabel accreditation. She
took care of the preparations and
wrote the report together with a
number of other staff
members./.

Network grows quickly into a lively organization

WISE women ambitious
and enthusiastic
The Women in Science
Eindhoven (WISE) network has
been operating for a year and
has quickly grown into a lively
organization. A year after its
founding, some 150 female
academic staff (about half of
the TU/e total) have taken part
in activities, which are popular.
All communications are in
English as at least half of the
TU/e’s female academics are
foreign. In February a WISE
website was launched, the first
of a number of moves planned
to further professionalise the
network.

“The WISE network wants to
contribute to the increase of the
number of women in (higher)
academic positions at TU/e by
promoting awareness of existing
mechanisms that hold women
back. It is more difficult for women
to attain higher level scientific
posts even if their performance is
excellent,” says WISE chairman
Dr. Mila Davids, who shares her
chairman’s post with colleague
Dr. Monique Jansen-Vullers.
“Achieving more diversity is not
always easy, not only in terms of
gender but also in terms of culture
and age.”
“The obstacles can be overcome.
TU/e women themselves can con-
tribute a lot to achieving better
positions for themselves and for
future generations. We can learn
from each other by discussing
career paths and choices. The
network offers practical help, for
example through workshops
which aim to make us more aware
of our own qualities and help us
improve our visibility.”

Kick-off
The Executive Board supports this
initiative more than ever, they say
in a statement on the new website.
WISE fits in with the TU/e policy to
increase the number of talented
women on the academic staff. “We
can’t afford to ignore much-needed
talent, so we are looking at ways to
help people develop,” said TU/e

vice-chancellor prof.dr.ir Hans van
Duijn last year at the kick-off.
Although more women than men
graduate from universities in the
Netherlands, women are still
under-represented on academic
staff. The higher the position, the
fewer women there are to be found.
Even so, a slow improvement is
becoming visible at TU/e. 
In 2006 15 percent of Bachelor
students and 22 percent of Master
students were female. In 2007 29
percent of all PhD students and 16
percent of all assistant professors
were female. This is a marked im-
provement compared to 2001,
when these numbers were only 24
and 10 percent, respectively.
After that things come to a stop,
only 4 percent of assistant pro-
fessors and professors are female.
This has doubled since 2001 from
2 to 4 percent, but is still very low in
terms of actual numbers, as only
four of TU/e’s full professors are
female.
WISE is convinced of the strength
and quality of TU/e women,”
Davids states. “It is important to get
to know each other. The strange
thing is that many women have a
better network outside than inside
the university. This is something
we want to change.”

Buddy
The network has advised the
Executive Board to set up a
coaching/mentoring program
like the one the Rijksuniversiteit
Utrecht has for female academics,
only they also want to include
their (young) male colleagues.
The idea is to give each academic
an established professor as a kind
of buddy to help them navigate
the pitfalls of academia. “This
kind of program is not our area of
expertise, it will be organised by
the Personnel department. We
will be ready with advice to
ensure the system is as effective
as possible,” Davids explains./.

“It’s an easier way for me to get into
contact with Dutch students”

Its not a really close friendship
just yet, but they get along
well. Nora Aridi (26) and Loek
Overes (20) are taking part in
the buddy project at the
department of Architecture,
Building and Planning. 
The underlying idea is for a
Dutch student to show a foreign
student the way around on
campus and in the city.

On regular occasions Nora and
Loek have a cozy chat. They meet in
the corridors of Vertigo or during
drinks on Thursdays in the Skybar

in the basement of the department
of Architecture, Building and
Planning. Their talks are about a
film they have seen, about their
studies, about each other’s back-
grounds or about what they have on
their minds. 
The idea is that the ‘buddy’ picks up
the exchange student at the station
or at the airport, gives the
newcomer a tour of the department
building and visits the STU student
desk. Also, the student of
Architecture, Building and
Planning takes the foreign student
to the room where he or she will be

living and shows them some of the
places they need to know about in
the city, such as a supermarket and
City Hall. 
The idea for a buddy system was
launched during the debate on
internationalization that was held
last November by student asso-
ciation CHEOPS. It emerged that
the integration of foreign students
is not up to scratch. CHEOPS has
linked some twenty foreign new-
comers to Dutch buddies since
then./.
Read the rest of this story at www.cursor.nl

Photo: Bart van Overbeeke
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"Voor goede studentenideeën is bij 
ons altijd plaats"

Elly van de Broek- Dingen is de adviseur
van de SFSE en is er vanaf 1987 bij
betrokken. Een van haar eerste opmer-
kingen is: “Voor goede studentenideeën
is bij ons altijd plaats.” Dat roept de
vraag op wat voor aanvragen er regulier
binnenkomen. Dat blijkt zeer divers;
zoals vorig jaar onder meer voor de
Studentenmaaltijd op de Markt van ESC
(gift van 4000 euro), een nieuwe licht-
en geluidsinstallatie in de Bunker voor
Footloose (2500 euro), gereedschap voor
de Asfalthappertjes (500 euro), de klok
van Simon Stevin op het TU/e-terrein
(3000 euro) en een contrabas voor
ESMG Big Band Studentproof (500 euro). 
De hoeveelheid te vergeven geld varieert
jaarlijks, vaak tussen de 30.000 en
40.000 euro, met uitschieters naar
boven en beneden. Van den Broek:
“Voor 2007 is het 40.000 euro. Meestal
wordt niet alles opgebruikt aan steun.” 
Het te besteden geld is namelijk afhan-
kelijk van de opbrengsten van de beleg-
gingen van het fonds. Dat fonds is het
restant van het geld dat beschikbaar was
voor de bouw van de Bunker, midden
jaren ’60 en werd verkregen door schen-
kingen van onder andere de gemeente
Eindhoven, de provincie, Philips,
Rabobank en DAF. Het fonds blijft altijd
intact, de rente levert de gelden op. 
Van de Broek: “Onze penningmeester
doet de beleggingen, maar altijd in
veilige fondsen, want we vinden het niet
verantwoord om daar risicovol mee te
speculeren. Het fonds zelf blijft altijd in
stand, daar komen we niet aan. Met één
uitzondering: in het TU/e-jubileumjaar.
Toen hebben we een klein deel van het
fonds zelf gebruikt om 50.000 euro
extra beschikbaar te stellen voor speciale
lustrumactiviteiten.” 
De bestuursleden zijn nog altijd af-
komstig van de voormalige schenkers,
die deze band nog steeds zeer op prijs
stellen. Voorzitter ir. Kees Leemreis en
drs. Henk Buddingh zijn afkomstig van
Philips, secretaris Jac van Deursen van
de DAF. Verder zitten er twee TU/e
leden in, ir. Harry Roumen namens het
CvB en Rector Hans van Duin a titre
personel. De vier studentleden vertegen-
woordigen de studentenorganisaties:
een namens cultuur, sport, internationaal
en de gezelligheidsverenigingen.
Over aanvragen tot 5000 euro beslist de
toewijzingscommissie, die bestaat uit de
studentleden, de penningmeester en
Van den Broek.

Baksteen
De belangrijkste doelstelling is onder-
steuning van activiteiten voor (in principe)
alle studenten. Dus als studievereniging
Japie subsidie voor een studiereis naar
China aanvraagt wordt die afgewezen,
want dat is een te beperkte doelgroep.
Van den Broek: “De SFSE verleent in
principe ook geen structurele steun
subsidies die binnen de TU/e-kanalen
vallen of voor één bepaald dispuut; het
moet echt gaan om activiteiten die voor
àlle studenten toegankelijk zijn.
Zo hebben we de KOE, de constructie
van CHEOPS op het grasveld voor het
auditorium, wel financieel gesteund,
omdat iedereen er in de open lucht
gebruik van kan maken. Idem voor de
Klok van Simon Stevin, daar kan iedereen
op kijken. Ook het bungeejumping bij het
lustrum van BMT hebben we gesteund.”
En als het Eindhovens Studenten Corps
steun vraagt voor de huisvesting in de
binnenstad, in het kader van Eindhoven
Studentenstad? 

Van den Broek: “In principe niet, we
stoppen geen geld in ‘baksteen’. Wel
eventueel in de inventaris, meestal in de
vorm van een lening. Ook wat dat betreft
is alles mogelijk: vaak renteloos, als het
een activiteit betreft waar veel niet-
studenten aan deelnemen zoals met de
Disaster Area Skatebowl, dan wordt een
(lage) rente gevraagd. Dat hebben we bij
de verhuizing van de culturele vereni-
gingen naar de Bunker ook gedaan;
geen bijdrage voor het gebouw, wel voor
de inrichting. Footloose hebben we
gesponsord voor een nieuwe licht-
installatie. Maar elke aanvraag wordt ad
hoc bekeken. We hebben wel criteria,
maar die zijn vrij algemeen en niet
streng omschreven. Dat moet ook wel,
want het gaat ook om een grote diver-
siteit aan aanvragen die steeds van
elkaar verschillen en moeilijk te verge-
lijken zijn.” 

Potten en pannen
Zo vergoedt het SFSE alleen bij uitzon-
dering apparatuur. Van den Broek legt
uit: “Footloose gebruikte in de
Kanaalstraat samen met Doppio één
ruimte. Nu zitten ze apart, daarom
hebben we een deel van de apparatuur
wel vergoed. Waar we bij TU/e-vereni-
gingen ook goed op letten is, dat de
TU/e er zelf ook bij betrokken is. Dat is
een voorwaarde. Incidenteel hebben we
een keer de nieuwe lichtmasten vergoed
voor de tennisbanen. Die gaven we
omdat de studenten heel veel zelf
deden, zoals sleuven graven voor de
kabels. We adviseren dan ook altijd om
de eigen inbreng duidelijk aan te geven
bij de aanvraag. Ook de begroting moet
deugdelijk zijn. Als het SFSE aan-
gesproken wordt bij een garantie-
stelling, moet de penningmeester echt
al zijn boeken opendoen en verant-
woording afleggen.”
Komen er ook wel eens aparte of rare
aanvragen binnen? 
Van den Broek: “Een student vroeg
subsidie aan voor een tocht naar het
buitenland, voor een goed doel. Zo'n
aanvraag maakt in ieder geval geen
kans, want we ondersteunen geen
individuele studenten. Apart was ook de
aanvraag van Ichtus voor eetgerei (potten
en pannen). Ichtus houdt geregeld
bijeenkomsten waar studenten kunnen
aanschuiven voor een maaltijd en dan is
het wel iets voor ons om dat te steunen.
Soms steunen we verenigingen ook
indirect, met een advertentie, bijvoor-
beeld als er een boek wordt uitgebracht,
dan komt er een advertentie van de
SFSE in. Dat is voor de vereniging
financiële steun en tegelijk reclame
voor ons.” 
Is er ook na-controle?
Van den Broek: “Nee, we gaan uit van
goed vertrouwen.” 
Is er een maximum aan de aanvraag? 
Van den Broek: “Nee, in principe niet.
Met de steun voor de nieuwbouw van de
loods van Theta en de hangar van ZES
waren forse bedragen gemoeid. Maar we
geven meestal minder steun dan wordt
aangevraagd, want studenten gaan vaak
uit van de maximale, ideale situatie.
Het is ook een beetje een soort spel,
want dat weet je natuurlijk van elkaar.
Overigens, juist de vier studentenleden
zijn het meest kritisch bij het beoordelen
van de aanvragen.”/.

SFSE/Gerard Verhoogt
Illustratie/Paul Weehuizen

Studenten kunnen voor de vele activiteiten bij verschillende
instanties subsidies aanvragen. Voor onderwijs inhoudelijke

activiteiten zijn er onder andere de eigenfaculteit en het
Universiteitsfonds Eindhoven (UFe). Voor activiteiten die

daarbuiten vallen en aan alle studenten ten goede komen,
is er al sinds eind jaren zestig de Stichting Fonds

Studentenvoorzieningen Eindhoven (SFSE), dat jaarlijks
duizenden euro’s te vergeven heeft. Dat kan een gift, lening

of garantiestelling zijn en van 500 euro tot 15.000 euro lopen.
Of soms zelfs meer. 

HHeett  UUnniivveerrssiitteeiittssffoonnddss  EEiinnddhhoovveenn  oonnddeerrsstteeuunntt  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  eenn
ccuullttuurreeeell  ggeebbiieedd  eenn  aaccttiivviitteeiitteenn  ddiiee  ddee  ((iinntteerr))nnaattiioonnaallee  ccoonnttaacctteenn  ttuusssseenn  ssttuuddeenntteenn

oonnddeerrlliinngg  eenn  ssttuuddeenntteenn  eenn  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn  bbeevvoorrddeerreenn..  HHeett  FFoonnddss  hheeeefftt  cciirrccaa
110000..000000 eeuurroo  tteerr  bbeesscchhiikkkkiinngg,,  ddiiee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  tteenn  ggooeeddee  kkoommeenn  aaaann  ((kkoorrttllooppeennddee))
wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  pprroojjeecctteenn,,  oonnddeerrzzooeekkssaappppaarraattuuuurr,,  mmaaaarr  ooookk  aaaann  ddee  vveerrnniieeuuwwiinngg

vvaann hheett  oorrggeell  iinn  hheett  aauuddiittoorriiuumm,,  ‘‘SSOOHH  1199’’,,  hheett kkuunnssttpprroojjeecctt  vvaann  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  
VVaann  ddeerr  WWaaaallss  iinn  ddee  vviijjvveerr  bbiijj  ddee ZZwwaarrttee  DDooooss  eenn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteennkkeerrkk..  

VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  zziiee  wwwwww..uuffeeiinnddhhoovveenn..nnll..  



Zon, muziek, bier, cultuur,
studenten. Het was donderdag-
avond 8 mei bij de Bunker
moeilijk om niet te denken
aan het ter ziele gegane
Virusfestival. Erg druk werd het
niet op het Bunkerfestival.
Maar er was gelukkig wel
dezelfde studentikoze
gemoedelijkheid en diversiteit.

Je kon bijvoorbeeld een rock ’n
roll workshop volgen, fanatiek
bewegen op een Japans dans-
spel, loungen, genieten van
jazz, een toneelstuk bekijken
of een toneelworkshop doen.
En ook enkele ‘externe’ bands
en gezelschappen leverden een
bijdrage, zoals Emotional Elvis.

“Het is zeker niet zo dat we
alleen maar met drank bezig
zijn, hoor. Daar draait het bij
onze vereniging zeker niet
om.” Een lid van de inter-
nationale vereniging AEGEE
verontschuldigt zich er bijna
voor dat haar club drankspel-
letjes doet op het festival.
“We wilden gewoon iets leuks
doen.” Toevallig doet ook inter-
nationale vereniging BEST
drankspelletjes. “Maar dat zijn
wel andere spelletjes dan onze
buren. Cultuur staat bij onze
vereniging voorop.” 

Achter op het terrein staat de
zogenaamde Virusbox. Om de
zoveel tijd kunnen er een
tiental bezoekers naar binnen.
Verbazing overheerst. Wanneer
begint de act? Dan hoest er
iemand. Vervolgens klinkt
gelach. Dat mondt uit in een

schaterlach van vier personen.
Langzaam wordt het duidelijk;
enkele mensen die tussen het
publiek zitten, doen de voor-
stelling. Op subtiele wijze
spelen de vier met emoties.
De bezoekers weten niet of ze
moeten lachen, of dat ze iets
moeten zeggen wanneer aan
hun haar wordt gefrunnikt.
Of als een speler ineens heel
dichtbij komt en keihard gilt.
De spelers krijgen de aan-
wezigen zo ver dat ze met een
imaginair balspel meedoen en
dat ze aan het eind blijven
applaudisseren. “We zoeken

de grens tussen werkelijkheid
en theater op en onderzoeken
gedragsregels”, vertellen de
acteurs van de Spiegelkamer.
De ongeveer twintig vereni-
gingen, die sinds vorig jaar
allemaal samen in de Bunker
zitten, wilden zich met het
festival presenteren aan
studenten en inwoners van
Eindhoven. Een kern van buurt-
bewoners - herkenbaar aan de
grijze haren - vond het ‘super’
en genoot buiten bij de bar van
het bier voor één euro per glas.
Verder leken de bezoekers
vooral uit leden van de clubs

zelf te bestaan. De gespotte
niet-leden vermaakten zich
prima, maar dat de verenigingen
zich met het festival in de
etalage wilden zetten, ontging
ze veelal. “Doel niet bereikt,
wat mij betreft”, zegt Fontys-
student en niet-lid Norbert van
der Ven. “Het is rustig met een
hoofdletter R.” Dat vindt hij
overigens geen bezwaar.
Een eventuele volgende editie
zou hij weer komen. Grijnzend:
“Met dit weer wel.”/.
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Alle ingrediënten voor 
een zonnig festival

Cinéma Brut
LLiivvee--ppiiaannoommuuzziieekk  bbiijj  hheett  ffiillmmddooeekk..
YYvvoo  VVeerrsscchhoooorr  llaaaatt  zziijjnn  ccoonncceerrtt--
vvlleeuuggeell  fflluuiisstteerreenn  eenn  sscchhrreeeeuuwweenn
wwaannnneeeerr  hhiijj  ddee  bbeeeellddeenn  vvaann  ssttoommmmee
ffiillmmss  uuiitt  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  vvoorriiggee
eeeeuuww  bbeeggeelleeiiddtt..  DDee  ppiiaanniisstt  nneeeemmtt
zziijjnn  eeiiggeenn  ‘‘FFrraauu  BBllüütthhnneerr’’  uuiitt  11889977
mmeeee  nnaaaarr  iieeddeerr  ooppttrreeddeenn..  VVaannddaaaagg
ssppeeeelltt  hhiijj  iinn  hheett  GGaassllaabb  wwaaaarr  oopp  hheett
ddooeekk  eeeenn  ccoollllaaggee  vvaann  ffiillmmppjjeess  uuiitt
ddee ccoolllleeccttiiee  vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss
FFiillmmmmuusseeuumm  wwoorrddtt  ggeettoooonndd..
DDee kkeeuuzzee  vvaann  ddee  oonnddeerrwweerrppeenn  iiss
vvaaaakk  kkoommiisscchh  eenn  ddee  lliivveemmuuzziieekk
ggeeeefftt  eeeenn  iinntteennssee  bbeelleevviinngg..
VVeerrsscchhoooorr  bbllaaaasstt  eeeenn  vveerrggeetteenn
kkuunnssttvvoorrmm  nniieeuuww  lleevveenn  iinn..
DDoonnddeerrddaagg  1155  mmeeii,,  2200..3300 uuuurr,,
GGaassllaabb,,  eennttrreeee  ggrraattiiss..

Mio fratello è
figlio único
EExxttrreemmee  ppoolliittiieekkee  kkeeuuzzeess  vvaann  ttwweeee
hheeeell  vveerrsscchhiilllleennddee  bbrrooeerrss  vvoorrmmeenn
ddee  iinnhhoouudd  vvaann  ddee  rroommaann  ‘‘IIll  ffaasscciioo--
ccoommuunniissttaa’’  vvaann  AAnnttoonniioo
PPeennnnaacccchhiiee..  RReeggiisssseeuurr  DDaanniieellllee
LLuucchheettttii  vveerrffiillmmddee  ddiitt  bbooeekk  ttoott
‘‘MMiijjnn bbrrooeerr  iiss  eenniiggsstt  kkiinndd’’..  HHeett  ggeeeefftt
eeeenn  lluucchhttiigg  bbeeeelldd  vvaann  ddee  ssoocciiaallee
ssppaannnniinnggeenn  vvaann  ddee  jjaarreenn  zzeessttiigg  eenn
zzeevveennttiigg  iinn  IIttaalliiëë..  DDee  ttwweeee  bbrrooeerrss,,
eeeenn  iiss    iimmppuullssiieeff  eenn  ooppvvlliieeggeenndd,,
ddee aannddeerr  kknnaapp  eenn  cchhaarriissmmaattiisscchh,,
kkoommeenn  nniieett  aalllleeeenn  tteeggeennoovveerr  eellkkaaaarr
ttee  ssttaaaann  oopp  ppoolliittiieekk  vvllaakk  ..
ZZee wwoorrddeenn  bbeeiiddeenn  vveerrlliieeffdd  oopp  hheett--
zzeellffddee  mmeeiissjjee  FFrraannsseessccaa..
DDoo  1155,,  ddii  2200,,  wwoo  2211  mmeeii,,  2200..0000  uuuurr,,
FFiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..

Be(com)ing
Dutch
DDee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  BBee((ccoomm))iinngg
DDuuttcchh  iiss  vvaann  2244  mmeeii  ttoott  eenn  mmeett  1144
sseepptteemmbbeerr  iinn  hheett  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm
ttee  bbeezziicchhttiiggeenn..  MMeeeerr  ddaann  vviijjffeennddeerrttiigg
nnaattiioonnaallee  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  kkuunn--
sstteennaaaarrss  ggeevveenn  iinnvvuulllliinngg  aaaann  ddee
vvrraaaagg  wwaatt  hheett  bbeetteekkeenntt  oomm  iinn
NNeeddeerrllaanndd  ttee  lleevveenn..  DDee tteennttoooonn--
sstteelllliinngg  bbeessttaaaatt  uuiitt  ddee  oonnddeerrddeelleenn
vveerrlleeddeenn,,  hheeddeenn  eenn  ttooeekkoommsstt..
DDee wweerrkkeenn  zziijjnn  oonnddeerr  mmeeeerr  ggeerriicchhtt
oopp  rreeiizzeenn,,  ccuullttuurreellee  ddiivveerrssiitteeiitt,,
NNeeddeerrllaannddssee  hhuuiisskkaammeerrss  eenn  ddee
bbaannddeenn  mmeett  IInnddoonneessiiëë..

Brabantse films
DDee  VVeerreenniiggiinngg  vvaann  BBrraabbaannttssee
FFiillmmtthheeaatteerrss  hhoouuddtt  vvaann  1166  mmeeii  ttoott
eenn  mmeett  2222  jjuunnii  hheett  ffiillmmffeessttiivvaall
‘‘FFiillmm iinn  BBrraabbaanntt  22000088’’..  HHeett  ffeessttiivvaall
ddooeett  vveerrsscchhiilllleennddee  sstteeddeenn  aaaann  eenn  iiss
88 jjuunnii  bbiijj  hheett  FFiillmmhhuuiiss  HHeellmmoonndd  eenn
2222 jjuunnii  bbiijj  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  OOpp  bbeeiiddee
llooccaattiieess  wwoorrddtt  ddee  ddooccuummeennttaaiirree
‘‘JJiimmmmyy  RRoosseennbbeerrgg’’  ggeeddrraaaaiidd..
DDeezzee ffiillmm  oovveerr  eeeenn  ggiittaaaarrvviirrttuuooooss
eenn  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  ddee  ddeemmoonneenn  iinn
zziijjnn  hhooooffdd  hheeeefftt  eeeenn  GGoouuddeenn  KKaallff
ggeewwoonnnneenn  oopp  hheett  aaffggeellooppeenn
NNeeddeerrllaannddss  FFiillmm  FFeessttiivvaall..  IInn  PPllaazzaa
FFuuttuurraa  zziijjnn  ooookk  nnoogg  ddee  ddooccuummeenn--
ttaaiirreess  ‘‘UUttooppiiaa’’  eenn  ‘‘HHeett  rrooeerr  oomm’’  ttee
zziieenn..  ZZiiee    ooookk::  wwwwww..bbrraabbaannttffiillmm..nnll..  

Ongemakkelijke situaties in de Virusbox.

Bigband Studentproof tijdens een optreden.

Drankspelletjes bij BEST.

Footloose geeft een workshop rock ’n roll. Chillen bij levensbeschouwelijke organisatie Tint.
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En hoe is het in San José?

Als de dag van gisteren
weet ik nog hoe ik in fe-
bruari voor mijn stage
vertrok naar Californië.
Hoe ik vrijdag ’s avonds
laat aankwam op San

Francisco Airport, en
hoe ik het eerste
weekend het gevoel had
alsof ik verdronk in de
grootsheid van de VS.
Inmiddels heb ik een
superperiode erop zitten
in The Golden State.
Door de week moet er
uiteraard gewerkt
worden, en wel op het
Almaden Research
Center van IBM in San
José. Dit is een onder-
zoekslaboratorium waar
toegepast en weten-
schappelijk onderzoek
wordt gecombineerd.
Zelf heb ik drie
maanden research
verricht in de polymeer-
chemie, een gebied
waarin deze groep inter-
nationaal hoog staat

aangeschreven. Er zijn
dan ook vele buitenlanders
die hier voor een
promotie of postdoc een
tijdje komen snuiven
van de ‘American way
of life’. Kort gezegd
houd ik me bezig met
het modificeren van de
interface tussen de twee
blokken van een blok-
copolymeer, om zodoende
de zelfassemblage te
beïnvloeden. Dit kan
gunstig zijn voor uiteen-
lopende zaken als drug-
targeting en kleinere
elektronische circuits.
Hoewel het dus hard
werken is, is er in de
weekenden genoeg tijd
om wat te ondernemen.
En óf er iets te beleven is
in Californië! Het begint

al met de locatie van het
gebouw waar al dit
onderzoek plaats vindt.
Dit ligt midden in de
heuvels, en elke dag zie
ik wel herten, wilde kal-
koenen en/of kolibries
voorbij komen. Verder is
het maar een uurtje met
de trein naar San
Francisco, wat echt een
geweldige stad is. Met
een halfuurtje rijden sta
je tussen de kustmam-
moetbomen, de langste
bomen ter wereld! Als
klap op de vuurpijl ligt
Yosemite National Park
ook nog in de buurt,
voor Amerikaanse
begrippen dan. En met
al de internationale
gasten: genoeg gezel-
schap om er mee op uit

te trekken. Om echt alles
te zien, heb ik na mijn
stage nog twee en een
halve week vakantie.
En als ik het even niet
meer zie zitten? Dan
loop ik naar buiten en
voel de zon op mijn lijf !

Dan kijk ik rond en
beleef het veelbezongen
Californië!

Bob Jakobs, student
Scheikundige
Technologie 

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.

Kennismaken met
grote bedrijven

Tweehonderd studenten kunnen 22 mei
in het Klokgebouw kennismaken met in-
genieurs van grote bedrijven, meedenken
over actuele ontwikkelingen in het be-
drijfsleven en deelnemen aan workshops.
Het ochtendprogramma is bedoeld voor
studenten die een technische studie
volgen. Verder presenteren enkele stu-
denten hun project aan het bedrijfsleven.
Eén van die presentaties is van University
Racing Eindhoven. Het motto van de dag
luidt 'Techniek is Grenzeloos! Ook voor
jou?'. Het initiatief maakt onderdeel uit
van het evenement Samen Innoveren van
stichting BiELAt. Deelnemende bedrijven
zijn ASML, Atos Origin, Bosch, DSM,
Gemeente Eindhoven, NXP, Océ, Sabic,
TNO en TomTom. Inschrijven kan via
www.student.bielat.nl./.

Lagere waardering voor IB-Groep
De waardering van studenten voor de
Informatie Beheer Groep (IB-Groep) is
vorig jaar achteruit gegaan. Studenten
waren vooral ontevreden over de dienst-
verlening per e-mail. Volgens de IB-Groep
komt dat door bezuinigingen. Het rapport-
cijfer voor het contact per e-mail daalde
van 6,5 naar 5,5 op een negenpuntsschaal.
Dat schrijft de IB-groep in haar jaar-
verslag. Studenten moesten vaak langer
wachten dan de streeftermijn van twee
werkdagen, slechts 58 procent van de e-mails
werd op tijd beantwoord. Een jaar eerder
was dat nog 91 procent. Ook de bereik-
baarheid per telefoon werd minder goed;
68 procent van de bellers kreeg binnen
twee minuten iemand te spreken. In 2006
was dat ruim 78 procent. Het gemiddelde
rapportcijfer bleef steken op een 6,5. Dat is
een half punt onder de norm van een
zeven. Vorig jaar kreeg de IB-groep nog

een 6,9. Bezuinigingen zouden de
oorzaak zijn van de verslechtering: die
bleken “deels contraproductief” uit te
pakken. Als het eenmaal misgaat, komt de
IB-groep naar eigen zeggen in een ne-
gatieve spiraal terecht. Wie niet op tijd
antwoord krijgt, stuurt nogmaals een
bericht of gaat er achteraan bellen,
waardoor de druk steeds hoger oploopt. Er
zou al wel verbetering zijn. E-mails
werden eind 2007 weer op tijd be-
antwoord. Alleen de telefonische bereik-
baarheid stond toen nog onder “hevige
druk”. Eerder meldde de Ombudsman al
dat het aantal klachten over de IB-groep
toenam. De Ombudsman stelde ook vaker
een onderzoek in en tikte de IB-groep op
de vingers over haar klachtenprocedure.
(HUP)/.

‘Duits feestje met Nederlandse lichtpuntjes’

AAllss  eeeenn  DDuuiittss  ffeeeessttjjee  mmeett
NNeeddeerrllaannddssee  lliicchhttppuunntteenn..
ZZoo vvaatt  MMaarrkk  ZZaannttbbooeerr,,  vvoooorr--
zziitttteerr  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ssttuuddeenntteenn  ttaaffeelltteennnniissvveerr--
eenniiggiinngg  TTAAVVEERREESS,,  hheett  ttooeerr--
nnooooii  vvaann  aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd
ssaammeenn..  HHeett  IInntteerrnnaattiioonnaall
TTaabbllee  tteennnniiss  TToouurrnneemmeenntt
((IITTTT))  wweerrdd  1100  eenn  1111  mmeeii  oopp
mmeeeerr  ddaann  zzeevveennttiigg  ssppeeeell--
ttaaffeellss  iinn  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrtt--
cceennttrruumm  ggeessppeeeelldd..  HHeett  ttooeerr--

nnooooii  ssttaaaatt  ooookk  wweell  bbeekkeenndd
aallss  ddee  OOffffiicciieeuuzzee  EEuurrooppeessee
SSttuuddeenntteenn  KKaammppiiooeenn--
sscchhaappppeenn..  RRuuiimm  ddrriieehhoonnddeerrdd
ddeeeellnneemmeerrss  uuiitt  llaannddeenn  aallss
NNeeddeerrllaanndd,,  DDuuiittssllaanndd,,
FFrraannkkrriijjkk,,  PPoolleenn,,  TTssjjeecchhiiëë  eenn
SSlloowwaakkiijjee  pprroobbeeeerrddeenn  eeeenn
ggooeeddee  pprreessttaattiiee  nneeeerr  ttee
zzeetttteenn..  DDee  DDuuiittsseerrss  ssllaaaaggddeenn
hhiieerr  hheett  bbeessttee  iinn..  BBiijj  hheett
eennkkeellssppeell  wweerrdd  SSoonnjjaa  BBootttt
uuiitt  hheett  DDuuiittssee  GGiieesssseenn  bbiijj  ddee

vvrroouuwweenn  eeeerrssttee..  MMiicchhaaeell
WWiieeggeerr  ((DDaarrmmssttaaddtt,,
DDuuiittssllaanndd))  ttoooonnddee  zziicchh  ddee
bbeessttee  ttaaffeelltteennnniisssseerr  bbiijj  ddee
mmaannnneenn..  HHeett  vvrroouuwweenntteeaamm
DDaarrmmssttaaddtt  11  eenn  hheett  mmaannnneenn--
tteeaamm  KKaasssseell  11  zzeetttteenn  hheett
tteeaammttooeerrnnooooii  oopp  hhuunn  nnaaaamm..
DDee  bbeessttee  NNeeddeerrllaannddssee
pprreessttaattiiee  wwaass  vvoooorr  hheett  tteeaamm
LLeeiiddeenn  11,,  ddaatt  ttwweeeeddee  wweerrdd
bbiijj ddee  mmaannnneenn..  
Foto:Bart van Overbeeke. 

“Weet je hoe mijn papa dat doet? Die laat
dat mijn moeder doen!” Deze student
Elektrotechniek ziet er duidelijk niet het
nut van om te leren hoe je een stropdas
strikt. Het strikken was één van de activi-
teiten op de Promodag van Elektro-
techniek op woensdag 14 mei. Dispuut
Waldur, Studentenburo Elektrotechniek,
studievereniging Thor, ingenieursorga-
nisatie IEEESBE, de E-winkel, radio- en
zendamateurdispuut Esrac en faculteits-
kroeg Walhalla brachten zichzelf onder de
aandacht bij de bachelorstudenten van de
studie. Grote lokker was de Nintendo Wii
die de studenten konden winnen door het
invullen van een vragenlijst. Giel op ’t Veld
en Gerald Drenthen, beiden eerstejaars,
steken het niet onder stoelen of banken
dat de spelcomputer een van de hoofd-
redenen is voor hun komst. Toch hebben
ze er duidelijk plezier in om de vragen te
beantwoorden. “Soms staan er rare vragen
in, zoals ‘Hoe duur is Dorpsstraat in
Monopoly’.” De meeste vragen hadden
echter betrekking op activiteiten van de
verenigingen. Zo werd er gevraagd naar de
voorzitter van dispuut Waldur. Iedere ver-
eniging had een activiteit in petto.
Studenten konden golfen bij IEEE, een
bierspel doen bij Walhalla en Waldur
bereidde knakworsten door er stroom
doorheen te sturen./.
foto:Bart van Overbeeke

Knakworsten en
golfen op Promodag
Elektrotechniek

ESSF Lustrumtoernooi
Op dinsdag 20 mei vindt vanaf 13.00 uur
het ESSF Lustrumtoernooi plaats. Tijdens
het toernooi doe je met een team mee aan
een meerkamp met verschillende sporten
waaronder dodgeball, levend tafelvoetbal,
handboogschieten, korfbal en touwtrekken.
Na afloop om 18.00 uur is er een
gezamenlijke barbecue en vervolgens ben
je welkom in café De Stunt voor een groot
Lustrumfeest. Deelname aan het toernooi
kan met een team van minimaal vijf
personen. De kosten bedragen vijf euro
voor één team en vijf euro per persoon
voor de barbecue. Zie: www.essf.nl.

TU/e-ers winnen Credion GP
Snoeihard door de bochten en met volle
kracht vooruit. Op het TU/e-terrein werd
zaterdag 10 mei de vierde editie van de
wielerwedstrijd Credion GP TU/e
verreden. De organisatie hiervan lag in
handen van de Eindhovense Studenten
Triathlon en Wielren Vereniging Squadra
Veloce. De race werd opgesplitst in een
studentenkoers en een amateurwedstrijd.
Aan het studentengedeelte mocht ie-
dereen met een fiets en valhelm meedoen.
Drie TU/e-studenten bezetten de top drie
in de einduitslag van de studentenkoers.
Rein de Vries kwam als eerste over de
streep, Kobus Hereijgers werd tweede en
Koen van Zwieten derde. De studenten
(38 in totaal) moesten vijftig kilometer op
de pedalen trappen. Daarna kwamen de
45 amateurs A en B aan de beurt. Zij
verreden 65 kilometer. Daar ging de over-
winning naar Patrick Somsen. Imo de
Pruijsenaere werd tweede en Ron Takens
derde. De koers verliep zonder incidenten,
met uitzondering van een kleine buiteling
van één van de studentenrenners. 
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YYoouusshh  eenn  MMiicchhiieell  ssppootttteenn  AAxxee
ddeeooddoorraanntt  eenn  vveeeell  sscchheeeerrssppuulllleenn
bbiijj  ddee  wwaassttaaffeell,,  ddaatt  wwiijjsstt  oopp  eeeenn
mmaannnneelliijjkkee  bbeewwoonneerr..  BBoovveenn  ddee
kkooeellkkaasstt  hhaannggtt  eeeenn  bbeessttuuuurrss--
ffoottoo..  HHiijj  iiss  dduuss  bbeessttuuuurrddeerr
ggeewweeeesstt  vvaann  eeeenn  ssttuuddiiee--  ooff
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..  OOpp  ddee
kkooeellkkaasstt  iiss  eeeenn  ssttiicckkeerr  vvaann  JJaappiiee
ggeeppaarrkkeeeerrdd,,  dduuss  hhiijj  wwaass
bbeessttuuuurrddeerr  vvaann  JJaappiiee  eenn  ssttuuddeeeerrtt
sscchheeiikkuunnddee..  YYoouusshh  eenn  MMiicchhiieell
rreeddeenneerreenn  ddaatt  hhiijj  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss,,  oommddaatt  hhiijj  bbeessttuuuurr
ggeeddaaaann  hheeeefftt..  OOpp  ddee  bbaannkk  lliiggtt
eeeenn  wweeeekkeennddttaass..  DDaatt  kkaann
bbeetteekkeenneenn  ddaatt  hhiijj  rreeiisslluussttiigg  iiss,,
mmaaaarr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  bbeetteekkeenntt
hheett  ddaatt  hhiijj  vvaaaakk  nnaaaarr  zziijjnn  oouuddeerrss
ggaaaatt..  AAllhhooeewweell  eerr  eeeenn  nnuummmmeerr--
bboorrdd  aaaann  ddee  mmuuuurr  hhaannggtt  ddaatt
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  uuiitt  eeeenn  aannddeerr  llaanndd
iiss  mmeeeeggeennoommeenn  eenn  ddee  ffoottoo’’ss
bboovveenn  ddee  kkooeellkkaasstt  eenn  ddee
wwaassttaaffeell  oopp  vvaakkaannttiiee  lliijjkkeenn  ttee
zziijjnn  ggeennoommeenn..  OOpp  ddee  cclloossee--uupp

ffoottoo  zziijjnn  vveeeell  aacccceessssooiirreess  vvaann
ffeeeessttjjeess  ttee  zziieenn,,  hhiijj  ggaaaatt  dduuss  wweell
eeeennss  nnaaaarr  ffeeeessttjjeess..  OOpp  ddeezzee  ffoottoo
vvaalltt  ooookk  hheett  kkooookksseettjjee  mmeett  ddee
ggaarrddee  oopp,,  iieettss  wwaatt  nnoorrmmaaaall  nniieett
zzoo  pprroommiinneenntt  iinn  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
kkaammeerr  ttee  vviinnddeenn  iiss..  MMiisssscchhiieenn  iiss
kkookkeenn  eeeenn  hhoobbbbyy  vvaann  hheemm,,  ooff
jjuuiisstt  nniieett,,  wwaanntt  hheett  ssttaaaatt  nnuu  nniieett
bbiijj  ddee  aaffwwaass..  WWaatt  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
zzeekkeerr  iiss;;  hhiijj  hhoouuddtt  wweell  vvaann  eeeenn
bbiieerrttjjee..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt  vviinnddeenn  wwee
ddaann  ooookk  zzeekkeerr  wwaatt  ssppeecciiaaaallbbiieerr..  

DDee  bboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  vviinnddeenn
nnaaaasstt  ddee  mmaannnneennssppuulllleenn  bbiijj  ddee
wwaassttaaffeell  nnoogg  wwaatt  mmeeeerr  bbeewwiijjzzeenn
vvoooorr  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee  bbeewwoonneerr::
ddee  vveellee  bbiieerrppoosstteerrss,,  hheett  nnuummmmeerr--
bboorrdd  aaaann  ddee  mmuuuurr  eenn  hheett  ffeeiitt  ddaatt
hheett  eerr  eeeenn  ttrrooeepp  iiss  eenn  ddaatt  hhiijj  eeeenn
bbllaauuww  ddeekkbbeedd  hheeeefftt..  DDee  rruubbiikk’’ss
ccuubbee  oopp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  lliijjkktt  ttee
wwiijjzzeenn  oopp  iieemmaanndd  mmeett  eeeenn  vvoooorr--
lliieeffddee  vvoooorr  wwiisskkuunnddee,,  mmaaaarr  eerr
hhaannggtt  ooookk  eeeenn  zziillvveerreenn  mmaasskkeerr

vvaann  eeeenn  ffeeeesstt  vvaann  IInntteerrmmaattee..
HHiijj ssttuuddeeeerrtt  TTIIWW  ooff  WWiisskkuunnddee..
DDee ffeeeessttaattttrriibbuutteenn  oopp  ddee  cclloossee--uupp
ffoottoo  zziijjnn  vvaann  ddrriiee  vveerrsscchhiilllleennddee
ffeeeesstteenn,,  dduuss  hhiijj  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt..  HHiijj  iiss  ooookk  zzeekkeerr  aaccttiieeff,,
ggeettuuiiggee  ddee  bbeessttuuuurrssffoottoo..
DDee wweeeekkeennddttaass  oopp  ddee  bbaannkk
hheerrkkeennnneenn  zzee  aallss  ssppoorrttttaass..
OOmmddaatt  eerr  vveerrddeerr  ggeeeenn  ssppoorrtt--
aattttrriibbuutteenn  ttee  oonnttddeekkkkeenn  zziijjnn  vveerr--
mmooeeddeenn  zzee  ddaatt  hhiijj  aaaann  vvooeettbbaall  ooff
ffiittnneessss  ddooeett..  AAllss  hheett  vvooeettbbaall  zzoouu
zziijjnn  ddaann  zzoouu  jjee  nnoogg  wweell  eeeenn
tteeaammffoottoo  ooff  iieettss  ddeerrggeelliijjkkss  tteerruugg--
zziieenn,,  dduuss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss  hheett
ffiittnneessss..  OOookk  ddee  vviijjff  bboouuwwkkuunnddee--
ssttuuddeenntteenn  ddeennkkeenn  vvaannwweeggee  ddee
vvaakkaannttiieeffoottoo’’ss  ddaatt  hhiijj  vveeeell  rreeiisstt..
HHiijj  hheeeefftt  bbiieerr  eenn  ssppeecciiaallee
ddrraannkkeenn  iinn  ddee  kkooeellkkaasstt  ssttaaaann  eenn
vveerrddeerr  vvoooorraall  hhoouuddbbaarree  ddiinnggeenn..
DDee  ggaarrddee  ssttaaaatt  eerr  vvoooorr  ddee  ssiieerr,,
hhiijj eeeett  vvoooorraall  kkaanntt--eenn--kkllaaaarr
mmaaaallttiijjddeenn..

NNiieellss  BBrraannkkaaeerrtt  iiss  vviijjffddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee..  VVoorriigg  jjaaaarr
mmaaaakkttee  hhiijj  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  JJaappiiee  eenn  hheett
jjaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  zzaatt  hhiijj  iinn  ddee
FF..OO..RR..TT..--ccoommmmiissssiiee..
DDiitt jjaaaarr  hheeeefftt  hhiijj  zziicchh  bbeezziigg
ggeehhoouuddeenn  mmeett  hheett  oorrggaannii--
sseerreenn  vvaann  hheett  lluussttrruumm..
HHiijj hhoouuddtt  vvaann  lleezzeenn,,  rreeiizzeenn,,
uuiittggaaaann  eenn  ssppoorrtteenn..
DDee llaaaattssttee  ttiijjdd  ddooeett  hhiijj
vvoooorraall  aaaann  vvooeettbbaall  mmeett
vvrriieennddeenn..  OOpp  zziijjnn  kkaammeerr
iiss hhiijj  nniieett  vvaaaakk  ttee  vviinnddeenn,,
wwaatt  ttee  mmeerrkkeenn  iiss  aaaann  ddee
vveerrzzaammeelliinngg  sstteerrkkee  ddrraannkk
ddiiee  iiss  oonnttssttaaaann  uuiitt  ccaaddeeaauuss
mmaaaarr  nnooooiitt  oopp  kkoommtt  eenn  hheett
ddiicchhttggeevvrroorreenn  vvrriieessvvaakk  vvaann
ddee  kkooeellkkaasstt  wwaaaarriinn  hhiijj
ffrriikkaannddeelllleenn  ccoonnsseerrvveeeerrtt..
VVeerrddeerr  bbeewwaaaarrtt  hhiijj  iinn  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  wwaatt  ssppeecciiaaaallbbiieerr
eenn  rraannjjaa,,  mmaaaarr  vvoooorraall
bbrrooooddbbeelleegg..  

Het sleutelgat

‘‘WWaatt  bbrraannddtt  eerr  nnoouu  zzoo
ggooeedd  ddaaaarrzzoo??’’  vvrraaaaggtt  eeeenn
sstteemm  zziicchh  aaff  iinn  eeeenn  vvaann  ddee
eeeerrssttee  ffiillmmppjjeess  oovveerr  ddee
DDeellffttssee  uunniivveerrssiitteeiittssbbrraanndd
((RRTTVV  WWeesstt))..  
EEeenn  ggeesspprroonnggeenn  wwaatteerr--
lleeiiddiinngg  lleekktt  eeeenn  bbeeeettjjee
oonnggeelluukkkkiigg  oopp  eeeenn  kkooffffiiee--
zzeettaappppaarraaaatt  eenn  wwooeeff,,  wweegg
ffaaccuulltteeiitt..  VVoollggeennss  mmiijj
vviinnddtt  eeiiggeennlliijjkk  nniieemmaanndd
hheett  eerrgg,,  oopp  eeeenn  ppaaaarr
mmeennsseenn  nnaa  ddiiee  hhuunn  iiPPoodd
ooff hhuunn  RRiieettvveellddssttooeell  kkwwiijjtt
zziijjnn..  VVoollggeennss  ddee  aacchhtteerr--
ggrroonnddggeelluuiiddeenn  vvaann  eeeenn
ffiillmmppjjee  wwaaaarrbbiijj  hheett
ggeebboouuww  iinnssttoorrtt,,  zziijjnn  ddee
DDeellffttssee  ssttuuddeenntteenn  iinn  iieeddeerr
ggeevvaall  nniieett  zzeeeerr  rroouuwwiigg  oomm
hheett  ggeebbeeuurrddee..  HHeett  oonnggeelluukk
iiss  eeeenn  ttyyppiisscchh  ggeevvaall  vvaann
sshhiitt  hhaappppeennss..  EErr  zziijjnn  ggeeeenn
ggeewwoonnddeenn  ggeevvaalllleenn,,  ddee
bbrraannddwweeeerr  hheeeefftt  ggooeedd  zziijjnn
bbeesstt  ggeeddaaaann,,  zzeellffss  aallllee
IICCTT--bbeessttaannddeenn  zziijjnn  ggeerreedd..
IIkk  wwiill  nniieett  zzeeggggeenn  ddaatt  hheett
ggooeedd  nniieeuuwwss  iiss,,  mmaaaarr  oopp
zz’’nn  mmiinnsstt  ffeeeell  ggoooodd  nniieeuuwwss..
OOnnddeerr  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
TTUU--bbeevvoollkkiinngg  kkoonn  iikk  zzeellffss
eenniigg  lleeeeddvveerrmmaaaakk
bbeessppeeuurreenn..  DDaatt  llaaaattssttee
vviinndd  iikk  ppeerrssoooonnlliijjkk  zzeeeerr
ggeevvaaaarrlliijjkk..  AAllss  DDeellfftt  hheett
ggooeedd  aaaannppaakktt  kkuunnnneenn  zzee
eerr  zzeellffss  vvoooorrddeeeell  uuiitt  hhaalleenn..
AAllss  iikk  ddee  ffiillmmppjjeess  ggooeedd
bbeekkiijjkk,,  iiss  hheett  ggeebboouuww  eerr
ddoooorr  hheett  iinnssttoorrtteenn  aarrcchhiitteecc--
ttoonniisscchh  nniieett  vveeeell  sslleecchhtteerr
oopp  ggeewwoorrddeenn..  HHeett  eenniiggee
wwaatt  ddee  ffaaccuulltteeiitt  mmooeett
ddooeenn  iiss  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk
nniieeuuwwee  aammbbiittiieeuuzzee
ppllaannnneenn  pprreesseenntteerreenn..
GGeeeenn  ssttuuddeenntt  hhaaaalltt  hheett
ddaann  iinn  zziijjnn  hhooooffdd  ttoocchh
mmaaaarr  iinn  EEiinnddhhoovveenn  bboouuww--
kkuunnddee  ttee  ggaaaann  ssttuuddeerreenn..
DDee  nnoooodd  iiss  hhoooogg,,  ddaatt
vveerrssnneelltt  ddee  pprroocceedduurreess..
EEnn  ggeeeenn  llaasstt  vvaann
ddrreeiiggeennddee  mmoonnuummeenntteenn--
ssttaattuusssseenn..  AAllss  zzee  hheett  iinn
DDeellfftt  eeeenn  bbeeeettjjee  sslliimm  aaaann--
ppaakkkkeenn  hheebbbbeenn  zzee  oovveerr
ppaakkwweegg  ddrriiee  jjaaaarr  eeeenn
sspplliinntteerrnniieeuuww  hhiipp  ggeebboouuww..
DDaatt  iiss  iieettss  wwaaaarr  ddee  ffaaccuull--
tteeiitteenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  aalllleeeenn
vvaann  kkuunnnneenn  ddrroommeenn..  DDee
bbrraanndd  zzoouu  zzeellffss  wweell  eeeennss
nneeggaattiieeff  kkuunnnneenn  uuiittppaakkkkeenn
vvoooorr  EEiinnddhhoovveenn..  ‘‘TTUU//ee
bbeessppaaaarrtt  mmiilljjooeenneenn  oopp
bbrraannddvveeiilliigghheeiidd’’,,  kkooppttee
CCuurrssoorr  vvoorriiggee  wweeeekk..  HHeett
eexxttrraa  bbeevveeiilliiggeenn  vvaann  aallllee
kkooffffiieeccoorrnneerrss  zzoouu  wweell
eeeennss  fflliinnkk  iinn  ddee  ppaappiieerreenn
kkuunnnneenn  ggaaaann  llooppeenn..
WWaanntt ddee  TTUU//ee  bbrraannddwweeeerr
zzoouu  zziicchh  zzoommaaaarr  kkuunnnneenn
aaffvvrraaggeenn::  ‘‘WWaatt  bbrraannddtt  eerr
nnoouu  zzoo  ggooeedd  hhiieerrzzoo??’’

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Yoush van Vlimmeren en Michiel Roks
(beiden vijfdejaars student Technische Innovatiewetenschappen)
en van Nicolette Scheers, Stephanie van den Hurk, Velika Iliev,
Juul Mineur en Eva van Bunningen (allen eerstejaars student
Bouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.  

Elephants naar internationaal toernooi
De Eindhovense Studenten Rugbyclub de Elephants heeft
een wildcard gekregen voor het Amsterdam Sevens
Toernooi op 17 en 18 mei. De club heeft deze kaart te
danken aan haar zevende lustrum. De toernooiorganisatie
deelt jaarlijks een wildcard uit en deze keer viel de
Elephants met hun neus in de boter. Bij de variant ‘Seven’
staan er zeven spelers in het veld. Dit jaar doen zestig
teams mee, waarvan tien uit Nederland. Boj Nefkens van
de Elephants: “Het liefst speel ik tegen Zuid-Afrika.
Dan hebben we geen schijn van kans, maar het lijkt me
een ontzettend mooie ervaring.” 

Midas Dekkers op symposium Protagoras
Protagoras, de studievereniging van Biomedische
Technologie, houdt 28 mei haar jaarlijkse symposium in
het TNO-gebouw. Bioloog en schrijver Midas Dekkers is
de dagvoorzitter. De titel van het symposium luidt
‘Under the Hood, Repair and Replace’ en het thema is
regeneratieve geneeskunde. Daarbij kun je denken aan
onderwerpen als tissue engineering en aan ontwikke-
lingen op het gebied van intelligente prothesen en gehoor-
implantaten. Verder is er aandacht voor ethische over-
wegingen. Studenten betalen acht euro voor deelname,
medewerkers 12,50 euro en voor externen twintig euro.
Voor inschrijven en meer informatie, kijk op 
www.protagoras.tue.nl/symposium. 

Lustrum VIA Stedebouw: Sky is the limit
Studievereniging VIA Stedebouw viert van 18 tot en met
23 mei haar derde lustrumfeest. Thema is ‘The sky is the
limit’. De hoofdprijs bij de lustrumwedstrijd is een bal-
lonvaart. Verder is er elke dag een lunchfilm over steden-
bouwkundige onderwerpen.
VIA is een sectievereniging binnen studievereniging
CHEOPS van Bouwkunde. Van een handjevol stedebouw-
studenten is ze in vijftien jaar uitgegroeid tot een
vereniging met bijna tweehonderd leden. 
Tijdens de lustrumweek is er op woensdagmiddag een
excursie langs de skyline van de Eindhovense binnenstad
en moeten bouwkundestudenten geen hoogtevrees
hebben. De start is op het dak van Vertigo, vervolgens
wordt een deel van een van de twee torens van de
Catharinakerk beklommen en de wandeling eindigt
bovenin de Kennedytoren. Stedenbouwkundige Cees
Donkers vertelt tijdens de rondgang over het gemeente-
lijke beleid betreffende hoogbouwontwikkeling. Meer
informatie en aanmelden: www.the-sky-is-the-limit.nl

Demosteam derde in stepestafette

Het Zelfsturend Team
Demos, met leden van de
gelijknamige studenten-
vereniging, behaalde een
derde plaats in een step-
estafette op zaterdag 10
mei. Deze wedstrijd was
een initiatief van Demos en
de Nijmeegse studenten-
vereniging Ovum Novum.
Dertien teams van twee tot
zes personen raceten in
negen etappes (85,6 kilo-
meter) vanaf de Eindhovense
Campus naar Nijmegen. Er
stepte één solist mee;

meneer De Groot uit
Groningen. Hij presteerde
het om in zijn eentje ie-
dereen voor te blijven en
haalde de eerste prijs in het
algemeen klassement. Hij
kreeg ook de solistenprijs,
maar omdat hij de enige
was in die categorie, lag
deze prijs al op voorhand
vast. Als lid van de
Nederlandse Auroped
Federatie is De Groot een
ervaren stepper. Het team
Toscaans vlak -een gezin
met twee kinderen van een

voormalig Demoslid- werd
tweede in het algemeen
klassement. Aan de wedstrijd
deden vooral Eindhovense
en Nijmeegse studenten-
verenigingen mee, maar
ook een team van een
studentenvereniging uit
Vlissingen was van de
partij. Het is de 26e keer
dat Demos het step-
evenement houdt. Niet eerder
ging de route van Eind-
hoven naar Nijmegen. /.
foto:Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Hora est”, of soms ook “Hora finita”,
klinkt het komende jaar drieduizend
keer uit de monden van drieduizend
(‘met teruglegging’) universitaire
pedellen. De drieduizend plechtigheden
worden, behalve door drieduizend eet-
en drinkgelagen, gevolgd door drie-
duizend stortingen van 90.000 euro,
zegge 270 miljoen; door de nieuwe be-
kostiging een dikke honderd  miljoen
meer dan in vorige jaren. Dit extra
bedrag wordt in mindering gebracht
op de eerste geldstroom. Deze stroom
wordt daardoor ‘dynamischer’- aan
eufemismen geen gebrek.

Wat zal het effect zijn van deze nieuwe
financiering? Zullen er nog meer proef-
schriften geschreven worden dan nu en
is dat wenselijk? Het antwoord op de
eerste vraag zal afhangen van de manier
waarop het extra geld besteed mag
worden. Als de honderd miljoen vrij
besteed mag worden, zal er voor de bèta-
faculteiten niet veel hoeven te veranderen;
voor de alfafaculteiten zou dat anders
kunnen liggen, zeker als het geld in het
promotiecircuit moet blijven.
Wat de tweede vraag betreft, produceren
wij niet al genoeg of mogelijk te veel
doctores? Om te voorzien in de op-
volging van het universitaire weten-
schappelijk personeel zijn duizend
promoties per jaar royaal voldoende.

Doe daar nog eens vijfhonderd gepromo-
veerden bij voor buitenuniversitaire
onderzoeksinstituten, dan hebben we er
nu al veel meer dan nodig is. Waar laten
we al die mensen? We hebben ze weinig
meer te bieden dan een postdocplaats of
een tijdelijke ud-positie. Waarom
zouden we grote aantallen werkloze
doctores opleiden, en waarom zouden
jonge mensen ervoor kiezen om te pro-
moveren, als dat zo weinig oplevert?
Hebben minister Plasterk of ons CvB
daar concrete ideeën over? 
Ook in de VS is er sprake van ‘overpro-
duction of PhD’s’. Met mij vraagt men
zich daar af waarom mensen die niet de
wetenschap in willen, proefschriften
zouden schrijven. Mensen zonder

academische ambities en de daarbij
behorende kwaliteiten moeten niet
promoveren; ze kunnen hun tijd beter
gebruiken om een nuttig vak te leren.
Wij hebben in Nederland geen drie-
duizend knappe koppen, onze pro-
movendi zijn daarom in toenemende
mate buitenlanders. Waarom doen we
dat? Ontwikkelingshulp? Waarom
betaalt Plasterk dan de rekening en niet
Koenders?
In het verlengde van het TU/e-streven
om in een vroeg stadium vast te stellen
wie wel en wie niet uit academisch hout
gesneden is, zou het voor de hand
liggen om het aantal promotieplaatsen
te verminderen. Hora finita!

WWiiee:: Teun van Veggel / 25 / afgestudeerd 
aan de faculteit Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds ’n paar weken
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Deze foto heb ik gemaakt vanuit
de bus met een lange sluitertijd. Ik was op
excursie naar Hamburg met suPport. M.D.E.’s
zijn altijd leuk: MeerDaagse Excursies. Met een
groep mensen die je deels wel en deels niet
kent ga je naar architectenbureaus en bouw-
plaatsen. Hamburg is wel een mooie stad en
net als Rotterdam een grote havenstad waar ze
voormalige haventerreinen aan het verbouwen
zijn. Tuurlijk hebben we daar ook gefeest:
vooral leuk is het om met een enorm grote
groep een uitgestorven klein kroegje te
bestormen. Eigenlijk houd ik helemaal niet
van een afbeelding op m’n desktop. Als je je
desktop beter orga-
niseert, kun je beter
werken. Ik ben geen
saaie lul geworden maar
wel serieuzer en een
desktop-afbeelding is
een beetje irritant.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


