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Nieuwe aanpak
onderzoeksstimulering
Hoogleraren en universitair
hoofddocenten kunnen met
ingang van 2009 aanvragen
indienen voor de ondersteuning van vernieuwende,
multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s. De financiële
steun aan de acht profileringsgebieden van de TU/e vervalt
daarmee. In 2009 heeft het
College van Bestuur 1 miljoen
euro beschikbaar voor de programma’s, en dat bedrag loopt
de komende jaren stapsgewijs
op naar 2,5 miljoen per jaar.
Het CvB gaat met ingang van
2009 het onderzoek aan de TU/e
op een andere manier stimuleren. Faculteitsbesturen, hoogleraren en universitair hoofddocenten ontvingen begin deze
week een brief met daarin uitleg
over de nieuwe aanpak. De
huidige ondersteuning van de
acht
onderzoeksprofileringsgebieden, die begin 2005 werden
gedefinieerd, biedt te weinig
mogelijkheden om het onderzoek op centraal niveau te

kunnen sturen. Volgens Peter
van Dam, woordvoerder van het
CvB, komt dit omdat die gebieden te groot zijn. “Bij elkaar
vormen ze bijna driekwart van al
het onderzoek dat aan de TU/e
wordt uitgevoerd”, aldus Van
Dam. “Het blijven ook in de
toekomst de gebieden waarmee
we de TU/e in de etalage zetten,
maar ze zijn te grofmazig en
slecht bruikbaar als je er je onderzoek mee wil sturen.”
Dit jaar ontvingen de acht profileringsgebieden en twee zogeheten koestergebieden elk nog
een kwart miljoen aan ondersteuning. Vanaf volgend jaar gaat
het CvB zich richten op het
stimuleren van ‘risicovolle,
vernieuwende, faculteitsoverstijgende, c.q. multidisciplinaire
onderzoeksprogramma’s’, aldus
de brief. De nieuwe aanpak
maakt deel uit van de ‘Onderzoeksvisie TU/e’, een beleidsnota
die naar verwachting volgende
week wordt vastgesteld door het
CvB.
Lees verder op pagina 3

Miljoenensubsidie voor
onderzoek gepulste plasma’s
Een programmavoorstel voor
onderzoek naar gepulste
plasma’s is voorlopig goedgekeurd door technologiestichting STW. Het gaat om een
subsidie van 4,6 miljoen euro
voor een project waarbij onder
andere TU/e-vakgroep
Elementaire Processen in
Gasontladingen van prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen is betrokken.
De voorlopige goedkeuring werd
afgelopen maandag telefonisch
gemeld aan de indieners. Nadat
het programma verder is uitgewerkt, volgt doorgaans de defi-

nitieve toekenning. Het gaat om
een bedrag van ruim 4,6 miljoen
euro, aangevraagd door prof.dr.
Gerrit Kroesen en collega’s van
de capaciteitsgroep Elementaire
Processen in Gasontladingen, in
samenwerking met de faculteit
Elektrotechniek, de Universiteit
Twente, het Centrum voor
Wiskunde en Informatica in
Amsterdam en beoogde industriële partners als ASML, Philips,
Bradford Engineering en ingenieursbureau Oranjewoud.
Lees verder op pagina 3

(Advertentie)

De Publieksdag van zondag 5 oktober was meer dan een succes.
We hebben rond het thema ‘energie’ aan - naar schatting - 7000
bezoekers laten zien wat techniek zo leuk en boeiend maakt. Dat lukt
ons alleen maar dankzij de inzet van veel TU/e’ers voor deze dag.
Jullie wisten met enthousiasme extra energie over te brengen.
Namens het College van Bestuur wil ik iedereen bedanken voor
zijn/haar energieke bijdrage aan deze dag.
Harry Roumen, secretaris van de universiteit

Publieksdag trekt zevenduizend bezoekers
Een kleine zevenduizend bezoekers kwam zondag 5
oktober op de jaarlijkse Publieksdag van de TU/e af.
Jong en oud kon actief met wetenschap aan de slag
onder het thema ‘Daar krijg je energie van!’. Volgens
Susanne Denis van de organisatie is er voor ‘energie’

gekozen ‘omdat dat een hot item is’. “Bovendien
moesten alle faculteiten met het onderwerp uit de
voeten kunnen.” Denis kan niet met zekerheid zeggen
waarom er dit jaar bijna tweeduizend mensen meer
naar de Publieksdag kwamen. “Misschien komt het
door het weer en zochten mensen
binnen vermaak.”
Bezoekers konden de snelheid laten
meten waarmee bloed door de
bloedvaten stroomt. De stichting
Techniekpromotie verzorgde de
Chemieshow en de Informaticashow.
Volwassenen en kinderen konden
lezingen en colleges volgen over onder werpen als ‘Techniek voor de energieke
oma’. Geïnteresseerden konden verder
een virtuele operatie uitvoeren, zelf
tandpasta en shampoo maken in het
Toverlab en tekeningen van Escher in
elkaar vouwen.
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Roy Derks
“Diabetes is een meet- en regelspelletje”
Tekst: Rachèl Sloven
Foto: Ronald Hoogendoorn
Zes jaar geleden werd bij hem
diabetes type 1 geconstateerd.
Roy Derks, destijds twintig,
was halverwege zijn studie
Werktuigbouwkunde. Na de
eerste schrik besloot hij zijn
ziekte als een uitdaging te
zien. Als promovendus voert
hij nu onderzoek uit naar biosensoren die naast de bloedsuikerspiegel ook andere
bloedmetingen verrichten.
Deze maand gaat hij met een
groep diabetespatiënten de
Kilimanjaro in Tanzania
beklimmen.
Bij diabetes denkt men meestal
aan type 2. Dit type, ook wel
ouderdomssuiker genoemd en
veel voorkomend bij mensen
met overgewicht, is doorgaans
redelijk te controleren met een
koolhydraat-arm dieet, al dan
niet met medicatie. Type 1 daarentegen is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam niet

meer automatisch de aanmaak
van insuline in het bloed reguleert. Met een te hoge bloedsuikerspiegel tot gevolg. “Ik
speel al jaren volleybal op redelijk hoog niveau en ineens kreeg
ik ballen tegen mijn hoofd die ik
niet had zien aankomen. Ik
dronk daarnaast tien liter water
per dag en had constant het
gevoel dat ik er niet helemaal bij
was. In die periode moest ik
mijn vakkenpakket gaan kiezen,
mijn mastertrack en mijn stage.
Alles kwam tegelijk, dus ik dacht
eerst aan stress. Helaas. Ik was
altijd de gezonde, sportieve
jongen en ineens loop je ziekenhuis in, ziekenhuis uit.
Bovendien wist ik niks van de
ziekte. Stukje bij beetje heb ik
die onwetendheid omgezet in
kennis. Ik wilde me niet aanpassen aan die ziekte. Die paste
zich maar aan mij aan”, zegt
Derks.
Gaandeweg kwam hij erachter
dat hij continu rekensommetjes
moest maken om zijn bloedsui-

kerspiegel constant te houden.
Niet echt een opgave voor
iemand met een technische
achtergrond. “Ik wilde uitzoeken
wat ik nog wél kon en ben erachter
dat dit precies hetzelfde is als
voorheen, mits ik mijn suikerspiegel in de gaten houd. Als je
weet wat voor effect sporten,
eten, stress en zelfs alcohol op je
suikerspiegel hebben, dan kun
je dat heel gemakkelijk reguleren met insuline en functioneer je als ieder ander. Ik ben na
de diagnose blijven sporten,
zelfs parachutespringen. Dat is
voor mensen met diabetes
eigenlijk sterk af te raden, want
door de inspanning en zenuwen
kun je een acute bloedsuikerdaling krijgen en dat is nogal
een risico daar bovenin de lucht.
Ik zorg er daarom voor dat mijn
suiker iets te hoog is voordat ik
spring. Ook al is de verhoogde
bloedsuikerspiegel eventjes wat
minder gezond, de uitdaging
van de sprong is voor mij dan
even belangrijker.”
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Derks weet dan nu dat zijn
ziekte geen beperkingen met
zich mee hoeft te brengen, maar
veel andere type 1-diabetici nog
niet. Sinds een aantal jaar maakt
hij daarom deel uit van Young
Voices, het diabetesjongerenpanel dat jonge mensen een
stem geeft om de wereld te vertellen over hun leven met de
ziekte. “Via dit panel zijn we in
contact gekomen met ex-prof
volleybalspeler Bas van de Goor,
die in dezelfde tijd als ik dezelfde diagnose kreeg. Hij richtte de
Bas van de Goor Foundation op
met de slogan: ‘Voor een sportief
leven met diabetes’. Een link
naar ons was snel gelegd. Ik ben
uitgekozen om deel te nemen
aan de Kilimanjaro Challenge.
Samen met acht andere mensen
met diabetes en acht mensen
zonder de ziekte, beklimmen we
in oktober de bijna zes kilometer
hoge berg in Tanzania. We
willen de wereld laten zien wat
type 1-diabetes is en wat je er
mee kunt. Tegelijkertijd doen we

onderzoek naar de effecten van
grote hoogte op mensen met
diabetes. De acht anderen
worden ook gemeten, zodat we
kunnen vergelijken.”
Momenteel verricht Derks
promotieonderzoek naar biosensoren. “Ik heb een kastje aan
mijn lichaam waardoor ik
insuline kan toedienen, maar ik
heb ook een sensor waarmee ik
mijn bloedsuikerspiegel kan
meten. Wanneer ditzelfde apparaatje gebruikt kan worden door
de politie om te kijken of iemand
drugs heeft gebruikt, of wanneer
iemand kan zien of zijn of haar
griepklachten duiden op een
hartaanval, dan zou dat prachtig
zijn. Ik hoop over anderhalf jaar
te promoveren en ik denk dat ik
ook daarna wel bezig zal blijven
op het gebied van deze
systemen. Ik weet hoe het
mensen kan helpen, omdat ik
het zelf heb meegemaakt.”/

.

Voor meer informatie:
www.changingdiabetes.nl.

De week van/Amanda
Amanda Visser is stagiaire van de
evenementenorganisatie van het
Communicatie Expertise Centrum. Haar
stageopdracht is het creëren van een
‘beleving’ rond de open
dagen van de TU/e.
Maandag: De eerste dag van de week
voor de Publieksdag. De spanning begint
te stijgen. De laatste puntjes moeten op de
i worden gezet.
Dinsdag: De voetstapstickers en T-shirts
worden geleverd. Communicatiemedewerkers Yves en Hanny van
Wiskunde & Informatica komen ons ‘hetgrote-de-week-voor-de-Publieksdagoverlevingspakket’ brengen: een grote
boodschappentas met leuke cadeautjes en
snoepjes. We hebben al besloten dat de
knuffelbeer uit het pakket onze mascotte
wordt. Onze dag is weer helemaal goed
gemaakt. ’s Avonds ga ik naar Dekate
Mousa. Het is vandaag spelletjesavond

voor de ontspanning tijdens de tentamenweek.
Woensdag: De badges voor de medewerkers moeten gemaakt worden. De
laatste bestelde kaartjes voor de shows en
lezingen gaan vandaag met de post mee.
Donderdag: Eerst de generale repetitie van
de catwalk. ’s Middags moet ik de kaartjes
voor de show en lezingen uittellen en de
T-shirts sorteren voor de faculteiten.
Vrijdag: ’s Ochtends komt iedereen de
T-shirts ophalen voor de Publieksdag.
’s Avonds eten we met z’n allen pizza.
Daarna gaan we verder met het opbouwen.
Zaterdag: Het is gelukkig best lekker weer.
De voetstapstickers die de routes aangeven
voor de Publieksdag moeten vandaag
geplakt worden. Deze klus kost best veel
tijd. Gelukkig doen we dit met z’n tweeën.
Na een tijdje worden we steeds creatiever

en zitten de stickers
ook op de schoorsteen en over de
boven- en
voorkant van
de traptreden.
Zondag:
Vandaag is het
de grote dag. We
moeten al erg vroeg
beginnen. Om 8.00 uur staan we klaar om
de puntjes op de i te zetten. Om 12.00 uur
barst het feest los. Het is meteen druk. Ik
werk eerst bij de informatiebalie. Vanaf
15.30 uur mag ik foto’s maken. Eerst ga ik
even in de Zwarte Doos kijken. Daarna heb
ik foto’s gemaakt bij de catwalk in het
Auditorium. Als laatste ben ik nog bij
Vertigo gaan fotograferen. Je kunt merken
dat het al bijna 17.00 uur is. Na 17.00
wordt heel snel afgebouwd en om 19.30
uur zijn we klaar. Het was een erg
gezellige en drukke dag!
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Nieuwe stimuleringsregeling op
halve kracht van start
Vervolg van voorpagina

In principe wilde het CvB in
2009 met tien multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s
van start gaan. Jaarlijks
zouden die voor een periode
van vier jaar elk een kwart
miljoen ontvangen. Door financiële tegenvallers is echter
slechts 1 miljoen beschikbaar.
Voldoende voor het starten van
vier programma’s. Een
toetsingscommissie onder
leiding van de rector gaat de
ingediende aanvragen beoordelen.
Door het uitblijven van prijscompensatie door de overheid en het
teruglopen van het marktaandeel
van de TU/e ten opzichte van
andere universiteiten, voorziet
het College van Bestuur in het
voorjaar van 2009 een tekort van
3 miljoen euro. “Dat gat dichten

we voor de helft door komend jaar
geen 2,5 miljoen euro, maar 1
miljoen beschikbaar te stellen
voor de nieuwe stimuleringsaanpak”,
aldus
CvB-woordvoerder Peter van Dam. “Als er
voor gekozen was om toch met de
volledige 2,5 miljoen van start te
gaan, had het CvB die 1,5 miljoen
bij bestaand onderzoek van de
faculteiten moeten weghalen.”
De onderzoeksprogramma’s die
in aanmerking komen voor
ondersteuning, moeten aan een
aantal criteria voldoen. Zo
moeten ze worden aangedragen
uit twee of meer faculteiten en
moeten de initiatiefnemers
-hoogleraren en uhd’s- te boek
staan als ‘veelbelovend onderzoekstalent’. Het programma
moet uitzicht bieden op wetenschappelijke doorbraken en het
moet de potentie hebben om

binnen vier tot acht jaar ‘financieel de eigen broek op te kunnen
houden’. Dat op basis van inkomsten uit de tweede en/of
derde geldstroom. Daarnaast
moet er ook een interessant
nieuw onderwijsaanbod uit het
programma
kunnen
voortvloeien. Daarbij wordt gedacht
aan een gespecialiseerde minor
of een mastertrack.
Plannen die worden goedgekeurd, krijgen over een
periode van vier jaar 1 miljoen ter
beschikking. En die periode kan
maximaal eenmaal worden
verlengd voor wederom vier jaar.
Volgens Van Dam hoopt het CvB
met deze nieuwe aanpak initiatieven van de grond te krijgen die
op termijn kunnen uitgroeien tot
autonome instituten of onderzoeksscholen./

.

Foto: Marcel de Jong

Het gaat niet snoeihard, maar
Erwin Meinders, projectleider

bij het Automotive Engineering
Science-laboratorium (AES-lab),
geniet zichtbaar van zijn ritje in
de tuktuk. “We moeten wel iets
aan de rem doen”, verklaart hij
na een ietwat vertraagde stop.
Het project is een initiatief van
de Rotterdamse organisatie
Enviu. Inzet is een schonere
tuktuk en een hoger inkomen
voor de vaak arme chauffeurs. De
studententeams proberen een
betaalbaar en eenvoudig hybride
systeem te ontwikkelen, zodat
een tuktuk zowel op benzine als
elektriciteit kan rijden. De finale
van de competitie is gepland in
mei 2009 in India. Daarin

Behalve het voorstel van Kroesen

.

In verband met de herfstvakantie verschijnt er op donderdag 16 oktober
geen Cursor. Cursor 7 ligt op donderdag 23 oktober in de schappen.

nemen de studententeams het
tegen elkaar op in een eindrace
en presenteren zij hun bedrijfsplannen. Enviu beoogt het
winnende model samen met het
betreffende team te ontwikkelen
en op grote schaal te verspreiden
in de steden van Azië. Volgens
student
Technische
Bedrijfskunde Bas Laugeman,
die in het TU/e-team zit, is de
TU/e ‘goed op weg’. “We hebben
al veel berekeningen gemaakt.
Nu kunnen we kijken hoe we de
ruimte het beste kunnen
benutten.” De tuktuk krijgt op de
TU/e een plekje in het AESlab/

.

Vervolg van voorpagina

plasma’s om lucht, water en zelfs
de bodem te zuiveren van verontreinigingen.” Het bedrijfsleven
heeft al toegezegd bovenop de à
twee miljoen euro in te brengen.
De definitieve invulling van het
programma zal meer vorm
krijgen tijdens de Super
TU/esday over plasma’s die
Technische Natuurkunde op 28
oktober houdt. Kroesen: “Dan
zijn veel potentiële industriële
partners aanwezig, en kunnen
we mooi overleggen over hoe we
het programma precies vorm
gaan geven.”

waar ze naartoe gaan.“Als het
ergens leuk is, of net iets anders
dan anders, zetten sommige
mensen hun bewustzijn overboord. Vooral Kooistra willen we
erop wijzen dat dit niet de tijd is
om energie te verspillen.”
Carl Megens, masterstudent bij
Industrial Design, windt zich
ook op over de ijsbar. “Ook
andere
energieverslindende
evenementen als het ijssculpturenfestival zijn belachelijk als je erover nadenkt.”
Jitkse Torenstra en Marrit
Winkeler
van
Bouwkunde
vinden een Drie Gezusters niet
een trekker om Eindhoven te profileren als studentenstad. Daar
moet meer voor gebeuren; de
mentaliteit moet minder dorps
en de horecaopeningstijden
moeten ruimer. Wat ook kan
helpen, meer dan een ijsbar, is
een innovatief idee dat energie
bespáárt. Zoals de discovloer in
Rotterdam. De Sustainable
Dance Club WATT daar heeft een
dansvloer die uit de bewegingen
van de dansers energie opwekt
voor de licht- en geluidsinstallatie van de club. “Dat zou
meer passen in een techneutenstad als Eindhoven. Dat is langer
interessant. Naar zo’n ijsbar ga je
één keer om even te kijken. Het is
meer iets voor toeristen”, zegt
Torenstra./

Volgende week geen Cursor

Ook 3TU-voorstel voorlopig goedgekeurd
Het
Perspectiefprogramma
‘Building
on
Transient
Discharges’ draait om kortlevende plasma’s. In een plasma
dat slechts een fractie van een
seconde bestaat, wordt relatief
weinig warmte opgewekt, maar
er ontstaat wel veel chemische
reactiviteit, aldus Kroesen. Er
zijn veel toepassingen. “Bij
ASML gebruiken ze gepulste
plasma’s als lichtbron voor de
nieuwe generatie lithografiemachines, en bij Philips worden
pulsen opgewekt bij het starten
van lampen. Bovendien maken
veel kleinere bedrijven in de
regio gebruik van gepulste

Een nieuwe kloon van horecaformule De Drie Gezusters
opent vanavond, donderdag 9
oktober, zijn deuren op het
Stationsplein in Eindhoven.
Waar eerder de DansSalon en
restaurant Dino’s zaten, komt
het twaalfde café in de formule
van horecatycoon Sjoerd
Kooistra. Het wordt het
grootste filiaal van het land.
Met misschien ook wel de
grootste energierekening; in
de kelder is een ijslounge van
tachtig vierkante meter
gebouwd. DWARS, de jongerenafdeling van Groen Links,
voert actie tegen deze ‘nutteloze energieverspilling’.
Bouwkundestudent Cyriel
Prinsen is een van de actievoerders.
Het zal druk worden. De mensen
die binnen weten te komen,
kunnen tussen negen en elf
gratis wat drinken en daarbij een
praatje maken met een pinguïn.
In zo’n pinguïn zit een DWARSjongere. Die wil duidelijk maken
dat het van den zotte is om tachtig
vierkante meter te koelen tot
zeven graden onder nul. De
ijsbar zal naar schatting jaarlijks
evenveel energie gebruiken als
zeventig huishoudens. Een van
de pinguïns is Cyriel Prinsen,
masterstudent Bouwkunde. Hij
wil de bezoekers duidelijk maken

Indiase tuktuk op TU/e

Het is even met de ogen
knipperen, maar het is toch
echt een tuktuk die opduikt op
het TU/e-terrein. De Indiase
taxi arriveerde woendag 8
oktober in Eindhoven. TU/estudenten gaan een milieuvriendelijke tuktuk ontwikkelen. Ze doen dat in
competitieverband met de
universiteit van Delft, de
hogeschool Arnhem en
Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook
twee teams uit India doen mee.

Actie Bouwkundestudent
tegen energieverslindende
Drie Gezusters

heeft
STW
ook
een
Perspectiefvoorstel in 3TUverband voorlopig goedgekeurd:
‘Integral
Solutions
for
Sustainable Construction’. De
TU/e wordt in dit project vertegenwoordigd door dr.ir Leo Pel
van de groep ‘Transport in permeable media’ van Technische
Natuurkunde. Het project beoogt
duurzame oplossingen te vinden
voor het onderhouden en uitbreiden van het Nederlandse
spoor- en wegennet. Hiervoor
zou een nationaal centrum
moeten worden opgericht./

.

Ach en Wee
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Foto: Bart van Overbeeke

Glasblazer GTD genomineerd
voor vakmanschapprijs

Henri van der Schoot,
glasinstrumentmaker bij
de Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD)
van de TU/e is genomineerd voor de Ir.
Noordhof-prijs voor de
beste vakman van
Zuidoost-Brabant.
De GTD nomineerde Van
der Schoot in de categorie
‘overigen’. De genomineerde is bezig een stand te
ontwerpen met posters
over de projecten die hij
heeft uitgevoerd tijdens
zijn lange loopbaan bij de
GTD, waar hij al sinds 1973
werkzaam is. Als proeve
van bekwaamheid zal hij
een glazen model van een
ouderwetse
Matchlessmotor uit 1957 tentoonstellen. “Een oud-collega

reed vroeger zo’n motor, en
die heb ik bij zijn afscheid
voor hem nagemaakt in
glas”, zegt Van der Schoot.
Hij maakte -tijdens de
pauzes- ook een exemplaar
voor zichzelf. Of Van der
Schoot de prijs krijgt,
wordt op 23 oktober
bekend tijdens een bijeenkomst die dit jaar op
het TU/e-terrein plaatsvindt.
Elk bedrijf in de regio mag
jaarlijks een van zijn vaklieden nomineren voor de
prijs van de stichting
Bevordering Vakmanschap,
genoemd naar ir. D.
Noordhof, voormalig vicepresident van Philips. Dit
jaar zijn er in totaal 29 genomineerden, in de categorieën metaal, bouw en
‘overigen’./

.

Cursus ‘Gewichtsplan’
voor sportkaarthouders
Gewichtstoename is vaak een geleidelijk, ‘sluipend’
proces. Hoe gemakkelijk de kilo’s er aankomen, je raakt
ze niet zo eenvoudig weer kwijt. Het Studentensportcentrum Eindhoven (SSC) biedt daarom een gratis cursus
‘Gewichtsplan’ aan voor sportkaarthouders. De cursus
biedt informatie over voeding en beweging, en het is de
bedoeling dat de deelnemers elkaar stimuleren hun doel afvallen- te bereiken. Na elke sessie, van 17.30 tot 18.30 op
acht woensdagen vanaf 29 oktober, bestaat de mogelijkheid om een uur onder begeleiding te sporten in het SSC.
Inschrijven kan via www.studentensportcentrum
eindhoven.nl.

Debatteren met Al Gore
Al Gore komt dinsdag 14 oktober naar Aalsmeer om dan
over klimaatsverandering te spreken. Gore houdt in het
Event Centre in Aalsmeer een toespraak voor ruim tweeduizend politici, jongeren, bestuurders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties. Aansluitend is er een discussie. Ook studenten
zijn welkom. In het debat mogen zich tweehonderd
studenten mengen. Daarnaast kunnen nog eens achthonderd studenten het programma meemaken. Voor
aanmelden en meer informatie, zie www.urgenda.nl.

Eerste ‘Camielkaart’
Oud-studenten krijgen voortaan een gratis NS-kortingskaart. Daarmee kunnen ze een jaar lang buiten de
ochtendspits reizen tegen veertig procent korting. Ook
krijgen ze twee vrijkaartjes voor de trein. Vanaf deze week
krijgt iedere student die zijn ov-kaart komt inleveren op
het postkantoor een dalurenkaart aangeboden. Minister
Camiel Eurlings trekt zestien miljoen euro uit voor
ongeveer tweehonderdduizend kaarten per jaar. Met het
cadeautje wil het kabinet voorkomen dat ex-studenten na
het inleveren van hun ov-kaart rechtstreeks doorlopen
naar de autodealer. In totaal investeert het kabinet tweehonderd miljoen euro in verbeteringen rond het spoor.
(HOP)

Prof.ir. Wim Zeiler, hoogleraar Building Physics and Systems

Mijnwatercentrales goede reclame
voor Nederland
De voormalige mijnen in de omgeving van Heerlen
doen sinds kort dienst als mijnwatercentrale: het
water in de mijnen verwarmt naburige gebouwen in de
winter en in de zomer zorgt het juist voor verkoeling.
Het project kostte dertien miljoen euro. Hoe bijzonder
is dit project en is het al dat geld wel waard?
“Het project vormt natuurlijk een heel mooi visitekaartje
voor Nederland”, zegt prof.ir. Wim Zeiler van de groep
Building Physics and Systems van de faculteit
Bouwkunde. De hoogleraar houdt zich onder andere
bezig met warmte-/koudeopslag. “Het project heeft
alleen al succes omdat het veel publiciteit genereert.
Voor de subsidieverstrekkers is dat een belangrijk punt.
Warmte-/koudeopslag, het opslaan van warmte of koude
ten behoeve van verwarming of koeling van gebouwen, is
natuurlijk al een heel oud principe. De Italianen deden
het al in de middeleeuwen: ze bouwden woningen boven
grotten en gebruikten de lucht die via de grotten in hun
woning kwam om deze te koelen. In hun vloeren zaten
roosters. Door het opstijgen van de warme lucht in hun
woningen ontstond er een onderdruk, waardoor de
koude lucht vanuit de grot door de roosters omhoog trok.
Een dergelijk systeem is toegepast op het Federation
Square in Melbourne. Onder dat plein is een kunstmatige ‘grot’ gecreëerd, een ondergrondse ruimte met
betonnen platen. De temperatuur van de lucht daarin is
constant zo’n twaalf graden Celsius. Door middel van
luchtuitwisseling worden de gebouwen op het plein koel
gehouden.”
“In Nederland maken we veel gebruik van aquifers, dat
zijn waterhoudende zandlagen die geschikt zijn voor
warmte- en koudeopslag. Het water wordt opgepompt en
gaat via een warmtewisselaar naar de bovengrondse
ruimte. Hier op de campus hebben we ook zo’n systeem.

In tachtig procent van Nederland zijn die aquifers te
gebruiken, maar in die Limburgse gebieden kan dat niet,
omdat er geen waterhoudende zandlagen zijn. Daar is de
mijnwatercentrale een heel goed alternatief.”
Het project heeft vele miljoenen gekost. Levert de mijnwatercentrale genoeg energiebesparing op om dit ooit
terug te verdienen? “Een pilotproject als dit is nooit op
korte termijn rendabel. Er gaan heel veel leerkosten in,
vandaar dat er ook subsidies voor nodig zijn. Het
systeem kan vermoedelijk zo’n veertig jaar mee en het
kan zijn dat de investeringen pas na vijfentwintig jaar
zijn terug verdiend. Normaal is dat niet economisch verantwoord, maar bij pilotprojecten kies je ervoor om toch
door te zetten. Het gebruik van aquifers als opslagplaats
voor warmte is
ook ooit een proefproject geweest.
Zoals bij het
Groenehart
Ziekenhuis in
Gouda, in 1994.
Inmiddels wordt
de techniek al
grootschalig toegepast, op vijf- tot
zeshonderd
plaatsen in Nederland. Je ziet dus
dat zo’n ontwikkeling dus wat tijd
nodig heeft, maar
uiteindelijk kan
deze heel succesvol zijn.”/

.

Prof.ir. Wim Zeiler. Foto: Bart van Overbeeke

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

Heerlijk meegluren op het weblog
Wetenschappers hebben het weblog ontdekt. Het internet
lijkt een prima podium om kleine vondsten wereldkundig
te maken, collega’s te inspireren en studenten te infor meren. En het haalt de wetenschapper uit zijn ivoren
toren. Toch hebben sommige wetenschappers aan de
Radboud Universiteit er moeite mee. Pim Haselager,
docent bij kunstmatige intelligentie, heeft het een jaar
geprobeerd, maar is alweer gestopt. “Het grootste
probleem van een blog is dat je er elke week iets nieuws
op moet zetten, anders zul je geen bezoekers vast houden.” Van de presentatie van nieuw onderzoek heeft
hij geen hoge verwachtingen. “Wie wil zijn goede ideeën
nou anoniem broadcasten in een weblog? Dan kan ieder een ermee aan de haal gaan. Je kunt een goed idee beter
mailen aan het groepje vakgenoten dat je vertrouwt.”
Taalwetenschapper en blogger Peter-Arno Coppen is wel
enthousiast: “Het publiek vindt het heerlijk om mee te
gluren. Mensen willen dicht bij die wetenschapper komen.”

Observant - Universiteit Maastricht

Studenteninternaat met
vaderlijke ‘dean’
De Universiteit Maastricht (UM) denkt aan het oprichten
van drie ‘residential colleges’ voor ongeveer tweehonderd
studenten elk. Het gaat om een soort academische inter naten. Volgens het college van bestuur worden het ‘intel lectuele gemeenschappen’ van honderdvijftig tot twee honderdvijftig studenten van verschillende opleidingen
die er onder leiding van een ‘dean’ of ‘master’ zullen
wonen. Voor deze uitbreiding aast de Limburgse univer siteit op een deel van de Tapijnkazerne van Defensie.
Maar daarvoor moet de gemeente Maastricht met geld
over de brug komen. Er ligt al een overeenkomst tussen
UM en Maastricht klaar. Het wachten is alleen op groen
licht van de gemeenteraad. De residential colleges maken
deel uit van de ambitieuze uitbreidingsplannen van de
UM. Het universitaire gebouwenbestand in de binnenstad
moet de komende tien jaar met zestig procent groeien.
Tegen die tijd wil UM er twintigduizend studenten en
vierduizend medewerkers onderbrengen.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Hightech en human touch
Ict, bio-, en nanotechnologie zijn de voornaamste techno logische disciplines waarin de Universiteit Twente (UT)
zich komende jaren verder wil onderscheiden op het inter nationale podium. Dat zal gebeuren in nauwe samen werking met de mens-, management-, en maatschappij wetenschappen binnen de universiteit. Vaste
aanstellingen voor wetenschappers gaan tot het verleden
behoren. En er komt een harde knip tussen bachelor- en
masteronderwijs. Dat staat in de conceptnota ‘Route
14’die het managementteam van de UT (college van
bestuur, decanen en instituutsdirecteuren) heeft op gesteld. Met de combinatie van hightech en human touch
wil de UT wetenschappelijk vernieuwen, de mensen op leiden die in de samenleving ‘echt’ het verschil kunnen
maken en met haar kennis en kunde oplossingen bieden
voor maatschappelijke vraagstukken. De 3TU-federatie
komt slechts zijdeling voor in de nota. Wel worden Delft
en Eindhoven ‘natuurlijke partners’ genoemd, bijvoor beeld in het binnenhalen van Europese gelden.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Meldplicht nevenwerkzaamheden
Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
moeten straks al hun nevenfuncties melden op hun
persoonlijke medewerkerspagina. Doen ze dat niet, dan
krijgen ze geen toestemming voor het werk naast hun
RUG-baan. De RUG gaat hiermee verder dan universiteits vereniging VSNU. Die beloofde OCW-minister Ronald
Plasterk begin september meer transparantie over de
nevenwerkzaamheden van wetenschappers, na commotie
over de Campina-baas die in Wageningen gesponsord
hoogleraar zuivelkunde werd. De RUG-instructie spreekt
over alle nevenwerkzaamheden, dus ook vrijwilligerswerk
in een bejaardenhuis. Om v aagheid te voorkomen, moet je
alles zo duidelijk mogelijk laten vermelden”, zegt RUGwoordvoerder Jos Speekman.
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Hoogleraren prijzen
Eindhoven, Utrecht en Tilburg

Coryfeeën op zoek naar
buitenlands promotietalent
President Robbert Dijkgraaf
van wetenschapsorganisatie
KNAW gaat in het buitenland
op zoek naar duizend extra
promovendi. Zelfs als zijn
missie slaagt, verleent
Nederland nog altijd te weinig
PhD’s, zegt hij.
Afgelopen week lanceerde het
Innovatieplatform de zoveelste
ambitieuze agenda voor de
Nederlandse ‘kenniseconomie’.
De plannen worden doorgaans
nauwlettend in de gaten
gehouden, want in het platform
praten vertegenwoordigers van
universiteiten, bedrijven en politiek over de toekomst van de
Nederlandse wetenschap en
innovatie. Ook premier Jan Peter
Balkenende, minister Ronald
Plasterk (OCW) en minister
Maria van der Hoeven (EZ)
schuiven daarbij aan.
Eén van de nieuwe doelstellingen
is het werven van duizend extra
promovendi. Die PhD-studenten
moeten uit het buitenland
komen, want in Nederland
blijken ze niet te vinden.
Dijkgraaf: “Het staat vast dat
Nederland nu te weinig mensen
op PhD-niveau in huis heeft,
zeker als je kijkt naar de landen
waarmee we willen concurreren.
Dan vergelijk ik Nederland niet

eens met een koploper als
Finland. Nederland zit gewoon
onder het gemiddelde, vooral in
de bèta- en techniekhoek. Met
een mooi vestigingsklimaat voor
internationale ondernemingen
alleen kom je er niet: er zijn extra
mensen nodig.”
De president van de KNAW is
realist genoeg om te weten dat hij
zijn doelstelling niet binnen een
jaar haalt. “Op termijn is het
mogelijk om duizend promovendi per jaar extra naar Nederland te halen. Maar ik denk dat we
voor 2009 moeten mikken op
250.”
De vraag is wel wie al die promovendi moet begeleiden. Het
Promovendi Netwerk Nederland
hoort geregeld klachten over
gebrekkige begeleiding. Maar
Dijkgraaf maakt zich geen
zorgen: “Met dit plan richten we
ons op de toppers. Voor die
mensen is altijd plaats.”
Ondersteuning voor het plan
komt van buiten het platform:
TU Delft-voorzitter Dirk Jan van
den Berg staat Dijkgraaf bij
namens de universiteiten en
topman Emmo Meijer van
Unilever namens het bedrijfsleven. “Dat zijn klinkende
namen met imposante netwerken”, meent Dijkgraaf. “Van
den Berg is jarenlang ambassa-

deur in China geweest en hij kan
daar een grote rol spelen bij de
werving van promovendi. Meijer
kan multinationals enthousiast
maken: die hebben er ook baat bij
dat Nederland meer talent in huis
haalt.
Promovendi
blijven
immers lang niet allemaal hun
hele carrière voor een universiteit
werken.”

Geen beleid
Hoewel er drie ministers in het
Innovatieplatform
zitten,
worden
de
plannen
niet
onverkort tot beleid verheven.
Dijkgraaf kan daar wel begrip
voor opbrengen. “Het kabinet
heeft andere verantwoordelijkheden”, verklaart hij. “Het
Innovatieplatform geeft vooral
aan wat de ambities van
Nederland
moeten
zijn.
Ministers moeten daar vervolgens geld voor vrijmaken, en hun
budgetten zijn eindig.” Dat ze bij
de planning meepraten, vindt hij
echter van groot belang.
“Minister Van der Hoeven heeft
niet voor niets vijfhonderd
miljoen euro uit de aardgasbaten
gereserveerd om grote innovatieve projecten voort te zetten,
om maar een voorbeeld te
noemen.” (HOP)/

.

In de jaarlijkse Elsevierenquête onder hoogleraren en
universitaire hoofddocenten
komen de TU/e en de universiteiten van Utrecht en Tilburg
het best uit de bus.
Dat staat in het Elsevier-themanummer over hoger onderwijs,
dat sinds gisteren, woensdag 8
oktober, in de winkel ligt. De
enquête is ingevuld door 1.927
professoren en universitaire
hoofddocenten (uhd’s). Hen
werd gevraagd aan welke faculteit op hun vakgebied het beste
bachelor- en masteronderwijs
wordt gegeven, waar de beste
docenten lesgeven en waar ze de
beste wetenschappelijke artikelen schrijven. Ze mochten niet op

.

Anonieme columnist stopt
De columnist Edu Corleone, die
twee jaar lang geregeld kritische columns plaatste op de
interne nieuwssite van de
faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
(voorheen Technologie
Management), is ermee
gestopt. Een kritische reactie
van decaan prof.dr. Sjoerd
Romme op een aantal van zijn
columns vormde de aanleiding
voor dit besluit.
Edu Corleone, een alias waar
naar verluidt enkele medewerkers van de faculteit achter
schuil gaan, liet op 12 juni van dit
jaar nog weten dat hij weer
geregeld een column ging
schrijven voor de TM Newspage.
Sinds die datum verschenen van
zijn hand kritische columns over
onder meer een interne verhuizing binnen de faculteit en
over een onderwijsdag. In die
laatste column werd een niet bij
naam genoemde hoogleraar
sterk
bekritiseerd.
Volgens
decaan Romme was overduidelijk wie ermee bedoeld werd.
Medio augustus reageerde hij op
de columns. Romme stelde zich
de vraag of een anonieme
columnist wel past binnen de

Jongensdromen komen uit

zichzelf stemmen. Met name de
TU/e heeft volgens de professoren en uhd’s een flinke voorsprong op haar concurrenten in
Delft en Enschede. Op drie van de
vier beoordelingscriteria eindigt
de universiteit op de eerste
plaats: het bacheloronderwijs, de
masterfase en de docenten. Maar
de wetenschappelijke publicaties
blijven daarbij achter; die van de
TU Delft worden hoger aangeslagen.
Onder de brede universiteiten
wint Utrecht, die in alle vier de
categorieën op de eerste plaats
staat. Onder de drie specialistische universiteiten van Tilburg,
Rotterdam en Maastricht staat
Tilburg bovenaan. (HOP)/

cultuur die men aan de faculteit
wenst op te bouwen. ‘Als iemand
door zijn publiek niet kan
worden aangesproken, is het niet
onwaarschijnlijk dat zo iemand
een sluipschutter wordt, die
mensen vanuit een verborgen
positie beschiet’, zo schrijft
Romme in zijn reactie. Hij pleit
voor wederzijds respect, maar hij
maakt ook kenbaar dat hij de
redacteuren van de nieuwspagina vrij laat in hun handelen.
Voor Edu Corleone reden om
ermee te stoppen. ‘Edu heeft een
paar weken gewacht op een
reactie vanuit de faculteit, waarin
een vlammend pleidooi zou
worden gehouden voor de
vrijheid van meningsuiting, voor
humor, zelfreflectie en zelfrelativering, maar … doodse stilte’, zo
staat te lezen in zijn laatste
column. Afsluitend stelt hij dat
de faculteit ook meer zal gaan
lijken op een organisatie als de
maffia: ‘koppen dicht anders
overkomt je wat’.
Inmiddels zijn alle columns
verwijderd van de site. Decaan
Romme verwijst voor zijn
mening over de kwestie naar zijn
reactie van medio augustus.
“Daar staat precies in hoe ik
erover denk.”/

.

PUC-poppetjes voor hem en haar

Foto: Paul Bloemen

Auto’s met een schakelbak,
hybride bolides en automaten.
Studenten die de masteropleidingen Mechanical Engineering, Automotive Technology
en Systems and Control bij
Werktuigbouwkunde volgen,
mochten woensdag 8 oktober
in allerlei autotypen rijden.
Deze Ride & Drive is bedoeld
om degenen die de mastercourse Powertrain Components
volgen, praktijkervaring te
laten opdoen.
Pim Verdaasdonk moet even
goed kijken hoe hij de auto
vooruit krijgt. De hybride auto
Lexus 450H rijdt toch net anders
dan de Opel Corsa die de master-

student thuis heeft. Hybride wil
zeggen dat de auto zowel op
benzine als elektriciteit kan
rijden. “Ik heb wel vaker in een
automaat gereden en dit werkt
ook zo. Maar het is toch even
wennen. Een versnellingsbak is
fijner. Dan heb je toch meer het
gevoel dat je autorijdt en dat je
controle hebt.” Verdaasdonk en
begeleiders Arie van der Meulen
en Michel Groenendijk zijn wel
te spreken over het vermogen van
de Lexus. “Hij trekt erg snel op en
trekt vlot door”, verklaart
Groenendijk met een grijns op
zijn gezicht.
De studenten mochten hun rijkunsten verder beproeven in
auto’s als een Mercedes C met

een vijftrapsautomaat en een
Volvo V50 met powershift.
Daarbij wordt bijna traploos
geschakeld. Dealers en instanties
als TNO hadden in totaal zeventien auto’s geleverd. Tijdens de rit
is het niet alleen genieten, maar
ook opletten geblazen. Naderhand moeten er namelijk nog
vragen beantwoord worden als
‘welk toerental maakt de auto als
je 60 kilometer per uur rijdt’.
Voor
enkele
buitenlandse
studenten zat een ritje er helaas
niet in. Een Nederlands rijbewijs
was namelijk verplicht./

.

Om het Pre University College
(PUC) van de TU/e meer een eigen
gezicht te geven zijn voor de wer vingsbrochures twee poppetjes
ontworpen. Er bestaat zowel een
mannelijke als vrouwelijke variant
en ze zijn afgedrukt op T-shirts,
die gedragen worden door studen ten die figureren in de brochures.
Josje Termeer-Knoop, coördinator
bij het PUC, laat weten dat er meer

T-shirts met de poppetjes in de
maak zijn. “Het is niet de
bedoeling ze te gaan verkopen,
maar we gaan ze wel inzetten om
PUC herkenbaarder neer te
zetten”, aldus Termeer-Knoop. De
poppetjes zijn naamloos en ze zijn
ontworpen door het grafisch
ontwerpbureau Volle Kracht uit
Eindhoven.
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Nemen tissue engineers hun
Tissue engineering/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke
Tissue engineering is het onderzoeksgebied waarbij van lichaamscellen een nieuw lichaamsdeel wordt
gekweekt. Ir. Mechteld-Hanna
Derksen heeft vier jaar lang nauw
contact gehad met een NederlandsZwitserse onderzoeksgroep van
tissue engineers die werken aan het
kweken van hartkleppen uit levende
menselijke cellen.
De TU/e-promovenda concludeert na
vele gesprekken met de
onderzoekers er meer aandacht voor
de patient moet zijn. “Als je op zo’n
technische manier met het lichaam
bezig bent, moet je juist de mens in
beeld houden.”

Wat leverden die gesprekken en observaties op? Derksen: “Opvallend is dat
deze ingenieurs vanuit een technologisch
perspectief over het menselijk lichaam
praten. Dat is logisch, omdat je met technische middelen lichaamsdelen maakt.
Wat mij daarbij echter opviel, is dat de
link naar het lichaam zoals we dat in het
dagelijks leven kennen, eigenlijk niet
wordt gemaakt. Dus ook op momenten
dat er vragen waren waar het perspectief
van de patiënt of de arts zou moeten meetellen.” Derksen verklaart het ontbreken
van aandacht voor patiënten door de
focus op technische aspecten: “Het
lichaam wordt als een soort machine
bestudeerd en daarbij onderscheiden ze
allerlei processen en functies.”
“Het onderscheiden van processen en
functies lijkt heel zakelijk en objectief,
maar het is juist normatief”, betoogt
Derksen. “In de tissue engineering

worden beslissingen genomen en onderzoeksdesigns ontwikkeld die van belang
zijn voor hoe mensen straks met die
lichaamsdelen kunnen leven.” Als
voorbeeld geeft zij de standaard die wordt
ontwikkeld om de kwaliteit van een
hartklep te bepalen. Wat moet zo’n
hartklep kunnen? En hoe beïnvloed je het
leven van toekomstige patiënten met zo’n
gekweekte hartklep? Moeten zij medicijnen blijven gebruiken, kunnen ze
hardlopen, kunnen ze nog bevallen? De
keuze voor een bepaalde standaard werkt
door in het leven van patiënten en hun
omgeving.”
Is tissue engineering niet meer dan de
natuur namaken? Derksen: “Uitspraken
over al dan niet de natuur nabootsen, zijn
normatieve claims. Als je bijvoorbeeld
zegt: “Dit is een natuurlijk product”, dan
klinkt dat alsof het automatisch goed is.
Maar dat moet in de praktijk nog maar

blijken. Als een fabrikant beweert soep te
maken met alleen natuurlijke ingrediënten, kan die soep hartstikke giftig
zijn. We associëren ‘natuurlijk’ onterecht
met ‘goed’.”
Derksen vervolgt: “Als je zegt dat
lichaamsdelen die zijn gemaakt via tissue
engineering natuurlijk zijn, dan impliceer je dat ze beter zijn dan andere
lichaamsdelen. En dat hoeft helemaal niet
zo te zijn. Je suggereert bovendien dat
een natuurlijk lichaam een functionerend
lichaam is. Een ziek lichaam is echter ook
natuurlijk. Dat hoort ook bij het leven.”
Derksen stelt dat ook haar onderzoek een
normatief karakter heeft. “Mijn proefschrift is ook normatief in die zin dat ik
benadruk dat het lichaam zoals dat in het
dagelijks leven ervaren wordt (beleefde
lichaam) een belangrijk perspectief zou
moeten zijn voor tissue engineers en voor
biomedisch onderzoek in het algemeen.”

Derksen snijdt aan het einde van haar
proefschrift verantwoordelijkheidsvraagstukken rond biomedische praktijken in
het algemeen aan. Derksen: “Ik denk dat
de professionele verantwoordelijkheid
van tissue engineers niet alleen betrekking heeft op veiligheid en functionaliteit,
maar ook op de ervaringen die zij mogelijk maken. Wat betekent een vinding
voor het dagelijks leven van patiënten,
dierbaren van patiënten of in het
algemeen voor de gezondheidszorg?”

Zwanger
Wat is dat eigenlijk: het lichaam zoals we
dat in het dagelijks leven ervaren?
Derksen: “Soms kan lichaamservaring
heel bewust zijn. Ik ben bijvoorbeeld
zwanger en voel mijn baby van binnen
schoppen. Het kindje dat in mij is, is nog
deel van mij en deel van een kindje. Je
lichaamservaring kan ook heel onbewust

Co-simulatie tegen energieslurpende gebouwen
Het combineren van simulatiemodellen
voor gebouwen, verwarming, ventilatie
en airconditioning kan het energieverbruik verminderen en bijdragen aan
een beter gebruikscomfort. De
Servische Marija Trcka van de faculteit
Bouwkunde deed onderzoek naar de
mogelijkheden van co-simulatie en
promoveerde woensdag 8 oktober aan
de TU/e met haar proefschrift.
De onderzoekster uit Belgrado koos een
zeer actueel thema voor haar onderzoek.
Klimaatverandering en energiebesparing
staan zowel bij de Europese Unie als de
Nederlandse overheid bovenaan de prioriteitenlijst. Ook de duurzaamheid van gebouwen wordt onder de loep gelegd, want
huizen, kantoren en winkels slokken
tussen de dertig en veertig procent van de
totale energie op. Afhankelijk van het
type gebouw zijn verwarming, ventilatie
en airco (VVA) verantwoordelijk voor tien
tot zestig procent van het totale energieverbruik van een pand. Alle reden dus om
betere energieberekeningen te vinden
voor bestaande en nieuwe gebouwen en
VVA. En zo meer accurate voorspellingen
te leveren voor innovaties in de bouw.
In 2015 moet het energieverbruik in
nieuwe winkels, woningen en kantoren
met vijftig procent zijn verminderd. Dat
is de kern van het akkoord ‘Energie-

besparing nieuwbouw’, dat minister Ella
Vogelaar voor Wonen, Wijken en
Integratie en minister Jacqueline Cramer
van Ruimte en Milieu dit voorjaar met de
bouwwereld hebben ondertekend. In het
akkoord is ook het streven opgenomen
om in 2020 volledig energieneutrale
gebouwen op te leveren.
Building Performance Simulation (BPS)
is de enige betrouwbare methode om het
energieverbruik van gebouwen en VVA te
voorspellen. Maar BPS is te beperkt om
innovatieve systemen (verwarming,
ventilatie en airconditioning) op geïntegreerde wijze te modeleren en simuleren.
zocht naar een manier om afzonderlijke BPS-modellen aan de hand van
computerprogramma’s aan elkaar te
koppelen. En zo alle innovatieve componenten in één co-simulatie bijeen te
brengen. Het kan volgens haar leiden tot
meer accurate data, zodat voorspellingen
over de totale energiehuishouding
betrouwbaarder worden.

Intensieve koppeling
Het softwareprototype dat
ontwikkelde, is gebaseerd op drie
bestaande simulatiemodellen: ESPr,
TRNSYS en EnergyPlus. Ieder voor zich
vormen deze BPS-modellen een
complexe mix van wiskundige vergelijkingen, data en numerieke algoritmes.

Een intensieve koppeling tussen de
systemen zou ideaal zijn, maar de honderdduizenden coderingen van de drie
modellen maakten dat praktisch tot een
onmogelijke opgave.
koos daarom
voor verschillende koppelmethodes.
Waarbij het bovenal zaak was om de tijdschema’s van de modellen te synchroniseren, zodat alle data op vergelijkbare
wijze werden verwerkt.
Aan de hand van een aantal casestudies
met verwarming-, koel-, en ventilatiesystemen werden de resultaten van het
prototype vergeleken met de uitkomsten
van een reguliere simulatiebenadering.
Uit deze evaluatie bleek dat co-simulatie
een verrijking is voor de ‘BPS-gereedschappen’. Het wordt mogelijk om
diverse aspecten van gebouwen te
modeleren en simuleren met de meest
geschikte ‘gereedschappen’. In vergelijking met de traditionele benadering is
co-simulatie functioneler en flexibeler in
het analyseren van het complete plaatje
van vernieuwende VVA-technologieën.
Trãka benadrukt dat haar bevindingen
voornamelijk theoretisch van aard zijn en
zich richten op slechts één klein stukje
van de puzzel: verwarming-, ventilatie- en
airconditioningsystemen. Het proefschrift ‘Co-simulation for performance
prediction of innovative integrated
mechanical energy systems in buildings’

is opgebouwd uit theoretische analyses
en numerieke simulering. “De energiehuishouding van een gebouw bevat ontzettend veel componenten die op elkaar
ingrijpen. En bij ieder gebouw gebeurt
dat anders. Er is geen eenduidig model of
wiskundig systeem waarmee het effect
van innovatieve systemen op het totale
energieverbruik van een gebouw valt te
voorspellen. Het onderzoek was weliswaar gericht op het ontwikkelen van een
prototype, maar dat was niet het belangrijkste doel. Dat was vooral kennis
vergaren en aanbevelingen proberen te
vinden om co-simulatie te implementeren.”
Hoewel de huidige BPS-modellen zeker
voldoen voor sommige toepassingen,
kent co-simulatie voordelen, meent Trcka.
Het maakt gebruik van vertrouwde BPSmodellen die hun waarde hebben
bewezen, maar biedt ook ruimte om
verbeterde of nieuwe modellen in te
passen bij de introductie van nieuwe
bouwtechnologieën.

Zonnecellen
De Servische onderzoekster kijkt bij
co-simulatie vooral naar de toekomst.
Innovatieve producten -denk aan zonnecellen of generatoren- zullen straks
worden gebruikt om nieuwe en bestaande
gebouwen energiezuinig te maken.
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verantwoordelijkheid?
zijn. Bijvoorbeeld als ik aan het fietsen
ben, maar in gedachten ben of om me
heen aan het kijken ben en niet eens
doorheb dat ik hard aan het trappen ben.”
Ze vervolgt: “De manier waarop je jouw
lichaam in het dagelijks leven ervaart,
staat in contrast met hoe het in de tissue
engineering wordt bekeken. Je bent je
vaak op enige manier bewust van je lijf,
maar dat is zelden in de vorm van een
object. En als het al in de vorm van een
object is, is dat altijd in een soort
mixvorm. Als je bijvoorbeeld in je vinger
snijdt, dan maak je dat schoon en plakt er
een pleister op, maar het doet ook zeer.”
Derksen betoogt bovendien dat lichamelijkheid in een sociale context ontstaat.
“Op dit moment is het in de mode dat
mannen zich helemaal scheren en niet
behaard zijn. Lichaamsbeharing wordt
haast als iets vies ervaren. Of je je
lichaam als schoon of vies ervaart, hangt
ook af van de sociale context waarin je
leeft. Dat hoeft niet eens heel bewust te
zijn.”

Sociale context
Deze sociale context omvat ook technologische ontwikkelingen vertelt Derksen:
“Als je technieken ontwikkelt om bijvoorbeeld in te grijpen bij het ongeboren
kind, dan is het heel moeilijk voor ouders
om daar nee tegen te zeggen. Het is niet
zo dat je iets ontwikkelt en dat ouders dan
vrijblijvend kunnen kiezen. Je wilt als
ouders graag iets doen. Je hebt de neiging
om te handelen en alle middelen te
gebruiken die voorhanden zijn. Voor
artsen geldt dat ook. Het is moeilijk om te
zeggen ‘nu is het moment gekomen om
te stoppen’.”
Derksen heeft tijdens haar onderzoek
vragen gesteld als ‘welke normen spelen
een rol in tissue engineering?’ en ‘welke
keuzes worden gemaakt en welke richtingen worden gekozen?’ en ‘wat zouden
die keuzes voor effecten kunnen
hebben?’ “Mijn doel was om aan te geven
dat je als ingenieur zelf aan de slag moet
met deze vragen”, vertelt Derksen. “Zij
hoeven niet het antwoord te geven op die
vragen, maar moeten daarover wel de discussie aangaan met patiënten, patiëntenorganisaties, artsen en anderen in de
Co-simulatie leent zich bij
uitstek om het effect van deze
toekomstige en onbekende componenten te voorspellen zodra ze
op de markt komen. Volgens
Trãka een van de redenen
waarom ze slechts enkele
casestudies in haar onderzoek
opnam. “Ik had weinig praktijkvoorbeelden voorhanden.”
Co-simulatie is een tijdrovend
proces en daarom niet wijdverbreid onder beroepskrachten
in de bouwwereld. “Het gaat om
een kleine markt. En die is voor
professionele softwareontwikkelaars commercieel niet interessant genoeg om zich erin te
verdiepen”, aldus Trãka.
Trãka blijft komende jaren als
postdoc verbonden aan de TU/e.
Het staat voor haar vast dat
politieke en economische
belangen het gebruik van cosimulatie zullen bevorderen.
“We weten dat de energieconsumptie zodanig groeit dat we
het stijgende verbruik niet met
besparende middelen kunnen
compenseren. Energieneutrale
gebouwen zijn dus niet toereikend. We moeten op langere
termijn woningen, winkels en kantoren
bouwen die energie opleveren.
Co-simulatie kan een belangrijk
gereedschap zijn om dat te bereiken.”/

.

maatschappij.”
Derksen geeft toe dat dit heel lastig kan
zijn voor ingenieurs. Ze vertelt dat ze wel
eens de opmerking heeft gekregen: “Ik
heb juist een technisch vak gekozen om
hier niet mee bezig te zijn.” Derksen stelt
juist dat het andersom is: “Als je op zo’n
technische manier met het menselijk
lichaam bezig bent, moet je juist de mens
heel duidelijk in beeld houden. Dat kan
koudwatervrees geven bij ingenieurs,
maar het kan het werk ook veel fascinerender maken, omdat je je juist hierdoor
realiseert dat het kleine aspect waarnaar
jij onderzoek doet zo’n impact in het
leven van een ander kan hebben.”
Derksen zegt dat een nieuwe techniek
moet worden ingebed in een systeem,
een infrastructuur. Een auto functioneert
niet zonder benzinestations, wegen,
garages, fabrieken. Die omgeving geeft
ook weer vorm aan wat die auto kan
betekenen. Derksen: “Dat zie je bij tissue
engineering ook. Ze hebben daar menselijk materiaal nodig. Ook in de onderzoeksfase. Ze gaan contacten aan met ziekenhuizen om celmateriaal van patiënten
te krijgen. Dat kun je op verschillende
manieren doen. En hoe je dat vormgeeft,
is ook weer een normatieve praktijk.
Vraag je bijvoorbeeld altijd toestemming
aan individuele patiënten, ook als je
anoniem materiaal gebruikt?”
Derksen tenslotte: “Het gebeurt in de
praktijk al wel, maar het zou goed zijn
als in het onderwijstraject technische en
maatschappelijke vragen niet teveel
gescheiden worden. Dat je je altijd blijft
afvragen wat het betekent als je een
techniek in de praktijk gaat gebruiken. En
dat je dit dan niet vanuit je eigen fantasie
beantwoordt, maar ook echt gaat onderzoeken bij mensen die daar ervaring mee
hebben. Dat vraagt om een andere soort
onderzoekspraktijk. Waarmee je minder
alleen in het lab bezig bent en meer in
een grotere context.”/

.

Op 28 oktober verdedigt Derksen haar proefschrift
‘Engineering Flesh, Towards professional responsibility for ‘lived bodies’ in Tissue Engineering’.

Koen Schuurmans studeerde half augustus
af, maar in zijn dagelijks leven veranderde
dat niet veel. Zijn baan en stage sloten
naadloos op elkaar aan: “De opdracht van
mijn afstudeerbedrijf was te veelomvattend
om binnen het half jaar afstuderen te kunnen
afronden. Dus kreeg ik een jaarcontract aan geboden om het alsnog af te maken.” De
student Technische Informatica studeerde af
bij EldoLED, een Eindhovens bedrijf dat in de
aansturing van led-verlichting is gespecia liseerd. “Ze zochten een ‘handige’ afstu deerder met praktijkervaring, omdat het
systeem waaraan ze werken daadwerkelijk in
productie moet worden genomen. Omdat ik
hiervoor eerst mts en hts heb gedaan, dacht
Jan Friso Groote, mijn begeleider aan de
TU/e, aan mij.”
EldoLED vroeg Schuurmans een aansturing te
ontwikkelen voor complexe verlichtings systemen, waarbij de onderdelen met elkaar
kunnen communiceren. De exacte details
mag hij niet vertellen, zolang het product nog
niet te koop is. “Maar je moet bijvoorbeeld
denken aan de aansturing van de verlichting
van een groot kantoorpand. Dan wil je ‘s
avonds met één druk op de knop de lampen
kunnen uitschakelen. Op datzelfde moment
moet automatisch de noodverlichting
aangaan.”
Hoe meer elementen, des te complexer de
aansturing. “Wanneer er twee onderdelen

met elkaar communiceren, dan is dat te
overzien. Je hebt immers maar één ver binding. Maar wanneer je twintig onderdelen
hebt, heb je een complex netwerk.” Om het
probleem behapbaar te houden, ontwikkelde
Schuurmans een aansturing voor een
gedeelte van het systeem. “Vanuit die basis
werk ik nu verder.” Een belangrijk onderdeel
van zijn afstudeerwerk was het controleren of
zijn ontwerp foutloos was. “Dat is waar de
vakgroep ‘Ontwerp en analyse van
systemen’, waar ik ben afgestudeerd, goed in
is. Zij ontwikkelen analysesoftware om
systemen te doorzoeken op fouten. Om dat te
doen, modelleer je je systeem en reken je het
helemaal door.” Voor de analyse van zijn aan sturing moest Schuurmans wiskundige trucs
bedenken: “De verificatie was vrij heftig, het
systeem was erg groot. Het doorrekenen
kostte de computer veel tijd en geheugen.
Soms te veel, ik heb oplossingen moeten
zoeken om de verificatie hanteerbaar te
houden.” Dat zijn werk straks wordt gebruikt
in een product van EldoLED, spreekt
Schuurmans aan: “Hoeveel afstudeer verslagen verdwijnen er niet in een la? Ik
weet zeker dat er nog iets mee gebeurt.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
TU/e scoort in nanotechnologie

Promovenda Marija Trcka.
Foto: Bart van Overbeeke

De komende tien jaar moet honderd miljoen euro per jaar worden geïnvesteerd in nano technologie. Die aanbeveling is te lezen in de Strategische Research Agenda
Nanotechnologie, die vorige week is aangeboden aan minister Maria van der Hoeven
van Economische Zaken. Uit het rapport blijkt verder dat de TU/e goed scoort in dit
onderzoeksgebied.
De opstellers van het rapport -de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM), Technologiestichting STW en het nationale nanotechnologienetwerk NanoNedzijn bang dat het aflopen van NanoNed in 2010 een terugval zal veroorzaken van de
nanotechnologie in Nederland. Het rapport bevat daarom concrete aanbevelingen om
Nederland in 2020 toonaangevend te laten zijn in deze technologie. Daarvoor is dus
honderd miljoen per jaar nodig. De helft zou door de overheid moeten worden opge bracht, en de rest onder meer door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de EU.
Ze selecteerden een achttal thema’s waarop moet worden ingezet. Het gaat om vier
kennisgebieden waarop Nederland het momenteel al goed doet, te weten: nanomate rialen, nanobiotechnologie, nanofabricatie, en een onderzoekslijn met de naam
‘beyond Moore’ -gericht op het ontwikkelen van chiptechnologie voorbij de moge lijkheden van de huidige siliciumtechnologie. Daarnaast moeten de toepassingen
‘nanomedicine’, voeding, energie, en schoon water prioriteit krijgen.
De TU/e scoort goed op het gebied van de nanotechnologie, zo blijkt uit het rapport. In
een overzicht waarin nano-gerelateerde onderzoeksgroepen zijn gerangschikt naar
het aantal publicaties in de periode 2000-2007, staan maar liefst drie Eindhovense
groepen in de top acht. Het gaat om de groepen van Bert Meijer (ST, BMT, tweede),
Rutger van Santen (ST, zesde) en René Janssen (ST, achtste). Ook Bert Koopmans van
Technische Natuurkunde wordt in het document genoemd. Hij was leider van een van
de workshops - voor het deelgebied ‘beyond Moore’- die vorig jaar werden georga niseerd ten behoeve van de inhoudelijke invulling van de Strategische Research
Agenda Nanotechnologie.
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Friesland Foods Butter produceert, ontwikkelt en vermarkt boter- en boterolieproducten,
melkpoeders en karnemelkpoeders met name voor de industriële markten. Boter- en
boterolieproducten worden verwerkt in talloze voedingsmiddelen: van roomijs, brood,
banket en snoep tot chocolade. Melkpoeder is een onmisbaar bestanddeel van honderden producten.
In Lochem wordt melkpoeder gemaakt voor consumptie en voor toepassing als ingrediënt in de voedingsmiddelenindustrie. Binnen Friesland Foods Butter werken 190 mensen.

Procestechnoloog die een actieve rol vervult in New Product Development
Functieprofiel:
De New Product Development afdeling is, in
samenwerking met o.a. marketing/sales en
productie, verantwoordelijk voor het traject van
idee t/m de opschaling van zowel nieuwe
producten als processen. Voor de implementatie
van een aantal grotere projecten zoeken we een
ervaren procestechnoloog, die het een uitdaging
vindt de vertaalslag te maken van de informatie
verkregen o.a. van de Friesland Foods Corporate
Research & Development naar de verschillende
boter en melkpoeder fabrieken.
Uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
daarbij zullen zijn:
• Leiden van procesoptimalisatie projecten voor
zowel de melkpoeder- als boter en boteroliebereiding
• Onderzoeken en analyseren van onderzoeksgegevens

• Bijhouden en beoordelen van technologische
ontwikkelingen en relevante octrooien in de markt
• Coördineren van proces innovatie onderzoek
binnen Friesland Foods Butter, Corporate Research
en/of externe onderzoeksinstituten

Profiel kandidaat:
• Academische opleiding
• Gedegen kennis van levensmiddelen- en of zuivelfysica en processen welke van toepassing zijn bij
de bereiding van boter en melkpoeders
• Ervaring in het werken in multidisciplinaire
projectteams en projectmanagement
• Goede Engelse spreek -en luistervaardigheid

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Renée Hoogenboom op telefoonnummer 0317-420613 of 06-10944438 of stuur uw
CV naar r.hoogenboom@nutri-akt.nl

Woerden – 0348 460 080
Wageningen – 0317 420 613
office@nutri-akt.nl

www.nutri-akt.nl
Food, Technology, Nutrition & Health

NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
Als je NS zegt, denkt iedereen aan treinen. Maar NS is veel meer dan dat. Want welk bedrijf

afgestudeerde wo-studenten of starters met maximaal een jaar werkervaring. Ben je op zoek

staat in de top 10 van de vastgoedbranche? Vormt een van de grootste retail- en horecaketens

naar een traineeship in onder andere ICT, Inkoop, Logistiek, Marketing, P&O of Techniek?

van Nederland? En is actief als internationale bouwonderneming? Ook dat is NS. Deze veel-

Dan is dit voor jou een mooie kans om in één dag te ontdekken wat NS in huis heeft. Het is

zijdigheid maakt ons tot een aantrekkelijke werkgever voor talenten die willen doorgroeien

bovendien de kortste weg om aan de weet te komen of jij kunt starten in ons Jong Talent

naar de functie van manager of professional. NS organiseert een Talent Clinic voor bijna

Programma. Dus zorg dat je er bij bent. Schrijf je nu in op www.nstalentclinic.nl
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Algemeen
Didactische scholing/DPO
Presenteren theatervaardigheden
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek van een college of
voordracht onthoudt hangt af van een
aantal aspecten:
- inhoud: structuur, opbouw, spreekschema’s, omgaan met hulpmiddelen
- expressie: houding, lichaamstaal,
gebaren, stem, mate van (ont)spanning
- relatie: contact maken en houden, hieren-nu-aanwezig zijn.
In de training ‘Presenteren met behulp
van Theatervaardigheden’ bekwamen
docenten zich in voorgaande aspecten.
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
De training wordt gegeven op vrijdag 21
en 28 november 2008 van 9.30 uur tot
17.30 uur. Deze masterclass wordt, met
groot succes, vijf keer per jaar vanuit
Didactische scholing/DPO aangeboden.
Aan iedere aflevering kunnen zeven
deelnemers deelnemen.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelding kan per telefoon (toestel
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Opzetten en verzorgen van
hoorcolleges
Wie het middel hoorcolleges beter wil
leren bedienen, kan terecht bij de cursus
‘Opzetten en verzorgen van hoorcolleges’
op donderdag 20 november en donderdag 4 december 2008 van 9.00 tot 17.00
uur. De cursus richt zich op ervaren
docenten die colleges verzorgen. In de
cursus komen in twee dagen vragen aan
de orde als:
- hoe bouw ik een goed verhaal op?
- hoe doseer ik de informatie in de tijd
en hoeveel stof kan ik behandelen?
- hoe maak ik mijn presentatie afwisselend en aantrekkelijker?
- wat behandel ik in het college en wat in
andere werkvormen?
- hoe bevorder ik dat studenten thuis de
stof bijhouden?
- hoe zorg ik dat mijn toehoorders actief
betrokken zijn bij mijn colleges?
- wat als mijn colleges worden opgenomen voor internet?
Deelnemers werken intensief in een kleine groep. Men is vooral zelf actief, onder
meer door het presenteren en bijstellen
van delen uit het eigen college.
Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Willem van Hoorn (telefoon 4237).
Aanmelding kan per telefoon (telefoon
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

CEC
Groepsabonnement tijdschrift
Onze Taal
Voor personeelsleden die geïnteresseerd
zijn in de Nederlandse taal bestaat de
mogelijkheid mee te doen met het TU/egroepsabonnement op het tijdschrift
‘Onze Taal’. De kosten voor een jaarabonnement (10 nummers) bedragen 13 euro
(normaal: 24 euro).

Bezorging geschiedt via de interne post
op uw TU/e-adres.
Opgeven vóór 1 november bij Anneliese
Vermeulen-Adolfs via e-mail
(A.E.G.Vermeulen@tue.nl) met vermelding van naam en TU/e-adres. Begin
2009 krijgt u dan een betalingsverzoek
toegestuurd.

oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘“Light switchable
coatings’. Geelen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn: prof.dr.ir. L. Klumperman
en prof.dr. D.M. Haddleton.

Brandweer
Vrijwilligers gezocht voor
K3-concert
De TU/e-brandweer is op zoek naar vrijwilligers die tijdens het K3-concert op de
TU/e-campus, op zondag 19 oktober, de
handen uit de mouwen willen steken. De
minimale leeftijd is zestien jaar. Voor
info of om je aan te melden, mail naar
brandweer@tue.nl.

Mensen
Promoties
Ir. L.J.M. Jacobs verdedigt op vrijdag 10
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Carbon Dioxide as a
Sustainable Means to Control Polymer
Foam Morphology’. Jacobs promoveert
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.T.F. Keurentjes.
J. Byrka MSc verdedigt op maandag 13
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Randomized
Approximation Algorithms: Facility
Location, Phylogenetic Networks, Nash
Equilibria’. Byrka promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotoren zijn: prof.dr. K..I. Aardal en
prof.dr. M.T. de Berg.
U. Khalique verdedigt op maandag 13
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Polarization based
Integration Scheme (POLIS)’. Khalique
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotor is prof.dr.ir. M.K.
Smit.
K.I. Kim verdedigt op dinsdag 14 oktober
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘False Discovery Rate Procedures
for High-dimensional Data’. Kim promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr. P.L.
Davies.
Ir. R. Willems verdedigt op dinsdag 14
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Single molecule conductance’. Willems promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.
P.A.P. Geelen verdedigt op woensdag 15

Ir. F. Beeftink verdedigt op woensdag 15
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Time to be Creative?
Self-Regulation of Time in Creative
Professions’. Beeftink promoveert aan de
faculteit Technologie Management. De
promotoren zijn prof.dr. C.G. Rutte en
prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand.
Ir. M. van Aartrijk verdedigt op maandag
20 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Dispersion of inertial
particles in stratified turbulence’.Van
Aartrijk promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr. H.J.H. Clercx.
Ir. A.J. Flikweert verdedigt op woensdag
22 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Spectroscopy on MetalHalide Lamps under Varying Gravity
Conditions’. Flikweert promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. G.M.W.
Kroesen en prof.dr.ir. M. Haverlag.
W. Zhu verdedigt op donderdag 23 oktober zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Bounded Rationality and SpatioTemporal Pedestrian Shopping
Behaviour’. Zhu promoveert aan de
faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr. H.J.P. Timmermans.

Afscheid
Na een dienstverband van meer dan
twintig jaar aan de TU/e gaat Dick
Klepper, faculteit Scheikundige Technologie, met ingang van 1 november 2008
met pensioen.
Dick stelt het bijzonder op prijs indien u
bij zijn afscheidsreceptie aanwezig kunt
zijn. Deze receptie vindt plaats op vrijdag
24 oktober 2008, 16.00 uur, pantry en
kantine Helix gebouw. Ik nodig u van
harte uit om samen met Dick op 24
oktober het glas te heffen.
Paul Scholte, directeur bedrijfsvoering
faculteit Scheikundige Technologie

Faculteiten
Wiskunde & Informatica
Algemeen Wiskunde Colloquium
Tuesday October 21, 2008, 15.30-17.00
hrs, HG 6.29
De colloquiumcommissie wil u van harte
uitnodigen voor het eerste algemeen wiskundecolloquium van het nieuwe acade-

mische jaar. Het colloquium zal dit jaar
een andere opzet hebben dan voorgaande jaren. De hoofdvoordracht is, net als
anders, een voordracht voor breed wiskundig publiek, maar zal er steeds op
gericht zijn twee vakgebieden uit de wiskunde aan elkaar te koppelen. Op het
eerste colloquium zullen dit de toegepaste analyse en de statistiek zijn. Na de
hoofdvoordracht zal er in een co-referaat
worden ingegaan op de connecties tussen beide vakgebieden. Daarnaast staat
er een korte voordracht van vice-decaan
Arjeh Cohen op het programma en zullen de probleem-oplossers onder ons aan
hun trekken komen tijdens de presentatie van enkele open problemen.
Programma
15:30 Ontvangst met koffie/thee
15:35 Mededelingen door Arjeh Cohen
15:45 Twee wiskundige problemen
16:00 Hoofdvoordracht Frank den
Hollander (Universiteit Leiden en EURANDOM)
16:50 Co-referaat
17:05 Borrel

Tint
Ken je karakter; enneagram
weekend
Het enneagram is een methode die
werkt met negen karaktertypen en hun
varianten. Het helpt je om je eigen persoonlijkheid beter te leren kennen en
zicht te krijgen op vragen als: Wie ben
ik?; Welke dynamiek is er in mijn leven?;
Wat maakt mij onvrij?; Wat geeft mij
perspectief?
Het uitgangspunt van het enneagram is
dat ieder mens uniek is, maar toch tot
een bepaald persoonlijkheidstype
behoort. Elk type heeft zijn eigen drijfveer en een eigen manier om zichzelf en
de wereld waar te nemen, ook wel ‘passie’ genoemd. Deze verborgen passie
kennen is de eerste stap tot zelfkennis.
Zij is het namelijk die jouw leven in
sterke mate bepaalt. Ze kan je meeslepen
of juist de weg naar echte volwassenheid
wijzen.
Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november, op vrijdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur, Kasteel Gemert. Door:
Elisabeth Fricker, Martin van Moorsel en
Arnoud Rigter. Kosten: twintig euro
(studenten), vijftig euro (geen-studenten)
incl. overnachting en maaltijden.
Opgeven voor 20 oktober op tint@tue.nl

supermarkt. Op donderdag 16 oktober.
Opgeven: voor 15 oktober via tint@tue.nl

Vacatures
PhD Energy efficiency of light sources
(V34.320), Elementary Processes in Gas
Discharges, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000 t/m 2558 euro).
PhD Laser spectroscopy (V34.321),
Elementary Processes in Gas Discharges,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m
2558 euro).
PhD Numerical modeling of transient
discharges (V34.322), Elementary
Processes in Gas Discharges, department
of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).
PhD in Philosophy and Technology
(V39.464), Section of Philosophy and
Ethics of Technology, department of
Technology Management (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).
PhD position in Creative Design - I
(V51.063), the User Centered
Engineering group, department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).
PhD position in Creative Design - II
(V51.064), the User Centered
Engineering group, department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).
Cursusondersteuner (V83.068), Dienst
Personeel en Organisatie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1714 t/m 2383 euro).

Wereldmaaltijd
De voedselverdeling is niet evenredig: In
het westen wordt voedsel weggegooid,
terwijl er in andere delen van de wereld
honger geleden wordt. De
Wereldmaaltijd is een lekker en voedzaam driegangendiner, waarbij de hoeveelheid ingrediënten wordt gebruikt die
beschikbaar zou zijn als de productie
wereldwijd eerlijk verdeeld zou worden.
Wie een karig maal verwacht zal zich verbazen over de grote hoeveelheid smakelijke voeding die op tafel verschijnt! En
dat is meteen ook één van de doelen van
de Wereldmaaltijd: het wegnemen van
het hardnekkige idee dat de aarde niet
genoeg voedsel zou voortbrengen om
ruim zes miljard mensen dagelijks een
volwaardige maaltijd voor te zetten. Na
het eten wordt de film We feed the world
getoond, een indrukwekkende documentaire die het verhaal verteld over ons eten
voordat het op de schappen ligt in de

Administrateur (V84.021), dienst
Financiële en Economische Zaken (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2220 t/m 2966 euro).
Ontwikkelaar Digitale Bibliotheek
(V86.017), Bibliotheek en Informatievoorziening (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2330 t/m 3678 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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“Een bètastudie is net bergbeklim
“Met een BSA leer je studenten
niet om zelfstandig te zijn”
Harm Gijselhart, Arno Haverkamp en
Twan Kamp zijn vierdejaars studenten
Elektrotechniek. Vorig jaar hadden ze
een bestuursbeurs om het bestuur van
studievereniging Thor te bemannen. Als
de nasleep daarvan achter de rug is,
proberen ze het aantal studie-uren weer
op te schroeven naar 35 uur per week.
In de propedeuse studeerden ze veertig
uur. “Alleen al omdat de colleges 39 uur
in beslag nemen”, vertelt Gijselhart.
“Nominaal studeren in het eerste jaar is
moeilijk. Van onze lichting haalden drie
van de zestig studenten de propedeuse
nominaal. Een achterstand inhalen is
bijna onmogelijk, je kunt hooguit één vak
overdoen. Dus halen de meeste studenten
hun P later.”
Kamp: “Voor de meerderheid is de P
zwaar, want de stof is pittig en wordt snel
behandeld. Je hebt opeens veel meer contacturen dan voorheen met daarnaast nog
het huiswerk. Je wordt aan je lot overgelaten, je bent vaak extra tijd kwijt aan
reizen et cetera et cetera. En omdat de
vakken in het begin vaak theoretisch/wiskundig zijn, raken veel studenten door dit
totaalplaatje gedemotiveerd.”
Haverkamp: “En je wilt ook sporten en
sociale activiteiten doen, naast je bijbaan,

Harm Gijselhart (boven), Twan Kamp (linksonder)
en Arno Haverkamp (rechtsonder).

want van de studiefinanciering kan ik
alleen mijn kamer betalen. Bovendien
heb je de verplichte niet-technische
vaardigheden, die bovenop de echte

studie komen en gekoppeld zijn aan
Elektrotechniekprojecten. Zo moet je
een keer voorzitter zijn, notulen maken,
meerdere malen presenteren, eindverslagen schrijven en interviewen. Dit
kost allemaal erg veel tijd.”
Gijselhart: “Je moet ook leren om zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijk te zijn. Dat is wennen, maar wel
goed. Met een BSA leer je studenten niet
om zelfstandig te zijn, maar straf je ze en
je ontneemt ze bovendien de kans om
zich te herstellen. Trouwens, de meeste
studenten vertrekken uit eigen beweging.
Als je toch doorgaat, is dat je eigen verantwoordelijkheid, ook financieel.”
Haverkamp: “Een deel heeft gewoon de
verkeerde keuze gemaakt, die gaat bijvoorbeeld de rest van het jaar werken en
het jaar daarop een andere studie doen.
Hetzij aan de universiteit, of elektro aan
het hbo, waarnaar wij makkelijk kunnen
overstappen.”
Kamp: “De studie gaat ervan uit dat je
fulltime moet en kunt studeren om
nominaal te lopen. Dit is, gezien de
belangrijke dingen die buiten het
studeren te doen zijn, te idealistisch.
Nominaal lopen is hierdoor helaas een
grote uitzondering in plaats van regel.”

Studiebelasting/
Foto’s/Bart va
Studenten aan universiteiten b
week aan de studie, zo blijkt ui
ministerie van OCW. Te weinig, vi
moet minimaal veertig uur per w
Hans van Duijn. Daarnaast moe
omhoog volgens beiden. Het Col
dit onder meer doen middels een
dit een goede manier om de hoge
te verminderen? Cursor s
studentenvakbonden

“Verschoolsing is beter dan studenten laten bungelen”
Volgens Hans Deuss, studieadviseur bij
Scheikundige Technologie, hoeft de
politiek zich geen zorgen te maken over
de studie-inzet van onze bètastudenten, die halen hun norm ruimschoots.
Deuss: “Bij de begroting van de studiebelasting gaan we uit van de normstudent, een fictie die niet bestaat. Zo
iemand haalt al zijn tentamens in 36
weken per jaar. Met een nominale studielast van 1680 uur per jaar zou hij dus
bijna 47 uur per week aan de bak moeten.
Dat haalt natuurlijk niemand. Maar met
een gemeten besteding van tegen de
tachtig procent van die norm doen ze het
helemaal niet slecht. En met de introductie van OGO is de weeklast alleen
maar zwaarder geworden. Er is toen
amper gesnoeid in de theorie en de extra
OGO-’verplichtingen’ krijgen nu een
onevenredig grote prioriteit, mede door
de sociale druk.”
Circa dertig procent van de eerstejaars
studenten stopt vroeg of laat; soms zelfs
veel te laat, als onzichtbaar slachtoffer
van het vrijblijvend studieadvies. De
belangrijkste oorzaken daarvan: een
verkeerd beeld van het vak, een verkeerde
studiehouding en een verkeerde inschatting van het eigen talent. Deuss:
“Scheikunde aan de TU/e is heel wat
anders dan op het vwo, waar het lang niet
zo abstract, wiskundig en natuurkundig
is. Bovendien zijn de leerlingen daar niet
uitgedaagd maar lui gemaakt; vooral de
intelligentste. Anderzijds schrik je van de
examencijfers waarmee ze soms onze
kant op durven komen. En dat steeds
vaker met het NG-profiel, dat te rooskleurige verwachtingen wekt over hun
bèta-aanleg. De voorlichting op het vwo is
op dit punt belabberd. De onze is
trouwens niet veel beter.”
Deuss pleit voor een intensievere studiebegeleiding: “Dat mag dan ‘verschoolsing’ heten, ik vind dat beter dan ze laten
bungelen. Zo verzorgt in Cambridge elk
college intensieve ‘schoolse’ tutorials,
maar daar heb ik nog nooit iemand horen

Hans Deuss

klagen over inperking van de ‘academische vrijheid’. Verder ben ik voor een
bindend studieadvies, een kromme uitdrukking voor de officiële term ‘afwijzing’. Elke student krijgt een heel jaar om
zijn geschiktheid te bewijzen. Als dat niet
lukt, zeg ik niet dat hij ongeschikt is,
maar dat hij ons er niet van heeft kunnen
overtuigen geschikt te zijn. Vergelijk het
met een tijdelijke aanstelling van een jaar,
tijd genoeg om te bewijzen wat je waard
bent. Dat we in Eindhoven nog steeds
zonder zitten, zegt overigens veel over
gezag en overtuigingskracht van het
management.”
Deuss is een groot tegenstander van
bijbanen, want studenten hebben al hun
tijd nodig voor de fulltime studie. Volgens
hem kun je sowieso beter lenen dan
onder studietijd bijverdienen: “Voor elke
dag die je klust ten koste van je studie,
studeer je een dag later af; dat betekent
een dag minder ingenieurssalaris; en

ingenieurs verdienen meestal meer dan
klussers.”
Een studieachterstand inhalen is volgens
Deuss extreem lastig, want studeren aan
een bètafaculteit is net bergbeklimmen:
“Je kunt geen stap overslaan. Het
volgende vak kan niet zonder het vorige.
Een eerstejaars die begint met een paar
maandjes stappen in plaats van studeren,
verknalt daarmee zijn hele propedeusejaar. Met zelfstudie is dat haast niet meer
in te halen, ondanks de mooie uitvinding
van het videocollege.”
Maar de student die geschikt en gemotiveerd is voor zijn studie wordt in Eindhoven echt niet overbelast. Onderbelasting is soms een groter probleem.
Deuss: “Allerlei perverse OER-regels
werken studievertragend. Iets te weinig
punten in je eerste jaar? Dan mag je geen
tweedejaars practica doen. Je propedeuse
niet binnen twee jaar? Dan mag je geen
postpropedeusevakken meer doen. Stuur
dan liever iemand netjes en bijtijds weg!
Studenten betalen het volle collegegeld,
maar mogen soms maar voor de helft
studeren. Het is vast allemaal bedoeld als
stimulans, maar werkt in de praktijk
contraproductief.”
Ook aan de onderwijsorganisatie valt nog
heel wat te verbeteren. Deuss: “Wij laten
ongegeneerd iemand in het tweede jaar
instromen met nog de helft aan eerstejaarsvakken op de rol, zonder dat we de
roosters van die twee jaren behoorlijk op
elkaar afstemmen. We moesten jarenlang
knoeien met een lintminor vóór we
empirisch ontdekten dat dit niet werkt.
We pesten onze studenten met een BaMaknip die voor doorstromers alleen maar
zinloos remmend werkt. En de energie
die we steken in ongein als honors- en
star-program kan het reguliere onderwijs
veel beter gebruiken: adviseer het talent
liever om summa cum laude af te
studeren.” Deuss verzucht: “De TU/e
vindt zich de kampioen van ontwerpgericht onderwijs, maar onderwijsgericht
ontwerpen moeten we nog leren.”

“Nominaal stu
veel dis
In het tweede jaar haalde Eva Deckers,
nu vijfdejaars ID-studente, de veertig
uur ruim. “We moeten bij ID veel dingen
echt maken en dat kost veel tijd. In het
eerste jaar ben je veel op de TU/e, je
moet de mensen leren kennen en
wennen aan het onderwijssysteem.”
Deckers rondde haar bacheloropleiding
bij Industrial Design nominaal af. Een
achterstand inhalen, is lastig, weet ze.
Deckers: “Je krijgt de dertig punten voor
het geheel en niet per onderdeel. Dus je
kunt niet ‘rekenen’ om op een voldoende
uit te komen. Soms kun je een onvoldoende assignment overdoen, maar je
hebt het met de andere opdrachten al
druk genoeg.”
Van de honderdtwintig eerstejaars die
met Deckers begonnen, haalde ongeveer
een derde zijn P nominaal; ze schat dat er
van haar lichting nu 25 aan hun master
bezig zijn. Belangrijkste redenen voor de
grote uitval is volgens Deckers het onderwijssysteem: “Niemand zegt wat je moet
doen en dat ligt niet iedereen. Het vereist
veel discipline en een bepaalde persoonlijke ontwikkeling, dat zie je goed bij
studenten die een half jaar extra doen.
Wie structuur wil, moet hier niet zijn,
Eva D
tenzij je die zelf creëert. Bovendien
moet je goed zijn in veel verschillende
dingen.”
Invoering van een BSA zou sommigen
volgens Deckers een zetje extra kunnen
geven. “Maar anderen lijken het niet heel erg
te vinden om een half jaar over te doen. Voor
sommigen is het misschien ook juist goed.
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men: je kunt geen stap overslaan”
/Gerard Verhoogt
an Overbeeke
besteden gemiddeld 33 uur per
it de studentenmonitor van het
ndt minister Ronald Plasterk. Dat
week zijn, vindt ook TU/e-rector
et het rendement van de studie
lege van Bestuur van de TU/e wil
n bindend studieadvies (BSA). Is
e studie-uitval in de propedeuse
sprak met studenten, de
n en studieadviseurs.

Studenten geven zelf richting geven
aan hun competentieontwikkeling
Studieadviseurs Christina Morgan en
Esther Gielen van Industrial Design
hebben de indruk dat studenten
gemiddeld veertig uur studeren. Gielen:
“We verwachten van onze studenten,
die we ‘junior employee’ noemen, dat ze
hier dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
aanwezig zijn. Uiteraard zijn deze uren
enigszins flexibel, maar ze kunnen
hierdoor niet gemakkelijk structureel
een halve dag wegblijven voor bijvoorbeeld een bijbaan.”
Morgan en Gielen onderscheiden twee
belangrijke factoren die de hoeveelheid
studie-uren beïnvloeden: het aantal
deadlines en of een student weet wat hij
wil. Morgan: “Eerstejaars zijn vaak nog
zoekende. Bij ID moeten ze, ondersteund
door hun coach, zelf richting geven aan
hun competentieontwikkeling: ‘waar
moet ik aan werken, hoe ga ik dat doen,
welk project of assignment past daar het
beste bij?’ Wie weet wat hij wil, benut zijn
tijd beter en effectiever. Overigens zegt
het aantal studie-uren ook niet alles. Wie
veel uren maakt zonder een goed plan,
besteedt zijn tijd niet automatisch effectief. Als studenten zelf kiezen waaraan ze
werken, voelt de studielast waarschijnlijk
minder zwaar dan van een taak die van
buitenaf wordt opgelegd.”

Esther Gielen

Gielen: “Wij werken met studieblokken
van een semester. Als een student het niet
haalt, moet hij hetzelfde blok over doen,
met andere projecten en assignments. De
student kan die nieuwe leeractiviteiten
gebruiken om het eindniveau van dat
blok van dertig studiepunten alsnog te
halen.”
Morgan: “Vorig jaar haalde 35 procent de
propedeuse in een jaar; ongeveer 25
procent stopte. De belangrijkste redenen:
het onderwijsmodel past niet bij de
student, de studie is inhoudelijk toch niet
wat hij wil of het is te moeilijk. Alle
eerstejaars studenten die studievertraging oplopen nodigen wij uit voor een

Christina Morgan

gesprek, ouderejaars kunnen zelf een
gesprek met ons inplannen.”
Morgan: “Ik verwacht niet dat een BSA de
hoeveelheid studie-uren zal beïnvloeden
bij Industrial Design. De studenten
werken al hard om hun blok van 30 ECTS
te halen. Ik denk niet dat het BSA die
druk veel verder kan opvoeren. Verder
hebben wij maar weinig studenten die
met een negatief studieadvies doorstuderen. Dit komt mede door de inhoudelijke feedback die studenten krijgen bij
hun beoordeling.”

Studentenvakbonden:
Liever intakegesprekken en de juiste marketing
uderen vereist
cipline”

Deckers

Maar een BSA is ook moeilijk omdat de
beoordeling bij ID redelijk subjectief is: je
kunt alle vakken halen, maar toch niet
slagen omdat je eindpresentatie onvoldoende is, die is cruciaal.”

Lisa Westerveld, voorzitter van de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb),
heeft de nodige kanttekeningen bij de
plannen van minister Plasterk.
“Plasterk wil het aantal studie-uren voor
wo-studenten -nu gemiddeld 33 urenopvoeren en de bijbanen terugbrengen,
naar tien uur per week. Dan hebben studenten een meer dan 44-urige werkweek,
aan studie én een bijbaan. Maar gemiddeld studeren bètastudenten in het wo al
35 uur per week.”
35 tot 40 uur studeren vindt de LSVb een
reële eis, mits contacturen echt nuttig
zijn en studenten meer worden uitgedaagd. Je gaat dan wel naar een
werkweek van 50 uur of meer; dat gaat
ten koste van het studentenleven, commissiewerk, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten, et cetera. “Daar hebben we een
dubbel gevoel bij. We stellen hier dan ook
een tweede voorwaarde aan: de studiefinanciering moet anders, zodat studenten minder bij hoeven te werken.”
Merel van Wanrooij, voorzitter van het
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en
derdejaars Technische Bedrijfskunde aan
de TU/e, vertrouwt op het ECTS-systeem,
waarbij voor elk studiepunt een aantal
studie-uren staan. “Studenten moeten het
per semester bekijken. De een zal meer
tijd nodig hebben dan de ander om zijn
studiepunten te halen. Dat kunnen studenten zelf goed bepalen. Dat veronderstelt wel dat de docenten een goede
inschatting maken van het aantal studieuren en -punten. Ook een bijbaan is de
verantwoordelijkheid van de student, die
moet zelf inschatten of dat kan.
Studenten moeten hun eigen keuzes
maken en daar de verantwoordelijkheid
voor nemen. Als een bijbaan niet kan,
moet je het gewoon niet doen.”
Momenteel bedraagt de studie-uitval in
de propedeuse zo’n 30 procent. Volgens

Merel van Wanrooij

de Studentenmonitor stopt 35 procent om
persoonlijke redenen; 25 procent vindt de
studie niet interessant genoeg is; 15
procent vindt de kwaliteit te slecht en 9
procent vertrekt om financiële redenen.
Westerveld: “Uit eigen LSVb-onderzoek
onder 155 ex-bètastudenten op het wo
blijkt dat bijna de helft stopt omdat ze
andere verwachtingen van de opleiding
hebben. Op voorlichtingsdagen bewieroken de leukste docenten de leukste
onderdelen van de studie en geven zo een
verkeerd beeld. Wij zouden liever zien dat
scholieren een reëler beeld krijgen en bijvoorbeeld een dag meelopen met studenten. Verder kan ook de studiebegeleiding
beter.”
Voor Van Wanrooij is het de kunst om de
juiste student op de juiste plaats te krijgen,
daarom is het ISO voor intakegesprekken
om capaciteiten en verwachtingen op
elkaar af te stemmen en duidelijkheid te
scheppen. Van Wanrooij: “Want daar gaat

Lisa Westerveld

het vaak mis. Opleidingen maken veel
reclame en willen veel studenten binnenhalen en geven dan een te rooskleurig
beeld van de studie.”
Het BSA is volgens beide voorzitters geen
goed middel om de hoge studie-uitval
tegen te gaan. Van Wanrooij: “Wij zien
liever eerst intakegesprekken en de juiste
marketing; een BSA kan altijd nog. Of het
echt nut heeft, betwijfelen we. Bovendien
zijn er genoeg andere opties om studenten bewuster met het studeren om te
laten gaan, zoals het systeem dat bij
Technische Bedrijfskunde aan de TU/e
wordt gebruikt. Wie in zijn P tussen de 30
en 45 studiepunten haalt, krijgt een
studiecontract. Daarin spreek je met je
studiebegeleider af welke vakken je in het
tweede jaar gaat doen en wat daarna.”
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Studenten nu 50% korting op
de Volkskrant + gratis 6 dvd-box
Buurman & Buurman
Ben je uitwonend en niet ouder dan 27 jaar,
ga dan naar volkskrant.nl/studenten of sms
VKBUURMAN naar 2002 (verplicht tot niets).

Studentenabonnement: per maand € 12,50

Wanted: future masters of criminal investigation
Zware criminelen passen de modernste methoden en middelen toe om uit
handen van de politie te blijven. De enige manier om ze te pakken is door nóg
slimmer te zijn. Daarom is de politie voor de opleiding tot Master of Criminal
Investigation nu op zoek naar leergierige en vasthoudende wo’ers. Academici die

tot de bodem willen gaan om de waarheid boven te krijgen. Je combineert de
tweejarige opleiding direct met een baan bij de recherche van een regionaal
politiekorps. Na succesvolle afronding ga je in de functie van recherchekundige
bijdragen aan het onderzoeken en oplossen van complexe en zware misdrijven.

Recherchekundige worden? Steek je licht op tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst op 23 oktober, 13 november of 18 december in Utrecht.
Kijk voor meer informatie op www.kombijdepolitie.nl/mci.

<< WAAKZAAM EN DIENSTBAAR >>

Kijk op www.kombijdepolitie.nl/mci
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De professionalisering van
internationale studentenwerving
Benchmarking
tool/Norbine Schalij
Foto/Bart van Overbeeke
Een nieuw wapen in de strijd
om internationale studenten
binnen te halen, is de
International Student
Barometer. Dit instrument
wordt gezamenlijk ingezet
door het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU) en het Communicatie
Expertise Centrum (CEC).
Doel is erachter komen wat
de onderscheidende kenmerken van de TU/e zijn ten
opzichte van andere technische universiteiten.

Edith Snelders (links) en Marleen van Heusden.

Marleen van Heusden van STU en Edith
Snelders van het CEC waren aanwezig op
het jaarcongres ‘Internationalisering van
het hoger onderwijs’ van Nuffic, een organisatie die het Nederlands hoger onderwijs promoot in het buitenland. Ze waren
beiden geïnteresseerd in de International
Student Barometer van het Britse bedrijf
i-graduatue. Dit instrument is een
zogenoemd benchmarking tool. Dat
betekent dat de eigen prestaties en
processen worden vergeleken met andere
deelnemers. Met de analyse van de
resultaten kom je achter de kenmerken
waarin de TU/e zich onderscheidt ten
opzichte van andere technische universiteiten in binnen- en buitenland.
Van Heusden is beleidsmedewerker
internationalisering bij STU. In haar
takenpakket hoort het medeontwikkelen
van het beleid op het gebied van internationalisering, waaronder het werven van
meer studenten vanuit het buitenland en
het bieden van services. Snelders is
accountmanager bij het Communicatie
Expertise Centrum. Ze is verantwoordelijk voor communicatiebeleid bij de
faculteiten Werktuigbouwkunde en
Technische Natuurkunde en voor het
communicatiebeleid op het gebied van internationalisering voor de gehele TU/e.
Dat CEC en STU samen een instrument
inzetten om de internationale studentenwerving van de TU/e te professionaliseren, is nieuw.“Het combineren van de
expertise op het gebied van marketing die
het CEC heeft met het beleid en de ervaring van STU maakt dat we elkaar versterken”, zegt Van Heusden. In het maandelijkse overleg tussen haar en Snelders
wordt alles uit de kast gehaald om meer
internationale studenten aan te trekken.
Dat is een van de speerpunten van de
TU/e omdat de regio sterk behoefte heeft
aan hoog gekwalificeerde ingenieurs en
de binnenlandse aanwas niet aan die
vraag kan voldoen.

Hoe werkt de International Student
Barometer? Alle buitenlandse studenten
die dit jaar aan de TU/e studeren, wordt
verzocht een vragenlijst in te vullen met
circa zeventig vragen. Dat gebeurt
wanneer het collegejaar net op dreef is en
in het voorjaar van 2009, wanneer er
meer ervaring opgedaan is. In de eerste
serie vragen gaat het vooral om hun start
aan de TU/e en hun verwachtingen voor
de studie. Bij de tweede serie wordt
gevraagd naar hun werkelijke ervaringen.
De vragen staan zes weken online.
“Voorbeeld van een vraag waarbij we erg
benieuwd zijn naar de antwoorden is:
‘Welke van de volgende elementen
hebben je geholpen een keuze te maken
voor de TU/e? Kies uit: ouders, website
TU/e, sponsoren, kranten, info van de
overheid in je eigen land, et cetera’”, zegt
Snelders. Naast vragen over de communicatie vanuit de TU/e zijn er ook vragen
over de secundaire voorwaarden waarop

de studenten hebben geselecteerd. Die
zijn verdeeld in drie thema’s: wonen,
onderwijs en dienstverlening.
“Wij gaan er vanuit dat de TU/e hoog
scoort in de samenwerking met het
bedrijfsleven in de regio. Dat studenten
bij ons komen studeren omdat ze weten
dat er goede onderzoeksplaatsen en
researchbanen in de buurt zijn. Dat
gebruiken we nu in onze marketing. Met
de International Student Barometer
kunnen we dit toetsen. Misschien komen
we wel op heel andere ideeën”, aldus
Snelders.
Ze komt terug op de ten voorbeeld gestelde vraag. “Stel dat er onder andere
uitkomt dat studenten vooral de informatie van hun ouders ter harte hebben
genomen. Dan zouden wij er serieus over
moeten nadenken of we onze folders niet
in het Chinees of Turks moeten
uitgeven.” STU richt zich momenteel
nadrukkelijk op China, Turkije en

Mexico. “Mochten we kiezen voor zo’n
investering als vertaalde folders, dan
kunnen we dat dadelijk staven met
gegevens.”
De eerste resultaten worden begin 2009
bekend. Het succes hangt af van de mate
van respons van de studenten. In een
kwartier kunnen zij de vragenlijst invullen, maar ze moeten daar wel toe gestimuleerd worden. Daarom gaan CEC en
STU aan alle accountmanagers van de
verschillende faculteiten vragen de
International Student Barometer onder
de aandacht te brengen en komen er
mails en brieven aan de studenten zelf
om het nut ervan te benadrukken.
Van alle studenten wordt medewerking
op prijs gesteld, of ze nu bachelor, master
of exchange student zijn./

.

Positie van Nederland als studiebestemming
Het Nuffic is een non-profit organisatie in Den Haag die studeren
over landsgrenzen heen wil stimuleren. Nuffics motto is ‘Linking
knowledge worldwide’. Het Nuffic heeft in september 2007 in
samenwerking met onderzoeksbureau Blauw Research gekeken
naar de motivatie van buitenlandse studenten om in Nederland te
gaan studeren. Daarnaast is het gebruik en de invloed van ver schillende communicatiemiddelen op het keuzeproces van
studenten onderzocht. Enkele conclusies uit het rapport:
- Nederland ondervindt als studiebestemming concurrentie van
USA, UK, Canada, Australië en Duitsland. Dat Engels in Nederland
niet de voertaal is, kan een belangrijke reden zijn om niet naar
Nederland te gaan. Studenten die al in Nederland zijn, noemen het
feit dat vrijwel iedereen in Nederland Engels spreekt echter als een
positief punt. Het lijkt van belang om in de communicatie meer te
benadrukken dat vrijwel iedereen in Nederland Engels spreekt.
- De beschikbaarheid van beurzen is een belangrijke factor bij het

kiezen van een studiebestemming.
- Voordat studenten hier naartoe komen, lijken zij Nederland te
associëren met ‘betaalbaar’ en als zij er zijn juist met ‘duur’. Nuffic
adviseert meer informatie te geven over dit punt.
- Studenten kiezen in de eerste plaats voor een land of opleiding
en minder voor (de reputatie van) een instelling. Volgens het Nuffic
is het van belang om het land te promoten en niet een bepaalde
stad.
- Het meest gebruikte en meest belangrijke communicatiemiddel
i s in t e r n e t .
Wanneer studenten voor Nederland kiezen, is dat vaak om de
volgende vier redenen: Nederland staat bekend als multicultureel.
Cultureel gezien is Nederland ook gewild vanwege Dutch design
en architectuur. Nederland heeft een goede naam op het gebied
van onderwijs en de geografische locatie is goed, namelijk
middenin in Europa.
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Explore the energy
Innovatieve ideeën voor energie-efﬁciëntie?

Of heb je sinds januari 2007 een proefschrift over dit onderwerp geschreven? Laat je

We leven in een tijd van een toenemende vraag naar energie en inkrimpende fossiele

dan voordragen door je promotor of hoogleraar en win de Dow Energie Dissertatie-

brandstofvoorraden met als gevolg stijgende olieprijzen en strengere milieueisen. Dit

prijs. Dow Benelux reikt twee keer ` 5.000 uit aan de beste en meest originele ideeën.

maakt duurzaam energiegebruik steeds essentiëler voor de procesindustrie.

DOWENERGIEPRIJS

Dow Chemical loopt hierin voorop en heeft tussen 1995 en 2005 de energie-intensiteit
met 22% verminderd. In 2015 willen we die met nog eens 25% omlaag hebben gebracht.
Dow Chemical voert al jaren onderzoek uit op het gebied van productontwikkeling en

Meedoen?

procestechniek en is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om efﬁciënter met energie om

Laat je dan vóór 26 januari 2009 voordragen. Meer informatie vind je op de websites

te gaan.

www.dowenergieprijs.nl en www.knaw.nl/dow, op deze laatste wordt ook de nominatieprocedure beschreven. Je kunt ook bellen naar 020-551 08 30.

kun je worden beloond met de Dow Energieprijs van ` 25.000.

schappen.

88201

door een deskundige jury namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

Sieraden zijn prachtig.
Maar écht waardevol
is het verhaal erachter.

Wilt u vrouwen met borstkanker
laten weten dat ze er niet alleen
voor staan? Bestel dan dit
sympathieke armbandje voor
slechts € 2,99. Natuurlijk is is
het ook leuk om cadeau te
doen.



Uw gegevens zullen door ons uiterst zorgvuldig (en enkel) worden gebruikt
om u in de toekomst op de hoogte te houden hoe u KWF Kankerbestrijding
kunt steunen.

Telefoon:

Plaats:

Postcode:

Adres:

‘Borstkanker kan iedereen overkomen’,
aldus Estelle Gullit. ‘Je hebt een kans
van 1 op 8 om borstkanker te krijgen.
Vooral in de groep vriendinnen en
kennissen van mijn moeder komt het
steeds meer voor. Maar liefst 75% van
de vrouwen die borstkanker krijgen,
is 50 jaar of ouder! Mijn moeder en
ik hebben daarom besloten om ons
samen in te zetten in de strijd tegen
borstkanker’.

Handtekening:

V

Datum:

Bank-/gironummer:

Estelle Gullit ontwierp
een armbandje speciaal voor
KWF Kankerbestrijding.

M
Naam:

Deze kaart kunt u in een gesloten envelop sturen aan: KWF Kankerbestrijding, Antwoordnummer 1141,
7300 VB Apeldoorn. Postzegel is niet nodig. Deze actie is geldig t/m 1 december 2008.
Maximaal 10 armbandjes per persoon.

De Dow Energieprijs wordt al sinds 1985 uitgereikt. De winnaars worden geselecteerd

energie en grondstoffen? Bijvoorbeeld energietransitie of hergebruik van energie. Dan

Ja, ik strijd mee tegen borstkanker en machtig KWF Kankerbestrijding om ________ armbandjes à € 2,99
(exclusief € 2,60 verzendkosten) van mijn onderstaande rekeningnummer af te schrijven.

Heb jij een baanbrekend idee om in de procesindustrie efﬁciënter gebruik te maken van

De opbrengst van
het armbandje komt
geheel ten goede aan
wetenschappelijk onderzoek
naar borstkanker.

rsttkanker.nl
www.strijdtegenborstkanker.nl
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Favorite place: The Effenaar
Jorge Alves Lino is a
Communication Designer
and PhD candidate within
the Designed Intelligence group of the
Department of Industrial
Design. Alves Lino is from
Lisbon, Portugal, but he
has lived in several
places in his life, like
Oslo and Prague. Since
March 2007 he has lived
in Eindhoven. Alves Lino:
“When you move to a new
place you have to make it
your own. When you
move a lot in your life,
you don’t get attached to
places and things. You
get attached to
exchanges with other
people.”
“The first thing that came
up in my mind when asked
about a favorite place was
how much I have been
appreciating feeling at
home in Eindhoven, to be
with friends here and to
experience new things with
them”, says Alves Lino. “If
you ask for my favorite
place I would answer ‘a
place where I am with my
friends and have fun with
them’”, he adds. “That
would be in funky places,
where I can be myself and
be with my friends and
listen to music, for
example the Effenaar.
I quite like going there.

I really have the best time
there.
Perhaps
other
people would mention a
fancy shop or cultural
things, but lately I have
given much more attention
to personal experiences,
which really make me
happy. It makes me feel
like home.” He explains:
“In the Effenaar you do not
only meet the people you
work with, but also people
with whom you can have
local references. With
them you can have human
contact.”

Soul and excitement
The first impression of
Alves Lino of Eindhoven
was that it’s a modern city.
“The first time I saw
Eindhoven, I thought it is
so modern, it lacks on soul.
But when you get to know
people and feel integrated,
you realize it can be a rather
‘culty’ city. You have to look
for the soul. It’s not visible
at first sight. It’s more from
the inside.”
Alves Lino also mentions
some disadvantages of
living in Eindhoven: “I
must admit that the fact
that shops close at six
o’clock is not really
exciting. When you work
until six you realize the
only thing you can do after
work is have a drink or go to
a supermarket. Sundays

International
Student Barometer
A new weapon in the
battle of recruiting international students is the
International Student
Barometer. This instrument is deployed by the
Education and Student
Service Center (STU) and
the Communication
Expertise Center (CEC)
jointly. The purpose is to
find out which are the
distinguishing features
of the TU/e in comparison with other universities of technology.
All
foreign
students
studying at the TU/e this
year are asked to complete
a questionnaire of about
seventy questions twice.
This is done when the
academic year has just
started and again in the
spring of 2009, once
students have gained more
experience. The first series
of questions deals in particular with their start at
the TU/e and their expectations for their studies. In
the second series they are
asked about their actual
experiences. The questions are online for six
weeks. An example of a
question is: ‘Which of the
following elements have
helped you decide on the
TU/e?
Choose
from:
parents, TU/e website,
sponsors,
newspapers,

info from the government
in your own country, et
cetera’.
Apart
from
questions about the communication from the TU/e
there are also questions
about secondary conditions on which students
have based their selection.
These are divided into
three themes: housing,
education and service provision.
Early in 2009 the first
results will be known. The
barometer’s
success
depends on the extent to
which
students
will
respond.
They
can
complete the questionnaire
within
fifteen
minutes, but they do need
to be encouraged to do so.
That is why CEC and STU
will be asking all account
managers of the various
Departments to draw attention to the International
Student Barometer and
there will be e-mail
messages and letters to the
students themselves in
order to emphasize its use.
The assistance of all
students is appreciated,
regardless whether they
are Bachelor, Master or
exchange students./

.

Delay in work
permit
applications

are not that exciting in
Eindhoven either.” On the
other hand he mentions
that Eindhoven is well
placed and whenever you
want to change environment you just take your car
and within half an hour or
an hour you enjoy
Amsterdam, Cologne or
Antwerp.

Leading in technology?
There are some things he
would like to change about
Eindhoven. Alves Lino:
“Eindhoven should be
‘Leading in Technology’. If
this is a city of technology
and design why don’t we
have a wireless Internet in
the whole city? The symbol
of Technology should be
more tangible in the city.
‘Leading in Technology’
should not only be a
phrase, it should also be
reality.”
Alves
Lino
compares
Eindhoven to his home
town Lisbon. “Eindhoven
is smaller and Dutch”, he
says. “People in the
Netherlands are northern
people and they are different from southern
people. People in the north
are
more
objectiveoriented, towards results.
We in the south are more
passionate, more emotional. I am not saying we
don’t reach our goals, but

Alves Lino at the Effenaar. Photo: Bart van Overbeeke

reaching them is an emotional experience for us.”
Finally he tells us what he
misses most. Alves Lino:
“That would be having the
ocean nearby. Of course I
miss my friends and
family, but I often go to

meet them, so that is fine.
But it’s at an environmental level I miss Lisbon
most. I miss the food, the
weather. But you don’t go to
Portugal just to have a
dinner.”/

.

Dutch Design Week

European Week
seeks
volunteers

From October 18 thru
October 26 Eindhoven
will be hosting the
seventh edition of the
Dutch Design Week
(DDW), the largest design
event in the Netherlands.
Around 1500 Dutch and
international designers
will show their work at
more than 50 locations
all over the city. Major
themes this year include
sustainability, social
design, and fair trade.
This big event starts with
a speech by Alberto Alessi.
For nine days, Eindhoven
will be the platform of contemporary design. During
these days, people can visit
lectures,
workshops,
fashion shows, seminars,
and exhibitions. Such as
the exhibition Design
United at the TU/e. The
Departments of Industrial
Design of the three universities of technology in
Eindhoven, Delft and
Twente will show how
cooperation
between
industry and universities
can lead to valuable and
innovative products and
services for tomorrow’s
society.
The exhibition presents a
mix of designs ranging
from direct-test prototypes
to challenging scenarios
and concepts. The projects
will be explained by
experts, among others, the
designers and researchers

If highly educated persons
want to work in the
Netherlands for a period
shorter than three
months, it takes rather
long before they have the
required visa and the work
permit. According to the
IND immigration service
the flexible migrants
arrangement only applies
to foreign highly educated
persons who want to work
in the Netherlands for
longer than three months.
The IND processes these
applications via one desk
and strives to wind them
up within two weeks.
Research secretary Joke
van den Bandt from
employers’ organization
VNO-NCW suspects that
the bottleneck for the
applications shorter than
three months lies with the
Ministry of Social Affairs.
Especially the application
for the work permit takes a
lot of time. “Nevertheless,
for shorter projects big
companies also need
highly trained staff
members that cannot be
found here”, says PvdA
MP Marianne Besselink.
“It concerns multinationals that want to finish a
project in the Netherlands
with an internationally
composed team of staff
members, or a university
that wants to accommodate a foreign trainee for a
couple of months.”

In Design United students from the study programs Industrial
Design of the three universities of technology will show their
designs, such as the Curious Paths. This system, developed by
TU/e students in collaboration with Microsoft, was designed to
make tourists curious about interesting locations in an urban
environment. These locations have been marked by other users
who share profile properties with the user. This is done by means
of special software that generates a list of interesting locations on
the basis of the coupling mentioned above. Users can find these
locations by actively looking for vibration patterns in the
environment. This will take them to hitherto unknown spots.

themselves. They will
provide the visitor with a
clear picture of what kind
of groundbreaking designs
we can expect in the near
and far future.
For several temporary
locations in Eindhoven the
DDW Designers have been
invited to convert them
into design restaurants or
unique bars like the Plan 2,
a combined restaurant, bar
and dancing in the Klokgebouw 10 at Strijp S. At

Strijp S many initiatives
take place, ranging from
the Dutch Living Rooms in
which the larger bureaus
present themselves to
special projects by recently
graduated designers. In
Stadhuisplein you can visit
a large greenhouse where
the Dutch Design Awards
are held. Almost all exhibitions are free./

.

Look at: www.dutchdesignweek.nl.

If it is up to the executive
committee of the
European Week, the event
scheduled from 25 thru 29
May 2009 at the TU/e will
be the grandest ever. For
the tenth edition the organization is still seeking
almost two hundred
volunteers for the week
itself. The European Week
is held at the TU/e every
other year. The purpose is
with some 350 students
from polytechnics and
universities to exchange
ideas about European
subjects. This year’s
theme will be ‘Faces of
Europe: Looking through
the eyes of others’.
Executive committee
secretary Ilse Hendriks
“We want to talk about the
position and role of
Europe in the world.”
TU/e students and staff
members themselves do
not join in the discussions. They will be
involved in particular with
the organization. If you
want to register as a
volunteer or if you would
like more information,
send an e-mail to
ewe@europeanweek.org.
The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Dutch Design Week borrelt

1

2

Ontwerpen van ID-studenten van de TU/e die te zien zijn tijdens de
Design United-expositie in de hal van het Hoofdgebouw.
1: Smart jacket: een babypakje met geïntegreerde textielelektroden
voor ECG-meting bij couveusekinderen. Ontwerp: Sibrecht Bouwstra,
in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum
2: Amulet: een persoonlijk object dat reageert op de bewegingen van
een kind. Je kunt hem om je middel, arm of been dragen. Met de
amulet wordt onderzocht hoe kinderen zelf spellen verzinnen en hoe
dit hun onderlinge communicatie beïnvloedt. Ontwerp: Bas
Groenendaal en Rik Wesselink, in samenwerking met Creative
Conversion Factory.
3: Remote visual context communicator. De niet oog-in-oogcommunicatie van sociale en emotionele ervaringen tussen mensen
vindt nu plaats via de telefoon of andere media, zoals e-mail, instant
messaging of webcam. Dit design stelt een systeem voor dat in staat
is om real-time de visuele context, zoals die ervaren wordt door de
andere persoon, te communiceren. Ontwerp: Bram Knaapen

1

2

3

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven lijkt elk jaar groter te
worden, getuige de meer dan honderdtachtig activiteiten die dit
jaar te zien zijn. Dit jaar opent Alberto Alessi de expositie in een
tentoonstellingsontwerp van Piet Hein Eek. De TU/e is, met de
Witte Dame, Strijp S en het Designhuis, een van de hoofdlocaties
van de DDW, die wordt gehouden van 18 tot 26 oktober. Een greep
uit het programma.
Studium Generale houdt tijdens de
DDW de tentoonstelling ‘Mijn
Ruimte, Mijn Plek’ in het kader van
de Bouw in Beeld fotografieprijs
2008. Van alle basisbehoeften is
een woning één van de belangrijkste. Het biedt beschutting en
bescherming en een leven lang
blijven mensen met deze plekken
verbonden, die ze in de loop van de
tijd steeds aanpassen. ‘Mijn
Ruimte, Mijn Plek’ laat in foto’s
zien hoe we onze leefomgeving
beïnvloeden en hoe wij door onze
leefomgeving worden beïnvloed. De
foto’s zijn van tien jonge, veelbelovende fotografen; waarvan
meer werk te zien is op
www.bouwinbeeldprijs.nl. De expo
komt te staan in de hal van het
Hoofdgebouw.
Op dezelfde locatie is de expo
‘Design United’ van studenten van
de opleidingen Industrial Design
van de TU/e en van Industrieel
Ontwerpen uit Delft en Twente.
Uitgangspunt is hoe samenwerking
tussen industrie en universiteit
leidt tot producten en diensten voor
de toekomst. De tentoonstelling is
een mix van prototypes enerzijds en
uitdagende scenario’s en concepten
anderzijds. Ontwerpers en
researchers zijn aanwezig om een
nader beeld te schetsen wat we in de
nabije en verdere toekomst mogen
verwachten.

Tijdens de DDW verandert het
Gaslab op de TU/e-campus in het
design|LAB. Vorig jaar een groot
succes, dus reden voor herhaling,
dachten de organisatoren. Het
design|LAB biedt onderdak aan
bezoekers die kennis willen maken
met design ‘in progress’ middels
debatten, demo’s, dansen, lezingen,
loungen, lunches, workshops,
drank en feestjes. Het thema is
‘Transformatie in design’. De organisatie is in handen van Studium
Generale en de studieverenigingen
CHEOPS van Bouwkunde en Lucid
van Industrial Design. Speciaal op
22 oktober: Pecha Kucha, een open
podium voor presentaties van 6
minuten en 40 seconden, ofwel
twintig seconden per slide/sheet
over elk mogelijk onderwerp. Zie
voor meer info: www.designlab.nu.
De DDW presenteert niet alleen de
beste ontwerpen van industriële
ontwerpers, CASA Vertigo houdt in
Vertigo de Graduation Show van de
faculteit Bouwkunde. Te zien zijn
ontwerpen en onderzoek vanuit
architectuur, designsystemen, constructief ontwerpen, bouwtechniek,
bouwfysica, bouwmanagement en
stedenbouw. Tevens is het werk van
TU/e-alumnus architect Martien
Jansen van bureau M10 te
Eindhoven te zien. Bij de tentoonstelling verschijnt ook het boek
‘architecture.ehv’.

Het Van Abbemuseum toont tijdens
de Dutch Design Week in een retrospectief het veelzijdige oeuvre van
Jan Slothouber, voormalig hoogleraar van de TU/e-faculteit
Bouwkunde. Slothouber, die vorig
jaar overleed, deed met William
Graatsma onderzoek naar cubische
wetmatigheden. Eerst bij de
Staatsmijnen (nu DSM), later aan
de TU/e. Het resulteerde tussen
1950 en 1970 in een cubisch vormgevingssysteem, die in eerste
instantie bedoeld was als tentoonstellingsarchitectuur. De basis
waren kleine cubische cellen,
waarmee ze bollen, torens en cilinders ontwierpen. Ook bouwden ze
hexagons in gekleurd perspex, die
zijn opgebouwd uit 4, 16 of 64
gelijkvormige ruiten, steeds uitgaand van de cubische basismaat.
Deze ‘Cubische Constructies’
leverde het tweetal in 1966 de
Sikkensprijs op en in 1970
vertegenwoordigden zij Nederland
op de Biënnale van Venetië. Het
cubisch gewelfd trottoir, ook in
Venetië te zien, is aangekocht door
de gemeente Eindhoven en ligt op
de Luxemburglaan in Woensel. De
TU/e kreeg een van de cubische
constructies cadeau in zijn kunstcollectie. Speciaal is het gekleurde
perspex, dat door de lichtwerking
een inwendig leven lijkt te geven
aan deze constructie.

De beste afstudeerprojecten
van de faculteit Bouwkunde
zijn te zien in de trappenzaal
en tentoonstellingsruimte op
vloer 1 in Vertigo. Niet alleen
architectuurprojecten, maar
ook ontwerpen en onderzoek
van uit design systemen,
constructief ontwerpen,
bouwtechniek, bouwfysica,
bouwmanagement en stedenbouw.
1: Anabella Meijer
2: Daan Koch
3: Joep van As
4: Frank Huijben
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van de activiteiten

Uit in Eindhoven

Cubic color building van Jan Slothouber.

Spelen met je eigen schaduw.
Jong of oud, iedereen heeft het als kind- wel eens gedaan, maar
vaak blijft het bij een konijn of
krokodil. De jonge Engelse ontwerper Philip Worthington wil
monsters maken met angstaanjagende tanden en wapperende
haren, grote ogen en vreemd
gegrom. Geïnspireerd door zijn
eigen kinderspelletjes, zijn
vaders diaprojector, oud
Victoriaans schaduwspel en
Wajang-theater maakt hij
‘Shadowmonsters’. Deze interactieve installatie die met je
silhouet aan de haal gaat, is te
zien in het 5MinutenMuseum in
gebouw SBX, Strijp-S.
Bij het TAC begint de Dutch
Design Week al een maandje
eerder. Op 20 september
stuurde het TAC zes koppels
ontwerpers op reis. De duo’s
onderzoeken de gastvrijheid in
diverse landen en houden via
een blog bij hoe het hen vergaat.
Op het moment dat de ontwerpers op reis gaan, begint in
het TAC-gebouw de bouw van
een 250 meter lange bar, als
symbool van de gastvrijheid.
Calanne Moroney (Ierland) en
Bart-Jan Hooft (Nederland) van
RAWprojects zullen De Bar
volledig optrekken uit restmateriaal. Na de reis bouwen de
koppels samen met RAWprojects
verder aan De Bar./

Leaf. Foto: Ron Retteroo

/Win kaartjes en cd’s van Leaf

‘Mijn Ruimte, Mijn Plek’, te zien in het Hoofdgebouw.

Een jaar geleden waren ze supportact bij Van Velzen, nu staan ze zelf
in de grote zaal met een eigen show. Op de radio scoorden ze met de
hits ‘Wonderwoman’ en ‘New Song’. De nieuwe parel heet
‘Motherfucker’. Leaf behoeft voor de meesten geen introductie, maar
voor wie iets gemist heeft hier de geschiedenis in vogelvlucht: Leaf is
in 2005 opgericht door studenten van de Rockacademie. De groep
speelt akoestische popliedjes en was succesvol bij de Popronde 2006
en won in het voorjaar van 2007 de Telegraaf Talentenjacht. De groep,
zangeres Annemarie Brohm, Tinus Konijnenburg, Ocker Gevaerts,
Joni Scholten en Jeroen Blumers, bracht in eigen beheer het album
‘Life’s a Beach’ uit, dat goed werd ontvangen. Met een platencontract
op zak kwam vorig jaar november de vernieuwde versie van ‘Life’s a
Beach’ uit. Als voorloper is het nummer ‘Wonderwoman’ uitgebracht,
waarmee Leaf een top-10-hit scoorde in de Nederlandse Top 40. Leaf
speelt op 23 oktober in de Effenaar en die geeft twee keer twee vrij kaarten en twee cd’s weg aan Cursorlezers. Stuur een mailtje naar
winnen@effenaar.nl met het onderwerp ‘Leaf’ in de header, vermeld
je naam en adres, dan stuurt de Effenaar de winnaars een bericht.

/Filmconcert Sunrise

Hollywood wilde hem graag hebben, dus kon Friedrich Murnau in
1926 de nodige eisen stellen om de film ‘Sunrise’ te maken. Hij nam
zijn hele crew mee die ook de film ‘Nosferatu’ had gemaakt. En jawel:
ook ‘Sunrise’ werd een filmklassieker. Het melodramatische verhaal
gaat over een boer die door een stadse femme fatale wordt verleid. Zij
haalt hem over zijn vrouw te vermoorden. Tijdens de boottocht
waarop dat moet gebeuren, krijgt hij berouw, maar voor hij haar dat
kan vertellen, is zij gevlucht. Volkskrant-filmrecensent en muzikant
Kevin Toma componeerde een nieuwe score bij deze zwijgende film,
die verder gaat dan het gebruikelijke piano-tingeltangel bij dit soort
projecten en voorzag het van een fris geluid. Hij laat dit live horen
tijdens de voorstelling. Plaza Futura, woensdag 15 oktober, 20.00
uur.

.

/No country for old men

De nieuwste film van de gebroeders Coen draait om een mislukte
drugsdeal, waarna toevallige voorbijganger Moss (rol van Josh
Brolin) de koffer met geld meeneemt. Andere geldjagers zijn de oude
sheriff (Tommy Lee Jones) en de gewetenloze moordenaar Chigurh
(Javier Bardem). Er ontstaat een achtervolging, maar dan op de
eigenwijze Coens-manier. Dus is er ruimte voor humor, voor de
klachtenlitanie van de sheriff dat het geweld in Amerika alleen maar
erger wordt (vandaar de titel), aparte personages en absurdkomische teksten. Het rustige tempo van de montage leidde de
Filmkrant ertoe een nieuw genre te onderscheiden: de onthaastende
achtervolgingsfilm. Zwarte Doos, donderdag 16, dinsdag 21 en
woensdag 22 oktober, 20.00 uur.

Het volledige programma staat op
www.dutchdesignweek.nl/index.php.
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‘Alpine battle’ in plat Eindhoven

Europese Week Eindhoven zoekt vrijwilligers

Bergbeklimmersclubs
van studerend Nederland
komen 7 en 8 november
naar Eindhoven om
twintig uur non-stop te
kanoën, lopen, fietsen en
klimmen. Het evenement
heet de BOTS, de Battle
of the SACs (student
alpine clubs). De
grootste vijand van de
deelnemers zijn niet de
hindernissen, maar de
slaap.

Als het aan het bestuur
van de Europese Week
Eindhoven ligt, wordt het
evenement van 25 tot en
met 29 mei 2009 aan de
TU/e grootser dan ooit.
Voor de tiende editie
zoekt de organisatie nog
een kleine tweehonderd
vrijwilligers.

De BOTS is een zogeheten
‘multisport
adventure
race’ van 150 kilometer. De
route wordt lopend (15 à 25
kilometer) fietsend (80 à
100 kilometer) en per kano
(10 à 15 kilometer) afgelegd. Verder doen de
deelnemers speciale opdrachten, die aan de bergsport zijn gelieerd. De
organisatie van de BOTS is
dit jaar in handen van de
Eindhovense Studenten
Alpen Club (ESAC). De
SAC die het jaar daarvoor
heeft gewonnen, moet namelijk de daaropvolgende
BOTS organiseren. Er
worden zo’n honderd deelnemers verwacht, verdeeld
over 25 teams van vier
personen.
Wie Eindhoven een beetje
kent, weet dat -afgezien
van het Limbopad op het
TU/e-terrein- de stad ver-

Foto: Marc van den Homberg

draaid weinig bergen heeft.
Volgens Joost van der
Heijden, oud-TU/e-student
Bouwkunde en ESAC-lid,
heeft Eindhoven toch
genoeg te bieden. “We
maken gebruik van de
mooiste plekken in en
rondom
Eindhoven.”
Welke plekken dit zijn,
verklapt hij niet vanwege
het
wedstrijdelement.
“Nou, vooruit, een tipje van
de sluier; we willen op de
Markt in Valkenswaard een
stormbaan of klimtoren
plaatsen.” Op de vraag of
het Evoluon getrotseerd
gaat worden, klinkt alleen
lachend “wie weet!”.
Volgens van der Heijden is
de BOTS voor iedereen
met een goede conditie te
doen. Het gevecht tegen de
slaap is het zwaarst.

Worden deadlines niet
gehaald, dan moet een deel
van de race worden overgeslagen om te voorkomen
dat teams te ver uit elkaar
gaan lopen. Alle teams
moeten wél de special tasks
afwerken. Wat deze special
tasks zijn, blijft ook
geheim. Wel kan Van der
Heijden voorbeelden geven.
“Eerder moesten deelnemers bijvoorbeeld een
klimtoren op het Neude in
Utrecht bestijgen.”
Teams die van ver komen,
kunnen in tentjes op het
TU/e-terrein overnachten.
Slapen in een tentje in
november klinkt als een
straf. Volgens Van der
Heijden zijn de deelnemers
echter zó moe, dat ze overal
zouden kunnen slapen.
(www.shift040.nl)/

Bestuurssecretaris
en
student
Scheikundige
Technologie Ilse Hendriks
laat weten nog op zoek te
zijn naar tien tot vijftien
commissieleden.
Die
mogen zich bezighouden
met zaken als pr en het opzetten van culturele activiteiten. Voor de week zelf

hoopt de organisatie op de
inzet van zo’n zeventig
begeleiders en honderd
andere vrijwilligers. De
Europese Week wordt eens
in de twee jaar aan de TU/e
gehouden. Het doel is om
met zo’n 350 studenten van
hogescholen en universiteiten
over
Europese
onderwerpen van gedachten te wisselen. Dit jaar is
het thema ‘Faces of Europe:
Looking through the eyes
of others’. Hendriks: “We
willen spreken over wat
Europa binnen de wereld
voorstelt. Hoe kijken landen
buiten Europa er tegenaan?”
TU/e’ers discussiëren zelf
niet mee. Zij zullen zich

vooral bezighouden met de
organisatie. Het congres
staat centraal tijdens de
week, maar er zijn ook verschillende culturele activiteiten. Hendriks: “We willen een bijzondere opening
neerzetten. De vorige keer
was dat de race op de
Kennedylaan. Ditmaal willen we iets nog spectaculairders brengen. Verder
willen we ook activiteiten
in de stad houden vanwege
‘Eindhoven studentenstad’
en we gaan een dagje naar
Den
Haag
en
Amsterdam.”/

.

Voor meer informatie mail naar
ewe@europeanweek.org.

‘Vuurspuwen is best gemakkelijk’

.

Fietswrakkenopruiming bij het station
De gemeente Eindhoven verwijdert donderdag 9 oktober fietswrakken bij het station. Deze
actie wordt vanaf dan maandelijks herhaald. Onder fietswrakken verstaat de gemeente
‘fietsen die rijtechnisch gezien in onvoldoende staat van onderhoud verkeren’.
Fietseigenaren die hun fiets vanaf 9 oktober niet meer op het station aantreffen, kunnen
contact opnemen met de Ergonbedrijven via 06-22920049 of 06-51237806. De fiets kan
vanaf vrijdag 10 oktober vier weken lang op afspraak worden opgehaald. De eigenaar moet
aantonen dat de fiets van hem/haar is (door bijvoorbeeld een fietssleutel) en moet de onkosten van 11,50 euro vergoeden. Niet afgehaalde fietsen worden na vier weken vernietigd.

Herfstregatta bij Thêta
Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober houdt de Eindhovense Studenten Roeivereniging
Thêta traditiegetrouw de Herfstregatta. Er verschijnen roeiers van verschillende roeiverenigingen uit het land aan de start op het Eindhovensch Kanaal. De eerstejaars roeiers kunnen
hier voor het eerst hun kunsten vertonen tijdens een boord-aan-boordrace over 250 meter.
Ook ouderejaars (wedstrijd- en competitie-) roeiers kunnen zich uitleven op het kanaal in
een vierkamp. Op zaterdag worden de 250, 1000 en 2100 meter verroeid en op zondag afsluitend de 5700 meter. Op zaterdagavond is er een groot feest bij Thêta, waar de band
Klaarwakker zal spelen. Overnachten kan op het aangrenzend grasveld bij het Thêtaterrein
in eigen tentjes. Meer informatie is te vinden op http://herfstregatta.esrtheta.nl .

Intermate, de studievereniging van de
School of Innovation Sciences (voorheen
Technische Innovatiewetenschappen)
verwacht woensdag 15 oktober zo’n 260
vuurspuwers. Daarmee lijkt het doel
gehaald te worden: het wereldrecord
simultaan vuurspuwen en een vermelding in
het Guinness Book of Records. Het oude
record staat op 115.
De vereniging bestaat 25 jaar en viert dit
volgende week met activiteiten van
maandag tot en met vrijdag. Op het
programma staan onder meer een hypnose show en een kroegentocht. Deze week zijn
de workshops voor het vuurspuwen begon nen. “Best gemakkelijk dat vuurspuwen”,
constateert Niels Ondersteijn, voorzitter
van de lustrumcommissie. “Je begint met

water. Je moet doen alsof je een kaars op
een meter afstand uitblaast.” Daarna is het
meteen door naar de olie en de vlammen.
Eng? “Nee. Je krijgt heel duidelijke instruc ties, stap voor stap. De instructeur vertelt
ook duidelijk wat je níet moet doen.” Bij de
meesten rolden er dan ook vrijwel meteen
mooie ronde vlammen uit. Ondersteijn: “Ik
stond er versteld van dat het zo gemakkelijk
was.”
Niemand in brand gevlogen dan? Ook niet.
“Ze gebruiken ‘Romeinse olie’, die heeft een
heel hoge ontbrandingstemperatuur. Alleen
de nevel ervan ontbrandt”, vertelt de com missievoorzitter, die ook nog weet te ver tellen dat de olie ‘niet echt vies’ is. Wie wil
meedoen, kan zich deze week nog aan melden via www.intermate.nl/vuurspuwen.

En hoe is het in Melbourne?

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.

De eerste dag in
Melbourne werd het me
meteen duidelijk; Ozzies
zijn gastvrije en behulpzame mensen. Je kunt
geen plattegrond tevoorschijn halen, of er komen
mensen op je af om de

weg te wijzen en zelfs met
je mee te lopen.
De plattegrond van het
centrum lijkt op ruitjespapier, dus zo moeilijk is
het niet. Fietsen is een
avontuur. Een helm is
verplicht en fietspaden
zijn nergens te bekennen
(wellicht een logisch
verband). De paar fietsers
die je tegenkomt, zien er
uit als opgetuigde kerstbomen met fluorescerende vestjes en minstens
drie lampjes voor en
achter. Lang leve de
trams.
Melbourne is erg multicultureel. Je vindt er
iedere nationaliteit die je
kunt bedenken. En bijbehorende eetgewoonten.
De meeste straten zitten
vol met eettentjes, van
sushi tot Libanees. Eén

van de typische bezigheden uit de ‘laidback’levensstijl van de
Australiërs is het genieten van een heerlijke
cappuccino of een
Australisch biertje in één
van de ‘laneways’ of
‘arcades’. Zodra je deze
gevonden hebt en je de
termen ‘G’day mate’ en
‘no worries’ gebruikt en
alles wat je zegt maar zo
veel mogelijk afkort, val je
al snel niet meer op als
toerist.
Buiten de stad Melbourne
is genoeg te zien. Met de
Yarra valleys vol ‘wineries’, the Great Oceaan
Road en meerdere schitterende natuurparken
kom je ogen tekort!
Ozzies nemen je overal
mee naartoe en vinden
het vooral zelf een mooi

excuus om iets leuks te
doen. Uiteraard niet
zonder de dag af te
sluiten met één van de
wereldberoemde
Australische ‘barbies’
(bbq). Een hoogtepunt
was mijn trip naar de
‘outback’. Met mijn cowboyhoed op en biertje in
de hand hebben we bij
zonsondergang de
bekende grote rode
monoliet ‘Uluru’ in verschillende kleuren zien
veranderen!
Natuurlijk zit ik hier niet
alleen maar om van
Australië te genieten. Ik
loop op dit moment stage
aan de RMIT University
en doe onderzoek in de
radiotherapie op een
leuke afdeling met gezellig collega’s. Ik ben de afgelopen weken druk

bezig geweest met het
kalibreren van de opticalCT, die gebruikt kan
worden voor het analyseren van verschillende
bestralingstechnieken.

mijn afscheidsfeestje
eind deze week mag ik de
rest van Australië gaan
verkennen. Cheers!

Deze week is alweer de
laatste week stage. Na

Kirsten Zuurmond, student
Biomedische Technologie
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Peter Geurts stopt
als voetballer bij
Totelos
Peter Geurts (41) is
gestopt met voetballen
bij het heren-1 team van
de Eindhovense Studenten Zaalvoetbal Vereniging Totelos. Volgend
collegejaar stopt hij ook
als trainer/coach bij
heren 1. Hij was twintig
jaar actief bij Totelos.
Zijn opvolger wordt hoogwaarschijnlijk Aatef El
Allouche, die momenteel
heren 2 traint.
Geurts kampte al enige tijd
met blessures. Hij verklaarde vorige week tegenover
het
Eindhovens
Dagblad: “Ik werd teveel
geplaagd door kleine blessures dat ik heb besloten
om er mee te stoppen.”
Volgens Leroy Dumas,
aanvoerder van het eerste
team, verliest Totelos met
Geurts iemand ‘die iedereen het spelletje wist te
leren’. “Zelfs iemand die
amper een bal weet te
raken, kan hij leren voetballen. Onze vereniging
staat bekend om de manier
van verdedigen en om het
feit dat we de goals op de
counter
pakken.
Die
manier van spelen heeft hij
ons aangeleerd. Omdat
Peter verschillende teams

Peter Geurts.
Foto: Bart van Overbeeke

coachte, konden we gemakkelijk spelers uitwisselen.
Hij heeft ons naar de eredivisie geloodst.”
Voor El Allouche zal het
niet gemakkelijk zijn om
Geurts op te volgen. Naar
verwachting begint hij
augustus 2009 met zijn
nieuwe taak als trainer/
coach bij heren 1. “Ik zie
het als een uitdaging. Zo
kan ik mezelf persoonlijk
ook weer verder ontwikkelen.” Gaat hij dezelfde
tactiek hanteren? “Dat ligt
helemaal aan de spelers. Ik
moet eerst hun kwaliteiten
zien. Maar ik heb wel een
eigen visie. Ik ben eerder
voor wat aanvallender
voetbal.”/

.

Grotere afname collegeblokken
Free4Students
Het Eindhovense
studentenbedrijfje
Free4students deelt dit
collegejaar 110.000
gratis collegeblokken uit
aan Nederlandse universiteiten. Dat is een groei
van dik driehonderd
procent ten opzichte van
vorig jaar. De initiatiefnemers hebben inmiddels een kantoor in
Utrecht. Rijk worden
ze er echter nog niet van.
Free4students
startte
ongeveer een jaar geleden
met het uitdelen van
25.000 collegeblokken in
Eindhoven. Gratis welteverstaan; de collegeblokken worden gefinancierd
door de advertenties die
erin staan. Free4students
verspreidt zijn blokken nu
ook in Delft, Enschede,
Groningen, Amsterdam,
Rotterdam, Tilburg en
Maastricht. Het hoofd-

kantoor van Free4students
is verplaatst naar Utrecht.
“We hebben nu een
mooiere locatie met meer
uitstraling. Ook kunnen
we hier bedrijven stukken
beter ontvangen”, vertelt
medeoprichter en TU/estudent Bouwkunde Mark
van der Burgt.
Omdat sommige universiteiten geen technische
studies hebben, heeft het
studentenbedrijf naast de
techniekvariant van de collegeblokken -met ruitjesook een finance-variant,
met lijntjes.
Free4students werd gestart
door TU/e-studenten Mark
van der Burgt, Thijs
Cloosterman en Charles
Smeets. Al snel werd Jaap
Blox van de Universiteit
van Tilburg erbij gehaald.
De Tilburgse vennoot is afgehaakt. “Hij is inmiddels
afgestudeerd en heeft een
fulltime baan gevonden”,

laat van der Burgt weten.
Ook Charles Smeets, die
vanaf het eerste uur
betrokken was, is afgestudeerd en uitgestapt.
“Voor Thijs en mij is het
niet gemakkelijk om ons
werk voor Free4students te
combineren met onze afstudeeropdracht. Dat is
ook de reden dat we dit
langzaam aan het overgeven zijn. Inmiddels zijn
er in iedere stad regiomanagers en hebben we
nieuwe mensen geworven
die een deel van de
acquisitiewerkzaamheden
voor hun rekening nemen.
Het uiteindelijke doel is
een organisatie die loopt
zonder Thijs en mij. Op dit
moment verdienen we er
een kleine boterham mee,
maar we blijven dit waarschijnlijk niet ons hele
leven
doen.”
(www.shift040.nl)/

.

ViRifestival voorlopig van de baan
Het ViRifestival wordt voorlopig niet meer gehouden. Dit laat Roy de Vries van Stichting
Virus weten. Virus houdt het minifestival ViRi sinds 2002 drie tot vier keer per jaar. De
stichting had dit jaar problemen om aan een nieuw bestuur te komen. De Vries: “Twee
TU/e’ers hebben nu het nieuwe bestuur op zich genomen en daarbij hebben we tien vrijwilligers. Zij gaan in ieder geval het StuKafest organiseren. Dat gaat zeker door. Daarna
gaan we kijken of er ook weer een ViRi kan worden gehouden. Vóór het StuKaFest zal dat
in ieder geval niet gebeuren.” Dit jaar werd in Eindhoven het eerste
Studentenkamerfestival gehouden. Het festival krijgt begin 2009 een vervolg.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor elke
week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat: Tessa Welte
(derdejaars Biomedische Technologie), John Groen (derdejaars
Werktuigbouwkunde), Annemieke Vrij (zevendejaars Bouwkunde) en Joris van
Beurden (vijfdejaars Elektrotechniek). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Raymond Smeets is
tweedejaars student Tech nische Innovatieweten schappen. Hij heeft vorig
jaar het schakelprogram ma gevolgd en is nu eerste jaars masterstudent. Hij
komt oorspronkelijk uit
Susteren. Hij is actief bij
studievereniging Inter mate en is tevens lid van de
Borrelcommissie, Master raad HTI en het dispuut
VKO-United. In zijn vrije
tijd danst hij bij studenten dansvereniging Footloose
en houdt hij van films
kijken. Ook zwemt hij vaak
bij het Studenten sportcentrum. Naast zijn
studie werkt hij bij
Eindhoven Airport. Zijn
must-have-item is een
Parker rollerballpoint. Ook
zorgt hij ervoor dat hij
altijd lekker eten in huis
heeft.

Tekst: Berdien Zwarthoed
en Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het eerste dat Tessa
opmerkt, is dat ze de kamer
erg hip vindt met veel nieuwe
spullen. Alles ziet er keurig
netjes uit. Het zou de kamer
kunnen zijn van een manne lijke student. John beaamt
dit. Hij vindt de waslijn erg
leuk en praktisch opgehan gen. Tessa ziet een sticker
van café Santé en conclu deert dat deze kamer
bewoond wordt door een
student Biomedische
Technologie. De aparte
patronen op de stoel sug gereren dat deze student een
creatieve studie volgt.
Doordat er veel dvd’s in de
kast staan, zal film kijken tot

een van de hobby’s behoren.
Johns oog valt op de Xbox en
neemt aan dat gamen ook
een van zijn hobby’s is. Al
wijzend naar de flessen
drank merken ze beiden op
dat hij in ieder geval van
stappen houdt. John denkt
dat fitness de sport is van
deze student. Bovendien zou
hij ook nog kunnen voet ballen, vanwege de oranje
kleur in zijn kamer. Deze
student eet erg gezond,
getuige de bananen. John
denkt niet dat dit de kamer is
van een masterstudent,
eerder een tweede- of derde jaars. Uiteindelijk gaan ze
beiden op hun gevoel af en

kiezen voor een mannelijke
derdejaars student Techni sche Bedrijfskunde. Zijn
must-have-item is een bloe metjeskrans. Ook moet hij
altijd drank en fruit in huis
hebben.
Deze kamer wordt bewoond
door een mannelijke student,
merken Annemieke en Joris
gelijktijdig op. De kleur
oranje valt erg op en Joris
grapt dat deze student een
enorme Van der Waals-fan is.
Er staat een Xbox in de kast,
dus hij houdt van gamen. Een
professioneel gamer is hij
echter niet, want daar is de
tv te klein voor, voegt Joris
daaraan toe. Annemieke ziet

veel dvd’s staan en con cludeert dat deze student
van film kijken houdt. Zijn
hobby is ook fotograferen,
denkt Joris hardop. Dit is te
zien aan het statief achter de
bank. Aan de zwembril die op
tafel ligt, is te zien dat zijn
sport zwemmen is. Aan het
grote aantal mappen op de
plank boven zijn bureau, is te
zien dat het hier om een
ouderejaars student gaat.
Beiden denken ze dat dit de
kamer is van een mannelijke
vierdejaars student Techni sche Natuurkunde. Zijn
must-have-item is cocktails.
Ook moet hij altijd bananen
in huis hebben.

De Nobelprijs voor natuur kunde gaat dit jaar naar
twee Japanners en een
Amerikaan voor ontdek kingen op het gebied van
gebroken symmetrie in de
deeltjesfysica. Symmetrie
kun je zien als een manier
om iets te zeggen over de
natuurkunde als je eigen lijk geen idee hebt hoe het
werkt. Een voorbeeldje: Je
loopt een huis binnen door
de voordeur. Het is handig
als het huis symmetrisch
is, want nu weet je, zonder
het gezien te hebben, dat
de achterdeur er precies
hetzelfde uitziet. Als je
echter het huis goed kent
(omdat je er woont) dan
ken je zowel de voordeur
als de achterdeur goed, en
doet het er eigenlijk niet
meer toe dat ze hetzelfde
zijn. Maar de wereld van
de fundamentele deeltjes
is allesbehalve bekend
terrein, dus zijn symme trieën handig. Des te ver velender is het dan ook
dat de symmetrieën niet
altijd blijken te kloppen.
Wetenschappers hebben
als het ware gevonden dat
de achterdeur geen
deurbel heeft. Dit had
kunnen betekenen dat de
hele theorie de prullenbak
in kon, maar gelukkig
waren daar Nambu,
Kobayashi en Maskawa.
Zij hebben de gebroken
symmetrie weten in te
passen, en niet zonder
succes. Op basis van sym metrieën en gebroken
symmetrieën is een heel
systeem van deeltjes
samengesteld, het zoge naamde standaardmodel.
Het is zelfs mogelijk
nieuwe deeltjes te voor spellen, zoals het Higgs deeltje. De Nobelprijs
hiervoor lijkt me terecht,
maar het lijkt er vooral op
dat de heren in Stockholm
een voorschot nemen op
toekomstige ontdek kingen. In CERN hoopt
men binnen een jaar het
Higgsdeeltje te vinden, en
de voorspellers hiervan
kunnen dan vrijwel zeker
rekenen op een Nobelprijs.
Het lijkt alsof het Nobel prijscomité nu alvast de
mensen beloont die het
voorwerk hebben gedaan.
Dat maakt de ontdekking
van het Higgsdeeltje des
te spectaculairder, maar
des te pijnlijker als er niks
gevonden wordt.
Bram van Gessel
is student
Technische Natuurkunde

9 oktober 2008 Cursor
20/ Ruis

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Felix Hommerson / 21 / vijfdejaars
Natuurkunde
Wanneer: weet ik niet meer zeker, ergens 2006
Wat:
artwork ‘The Empire Strikes First’
Waarom: “Omdat ik het heel mooi en relaxed
vind. Het is een deel van het cd-ontwerp van de
Amerikaanse punkrockband Bad Religion. Ik
vind het natuurlijk ook een heel goede band met
goede muzikanten, mooie muziek. Ook heel erg
knap dat ze na 28 jaar nog steeds nieuwe muziek
maken. Daarbij komt dat het plaatje niet erg
afleidt waardoor ik m’n pictogrammen gemakkelijk kan terugvinden.
Ik heb wel wat met muziek. Back in ZeeuwsVlaanderen speelde ik
in het punkbandje
System Error en sinds ik
hier in Eindhoven
vertoef zit ik bij
Stichting Virus waar ik
veel organiseer en ook
bands boek en zo.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Zonder extra geld voor internationalisering dreigen we af te glijden naar de
status van Jutland.” Aldus een citaat in
Trouw van rector Kortmann van de
Radboud Universiteit. “Jutland”, dacht
ik, “maar daar ligt toch de bekende universiteit van Aarhus!” Even gekeken op
de ARWU (Academic Ranking of World
Universities), en ja hoor, ik kon rector
Kortmann schrijven: “Ik wijs u erop dat
de universiteit van Aarhus, Jutland, in
de ARWU tientallen punten hoger staat
dan de Radboud Universiteit in
Nijmegen”. Kortmann reageerde
sportief, maar schreef dat hij niet

helemaal correct geciteerd was.
Een paar wetenswaardigheden uit de
ARWU van 2008: Aarhus staat op
plaats 93, Nijmegen (ex aequo) op plaats
151, even laag als Delft. De twee hoogst
geplaatste Nederlandse universiteiten
zijn Utrecht en Leiden, resp. 47-ste en
76-ste plaats. De TU/e staat tamelijk
laag, maar de toekenning van rankings
gaat niet altijd eerlijk, zoals uit het
volgende voorbeeld blijkt. Eén van de
criteria is het aantal veelgeciteerde
geleerden dat een universiteit in huis
heeft. Op de lijst van veelgeciteerde wiskundigen staat Richard Gill bij Utrecht,
hoewel hij al twee jaar in Leiden werkt;
Hendrik Lenstra, die deeltijds aan
Leiden is verbonden, wordt alleen aan

Berkeley toegerekend. Bij een eerlijker
toekenning van veelgeciteerden was
Leiden misschien boven Utrecht
geëindigd, en wie weet waar de TU/e
terechtgekomen was. De TU’s hebben
samen twee veelgeciteerden: Burggraaf
(UT) en Van Dijken (TUD). Onder de
veelgeciteerden zijn er veel uit de
medische- en biowetenschappen.
Nijmegen en Aarhus hebben elk één
veelgeciteerde geleerde, beiden wiskundigen, terwijl Denemarken er totaal
31 heeft en Nederland 100.
Je wordt niet zomaar tot de veelgeciteerden gerekend. Ik heb met Van Harn
een artikel uit 1979, dat 111 citaties heeft
- er komt er geregeld nog een bij; dat
vind ik ‘best veel’, maar het is toch

minstens een factor vijf te laag.
Bovendien -ik heb de precieze criteria
niet nagelezen- zul je wel meer dan één
veel geciteerd artikel moeten hebben
om mee te tellen.
Doet Nederland mee aan de echte universitaire top? In sommige vakgebieden
wel, maar universiteitsgewijs misschien
net niet: één universiteit in de top
vijftig, twee in de top honderd. In de
rangschikking van technische universiteiten hebben ‘we’ er één in de top tien
en drie in de top 35. Niet slecht, maar
niet zo goed als Zwitserland.
De vele talen die je op de gang hoort,
bewijzen dat we wel zeer geïnternationaliseerd zijn.

