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TU/e stabiel op internationale ranking
Op de ranglijst van beste
universiteiten, de Times Higher
Education-QS World University
Rankings (THE-QS) van 2008,
staat de TU/e op de 128ste
plaats. Dat is twee plaatsen
hoger dan vorig jaar. 

De ranglijst wordt, net als vorig
jaar, aangevoerd door het
Amerikaanse Harvard, gevolgd
door Yale, Cambridge en Oxford.
De hoogst geplaatste Neder-
landse universiteit is opnieuw de
Universiteit van Amsterdam, die
zakte van plek 48 naar 53. Ook
Leiden (64), Utrecht (67), Delft
(78), Maastricht (111) en de
Rotterdamse Erasmusuniversiteit
(126) scoren beter dan de TU/e. 

De TU/e scoort vooral goed op de
verhouding tussen de aantallen
stafleden en studenten, en op het
percentage internationale staf-
leden. 
Verder past de THE-QS de
volgende criteria toe: het aantal
citaties per staflid, het percentage
internationale studenten, en de
gewildheid van voormalige werk-
nemers en studenten bij andere
universiteiten en het bedrijfs-
leven. Voor die laatste catego-
rieën werd 6.354 academici en
2.339 werkgevers om hun
mening gevraagd. 
Ondanks dat de lijst pas sinds
2004 bestaat en er door aanpas-
singen aan de criteria regelmatig
grote verschuivingen plaats-

vinden (zo was de TU/e in 2006
nog de hoogst genoteerde
Nederlandse universiteit, op
plaats 67), wordt de THE-QS
gezien als de invloedrijkste inter-
nationale ranglijst voor universi-
teiten. 

In een nationale ranglijst op-
gesteld door het tijdschrift
Elsevier, kwam de TU/e onlangs
nog uit de bus als de technische
universiteit met de beste oplei-
dingen./.

Lumo vlamt en plastic wandelt tijdens Dutch Design Week
LLiicchhttllooggoo  LLuummoo,,  oopp  hheett  ddaakk  vvaann
VVeerrttiiggoo,,  wwoorrddtt  ddeezzee  wweeeekk  lleetttteerrlliijjkk
nniieeuuww  lleevveenn  iinnggeebbllaazzeenn,,  iinn  hheett
kkaaddeerr  vvaann  ddee  DDuuttcchh  DDeessiiggnn  WWeeeekk
((1188  ttoott  eenn  mmeett  2266  ookkttoobbeerr))..  IInn  ddee
SSttaaddssttuuiinn  aaaann  ddee  TTeenn  HHaaggeessttrraaaatt,,
ssttaaaann  ttwweeee  bbllaaaassbbaallggeenn  ddiiee  aallss  aaff--
ssttaannddssbbeeddiieenniinngg  vvoooorr  LLuummoo
ddiieenneenn  ((zziiee  ffoottoo  lliinnkkssoonnddeerr))..  DDoooorr
hhaarrddeerr  ttee  bbllaazzeenn  wwaakkkkeerr  jjee  ddee
vvllaammmmeennddee  kklleeuurreenn  aaaann,,  iinn  ddee
rriicchhttiinngg  vvaann  jjee  tteeggeennssttaannddeerr..  OOuudd
IIDD--ssttuuddeenntt  AAlleexxaannddeerr  RRuullkkeennss
mmaaaakkttee  ddeezzee  iinnssttaallllaattiiee,,  mmeett  aallss
ttiitteell  ‘‘LLiicchhtt  OOnnttvvllaammbbaaaarr’’..
HHeett  iiss  eeeenn  vvaann  118811  eevveenneemmeenntteenn
ddiiee  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa  ssttaaaann  vvaann  ddee
DDDDWW,,  wwaaaarrvvaann  eeeenn  hheellee  rreeeekkss  zziicchh
aaffssppeeeelltt  oopp  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss..  ZZoo
wwaass  aaffggeellooppeenn  mmaaaannddaaggaavvoonndd
TThheeoo  JJaannsseenn  eeeenn  vvaann  ddee  ddrriiee
sspprreekkeerrss  ttiijjddeennss  ‘‘SSuuppeerr  aaaann  TTaaffeell
mmeett’’  iinn  hheett  GGaassllaabb  ((zziiee  ffoottoo  rreecchhttss))..
JJaannsseenn  iiss  wweerreellddbbeerrooeemmdd  ddoooorr  zziijjnn
ssttrraannddbbeeeesstteenn  eenn  aannddeerree  zziicchhzzeellff
vvoooorrttbbeewweeggeennddee  ccrreeaattuurreenn,,  ddiiee
bbeessttaaaann  uuiitt  ccoommpplleexxee  mmeecchhaanniiee--
kkeenn  ggeebboouuwwdd  mmeett  ddee  wweellbbeekkeennddee

fflleettssggeellee  ppvvcc--bbuuiizzeenn..  JJaannsseenn,,  ddiiee
nnaattuuuurrkkuunnddee  ssttuuddeeeerrddee  eenn  eeeenn
ccoolluummnn  hheeeefftt  iinn  ddee  VVoollkksskkrraanntt,,
bbrraacchhtt  zziijjnn  ppuubblliieekk  oopp  ddee  hhooooggttee
vvaann  ddee  eevvoolluuttiiee  vvaann  zziijjnn  ccrreeaattuurreenn,,
ddiiee  hhiijj  iinnmmiiddddeellss  vvaann  eeeenn  zzeeeerr  rruuddii--
mmeennttaaiirr  bbrreeiinn  hheeeefftt  wweetteenn  ttee
vvoooorrzziieenn..  AAnnddeerree  sspprreekkeerrss  wwaarreenn
KKeeeess  vvaann  OOvveerrvveelldd  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  IInnnnoo--
vvaattiioonn  SScciieenncceess  ((vvoooorrhheeeenn  TTMM))  eenn
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee  uunniivveerrssii--
tteeiittssccoolllleeggeess  BBiigg  IImmaaggeess,,  eenn  JJaann
WWeessttrraa,,  ddeeccaaaann  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..
MMiinniisstteerr  MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  wwaass
mmaaaannddaagg  oopp  ddee  ccaammppuuss  ((zziiee  ffoottoo
rreecchhttssoonnddeerr))  eenn  bbeekkeeeekk  oonnddeerr
mmeeeerr  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  DDeessiiggnn
UUnniitteedd  33,,  wwaaaarr  wweerrkk  vvaann  ssttuuddeenntteenn
vvaann  ddee  ddrriiee  oopplleeiiddiinnggeenn  iinndduussttrriieeeell
oonnttwweerrppeenn  ssttaaaatt  ((EEiinnddhhoovveenn,,  DDeellfftt,,
TTwweennttee))..  OOvveerr  aaaannddaacchhtt  uuiitt  DDeenn
HHaaaagg  hheeeefftt  ddee  DDDDWW  nniieett  ttee  kkllaaggeenn::
zzaatteerrddaagg  kkwwaamm  mmiinniisstteerr  RRoonnaalldd
PPllaasstteerrkk  aall  oopp  bbeezzooeekk,,  eenn  kkoommeenndd
wweeeekkeenndd  kkoommtt  mmiinniisstteerr  EErrnnsstt
HHiirrsscchh  BBaalllliinn  nnoogg  llaannggss.. Foto’s: Bart van Overbeeke

Twijfel aan nut duizend extra
internationale promovendi
De Promovendi Vereniging
Eindhoven, PromoVE, heeft zijn
bedenkingen bij het plan van
het Innovatieplatform om
jaarlijks duizend extra buiten-
landse promovendi aan te
trekken. 

Het verbaast PromoVE dat het
plan gericht is op buitenlandse
studenten. Ze raadt de overheid
aan om eerst helder te krijgen
waarom er geen geschikte kan-
didaten in eigen land te vinden
zijn. Om het plan kans van slagen
te geven, zal Nederland de facili-
teiten voor nieuwkomers moeten
verbeteren. “Zorg voor adequate
begeleiding van hoogleraren en

een geschikte werkomgeving en
vervolgcarriere”, stelt PromoVE.
De decanen van de TU/e hekelen
de huidige carrièremogelijk-
heden van gepromoveerden.
Bekend is dat veel buitenlanders
na hun promotie snel weer naar
hun eigen land terugkeren. 
Prof.dr. Kees van Hee van
Wiskunde & Informatica: “Van
de buitenlandse PhD’s blijft na
het promoveren gelukkig een
aardig deel in Nederland hangen,
dat is onze braingain. Wanneer
ze weer teruggaan naar het land
van herkomst, hebben we helaas
niet meer gedaan dan ontwikke-
lingshulp geven.”
Lees verder op de pagina’s 8 en 9
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DDe we weekeek vvanan/K/Kevevinin
Kevin Pfeil is vierdejaars Industrial

Design, oud-bestuurslid van Lucid en
commissielid van de design|LAB-

commissie. Dit is een commissie van
Lucid, CHEOPS en Studium Generale die

tijdens de DDW het design|LAB
organiseert.

DDoonnddeerrddaagg::  Overdag toch maar hard aan
de studie gegaan. Zorgen dat zoveel
mogelijk af is voor de DDW en het
design|LAB beginnen.

VVrriijjddaagg::  Met slaap in de ogen ’s morgens
om negen uur in het Gaslab om te zorgen
voor de transformatie van Gaslab naar
design|LAB. Bijna stress. 9.00 uur: gor-
dijnen weg. 9.30 uur: levering van de
drank en apparatuur. 10.30 uur: levering
van speciaal bieren. 11.00 uur: levering
van de keukenapparatuur. 11.05 uur:
hangen die k*t-gordijnen er nog steeds?
11.10 uur: is de vloer al gelegd? 11.15 uur:
wanneer kan de tentoonstelling omhoog?

In de avond met de nieuwe keukenappa-
ratuur maar het eerste gerecht koken voor
alle vrijwilligers die bezig zijn. Gelukkig
hebben we een oven waar een volledige
koe in gebakken kan worden.

ZZaatteerrddaagg::  De dag van de inkopen en de
opening van het design|LAB. Genoeg eten
gekocht om gerechten te maken waar
Albron een puntje aan kan zuigen. Snel de
auto in om nog wat last minute inkopen te
doen: uiteindelijk toch nog een lapje
kunstgras op de kop kunnen tikken.
Gelukkig om 16.54 uur alles klaar voor de
opening van het design|LAB door Harry
Roumen: gezellig druk, fustje van het CvB,
top!

ZZoonnddaagg::  De vuurdoop voor de keuken,
eerst zorgen dat er 25 lunches uitge-
serveerd kunnen worden op bestelling,
dan de voorbereidingen voor het diner:
lekkere varkenshaasjes gevuld met brie,
sinaasappel en rozemarijn. Doe er wat

rozemarijn-
aardappeltjes uit
de oven bij met
gegrilde medi-
terrane
groenten.
Muziekje erbij
van een harp
en gitaar, biertje
en wijntje.
Topdag!

MMaaaannddaagg::  Vroeg eruit voor de voor-
bereiding van de lunch, daarna alles
klaarmaken voor de Aan Tafel Met-lezing.
Snel in het pak om de avond te openen en
aan elkaar te praten. Drie lezingen, drie
gastronomische gerechten, nieuwe
inspiratie en een volle maag. Als de rest
van de week zo doorgaat, komt het hele-
maal goed en hebben we in mijn ogen het
meest geslaagde evenement voor studen-
ten door studenten van de hele DDW.

Strak koppie. Stug rossig haar
krult onder een zwarte wollen
muts uit. Lichtblauwe ogen die
voortdurend de omgeving af-
tasten. Alsof ieder moment het
startschot kan vallen. De 33-
jarige uit Milwaukee Wisconsin
oogt afgetraind. Op de ijsbaan
van Eindhoven vliegen de
vonken er vanaf. Het schaats-
seizoen is begonnen. Voor de
tweede opeenvolgende keer met
Witty in de rol van coach.
Ze is in mei 2007 naar Eind-
hoven gekomen om samen te

wonen met haar partner Frouke
Oonk. De Nederlandse schaats-
sprintster traint de A-groep van
Isis en introduceerde Witty bij
de studentenclub. “Fit zijn ze
allemaal. Ik schaaf vooral aan
hun techniek, zodat ze meer
vooruitgang boeken.” Volgens
Isis trekt haar aanwezigheid
extra leden. De selectietijden
zijn daarom aangescherpt zodat
de topgroep beperkt blijft tot
maximaal twintig rijders. Witty
kan er om glimlachen. Hoewel
ze het aanvankelijk ontkent,
blijft het voor haar behelpen. Al
die jaren het eigen vizier gericht
op winnen. Tien tot twaalf trai-
ningen per week. Beulswerk. En
nu plotseling drie avonden per
week oefenen met studenten.
Getalenteerd weliswaar, maar
toch. “Ze offeren zich niet hele-
maal op, zoals ik destijds deed.
Daar heb ik vooral het eerste
seizoen aan moeten wennen.
Maar het zijn op de eerste plaats
natuurlijk studenten. Studie en
tentamens gaan voor. Ik moet

daar relaxter mee omgaan.”
In 2002 was Witty gouddelver
op de Olympische Winterspelen
van Salt Lake City. Duizend
meter ijs verpulverde ze met een
wereldrecord van 1.13,83. Maar
de overwinning op haar favoriete
afstand overtrof ze enkele dagen
later. Ze kwam naar buiten met
een triest relaas over haar jeugd.
Jarenlang misbruikt door haar
buurman, zonder dat de familie
het wist. Het leidde later tot een
breuk met haar ouders. Dat
trauma heeft ze intussen ver-
werkt, zo vertelde ze in eerdere
interviews. Ze kijkt nu vooruit.
“Ik zie deze periode als een
‘change of life’. Niet elke dag
hoeven te presteren, lekker ont-
spannen bezig zijn. Ik geniet
ervan. Ik heb ooit bedrijfskunde
gestudeerd, maar van een
kantoorbaan zou ik gek worden.
Daarom volg ik nu, met finan-
ciële steun van het US Olympic
Committee, een bachelorstudie
sportwetenschappen. De boeken
worden vanuit de States overge-

vlogen en de rest van de studie
volg ik via internet. Ik wil actief
blijven in de sportwereld. Of het
nu schaatsen, zwemmen of vol-
leybal is. Misschien als coach,
misschien als wetenschapper die
fysiologisch onderzoek doet.”
Met de studie wapent Witty zich
tegen een gapend gat. De
beruchte afgrond waar top-
sporters geregeld met tragische
gevolgen in tuimelen. Tijdens
‘debriefings’ van het Ameri-
kaanse Olympische comité werd
Witty gewaarschuwd. “Op die
sessies waren voormalige kam-
pioenen uitgenodigd als gast-
sprekers. Stonden mensen als
Bonnie Blair na hun voordracht te
huilen van emotie. Ze zijn nog
steeds niet gewend aan het feit
dat ze doodgewoon zijn gewor-
den. Dat ze nauwelijks nog
worden herkend. Ja, daar heb ik
ook aan moeten wennen. Vorig
jaar tijdens het WK-sprint in
Heerenveen zat ik tussen het
publiek. Te kijken naar de
wereld waarin ik zo lang heb

geleefd. Heel af en toe zwaaide
een schaatser naar me op de
tribune, maar dan moest ik eerst
heel hard om aandacht
schreeuwen.”
Bitter is ze daar allerminst over.
Witty weet haar tomeloze drang
om te winnen tegenwoordig te
beteugelen. Ze wil nog wel eens
snel over het ijs vliegen, maar
haar rondjes klokt ze niet meer.
Na al het blessureleed dat een
einde maakte aan haar sportieve
loopbaan, is er nu berusting.
Hoewel. Haar debuut in het
marathoncircuit dit seizoen
imponeert. Na drie wedstrijden
rijdt ze al in de groene trui. Het
puntentricot voor de tussen-
sprint. “Amerikanen sporten om
te winnen. Nederlanders vinden
het vaak belangrijker dat ze hun
best doen en fit blijven. Het is
een verschil in sportmentaliteit”,
meent Witty. Een Amerikaanse
in Nederland, dat moet dus
botsen? Lachend: “Ik heb
geleerd op gracieuze wijze te
verliezen.”/.

Tekst: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke
Het leven van schaatsster

Chris Witty stond tot voor kort
in het teken van winnen. De

oud-Olympische kampioene op
de duizend meter traint tegen-

woordig in Eindhoven de
selectie van studenten-

schaatsclub Isis. Een hele
overgang. “Ik heb me voor-

bereid op het zwarte gat dat na
topsport valt.”

“Ik heb geleerd op gracieuze wijze te verliezen”

Chris Witty
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Kleiner dan kleinst voor de kleintjes

HHooee  kkaann  hheett  ddaatt  eerr  zzoovveeeell  mmuuzziieekk  ppaasstt  oopp  eeeenn  MMPP33--
ssppeelleerr??  IInnggeessppaannnneenn  lluuiisstteerreenn  kkiinnddeerreenn  ttiijjddeennss  hheett
eeeerrssttee  ccoolllleeggee  vvaann  hheett  sseeiizzooeenn  vvaann  ddee
KKiinnddeerruunniivveerrssiitteeiitt  nnaaaarr  hheett  aannttwwoooorrdd  vvaann  pprrooff..ddrr..
BBeerrtt  KKooooppmmaannss..  ZZaaaall  66  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  wwaass  mmaaaann--
ddaaggmmiiddddaagg  ggeevvuulldd  mmeett  zzoo’’nn  hhoonnddeerrzzeevveennttiigg  lleeeerr--
ggiieerriiggee  kkiinnddeerreenn  uuiitt  ggrrooeepp  66,,  77  eenn  88  vvaann  ddee  bbaassiiss--
sscchhooooll..  DDee  oouuddeerrss  vvoollggddeenn  hheett  ccoolllleeggee  oopp  eeeenn

bbeeeellddsscchheerrmm  iinn  ddee  nnaaaassttggeelleeggeenn  ccoolllleeggeezzaaaall..
HHoooogglleerraaaarr  nnaannootteecchhnnoollooggiiee  KKooooppmmaannss,,  bbiijj  zziijjnn
eennttrreeee  iinn  ddee  ccoolllleeggeezzaaaall  uuiittggeeddoosstt  iinn  ttooggaa  mmeett  bbaarreett,,
lliieett  zziijjnn  jjeeuuggddiiggee  ppuubblliieekk  kkeennnniissmmaakkeenn  mmeett  hheett
kklleeiinnssttee  vvaann  hheett  kklleeiinnssttee..  HHeett  ccoolllleeggee  wweerrdd  aaffggee--
wwiisssseelldd  mmeett  eennkkeellee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  pprrooeevveenn,,  vveerrzzoorrggdd
ddoooorr  hheett  NNaattuuuurrkkuunnddeecciirrccuuss..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

In het kort

ID-student grijpt in Finland
naast hoofdprijs
Industrial Design-student Remco Magielse is
tweede geworden bij de prijsuitreiking van de
Nokia Ubimedia MindTrek Award met zijn spel
TreasureHunter, een spel dat gebruikmaakt van
een apparaatje dat draadloos informatie levert over
het spelverloop. Drie (teams van) genomineerden
waren naar Finland gekomen om hun ontwerpen te
presenteren. Magielse is niet ontevreden over zijn
tweede plek: “Als je ziet tussen welke namen ik
stond, was ik al blij dat ik genomineerd was.” De
student liet een groep promovendi achter zich, en

hoefde slechts het hoofd te buigen voor een profes-
sioneel onderzoeksteam uit Oostenrijk.

Online onderzoek studenten-
sportcentrum
Het studentensportcentrum wil er via een digitale
enquête achter komen hoe de sportkaarthouders en
campusbewoners over het sportcentrum denken.
Wie meedoet aan dit onderzoek, maakt kans op een
gratis sportkaart ter waarde van 69 euro. 
Ga voor het onderzoek en meer info naar 
https://pollweb.tue.nl/STU/enquete.php?enqnr
=109

Eerste geïntegreerde schake-
lingen via zelfassemblage
Een Europees onderzoeksteam
-met hierin drie TU/e’ers- heeft
voor het eerst organische
geïntegreerde schakelingen
gemaakt met een zogeheten
‘bottom-up’-methode. Dat
schrijven de onderzoekers in
een artikel dat donderdag 16
oktober is gepubliceerd in
Nature. De verwachting is dat
elektronica gebaseerd op orga-
nische halfgeleiders op termijn
veel eenvoudiger en goedkoper
gefabriceerd kan worden dan
de conventionele siliciumelek-
tronica.

De onderzoekers lieten de mole-
culen zelf het werk doen: ze dom-
pelden een substraat met een
patroon in een oplossing met
organische halfgeleidermole-
culen die waren voorzien van een
speciale ‘verankeringsgroep’.
Hierdoor ontstond een enkele
laag moleculen in het juiste
patroon, met als resultaat een
schakeling van diverse orga-
nische transistoren - elektrische
componenten waarmee signalen
worden geschakeld. De spontane
organisatie van moleculen maakt
veel stappen van de conven-
tionele fabricage van organische
transistoren overbodig. Dit
proces van zelfassemblage wordt
in de farmaceutische- en kunst-
stofindustrie al redelijk succes-
vol toegepast, maar in de elek-
tronica werd tot nu toe weinig
vooruitgang geboekt, aldus de
onderzoekers. Zij hebben nu
laten zien dat het mogelijk is om
geïntegreerde schakelingen (in-
tegrated circuits) te maken met
meer dan driehonderd zelfgeas-
sembleerde transistoren - maar
een fractie van het aantal tran-
sistoren op een siliciumchip,
maar tot voor kort ondenkbaar
met organische halfgeleiders.
Het project stond onder leiding
van de Rijksuniversiteit
Groningen en Philips Research.
De TU/e werd vertegenwoordigd

door promovendus ir. Simon
Mathijssen en dr.ir. Martijn
Kemerink van Technische
Natuurkunde en dr.ir. Eugenio
Cantatore van Elektrotechniek.
Mathijssen speelde samen met
zijn Groningse collega-promo-
vendus Edsger Smits een
belangrijke rol in het ver-
vaardigen en testen van de inte-
grated circuits. “We hebben de
transistoren bij Philips gemaakt,
en ze vervolgens daar en aan de
TU/e gekarakteriseerd”, zegt
Mathijssen, die de helft van zijn
tijd bij Philips doorbrengt. “Een
deel van de tests is in Oostenrijk
uitgevoerd, en de moleculen
waarmee we de transistoren
hebben gemaakt, kwamen uit
Moskou.” 
Om te demonstreren dat de tech-
nologie echt werkt, bouwde het
team een 15-bits programma-
generator, een schakeling die een
spanning omzet in een digitale
code. Voor de toekomst voorzien
de onderzoekers toepassingen in
onder meer identificatielabels,
buigzame LCD-schermen en
gassensoren./.

Promovendi Simon Mathijssen (links)
en Edsger Smits. Foto: Nancy Dijkstra

ESI-directeur Brinksma
wordt rector UT
Prof.dr. Ed Brinksma,
wetenschappelijk
directeur van het
Embedded Systems
Institute, wordt rector
magnificus van de
Universiteit Twente
(UT). Hij volgt per 1
januari Henk Zijm op.

Brinksma is, naast zijn
werk bij ESI, deeltijd-
hoogleraar bij de facul-
teit Elektrotechniek,
Wiskunde en Infor-
matica van de UT en lid
van de vakgroep Formal
Methods.
Volgens de Raad van
Toezicht van de UT voldoet
Brinksma aan het tevoren opge-
stelde profiel: een bètaweten-
schapper met een brede bestuur-
lijke ervaring die bovendien
uitstekend past in het team.
Brinksma (51) studeerde wis-
kunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is sinds 1982
verbonden aan de Universiteit
Twente, waar hij promoveerde en
tot hoogleraar werd benoemd bij

informatica.
In 2005 werd
Brinksma
wetenschap-
pelijk direc-
teur van het
Embedded
Systems
Institute in
Eindhoven,
een functie
die hij com-
bineert met
een parttime
hoogleraar-
schap aan de
UT. 
Brinksma is
enthousiast

over zijn benoeming. “Ik vind het
een hele eer en een fantastische
uitdaging om binnenkort rector
te mogen zijn van de UT’, re-
ageert hij. ‘Ik voel me zeer be-
trokken bij deze universiteit en
ook bij technisch onderzoek en
onderwijs en ga graag vanuit
mijn visie met andere partners
op de UT aan het werk.’/.
Volgende week in Cursor een interview
met Brinksma.

Ach en Wee

Ed Brinksma. 
Foto: Jan Hesselink



EEvveenn  wwaass  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  hheett  ‘‘rroozzee
ddoommeeiinn’’  vvaann  vvoooorraall  ddaannsseennddee  kklleeiinnee
mmeeiissjjeess  mmeett  hhaarrttbbaalllloonnnneenn,,  lliippppeennssttiifftt--
iijjssjjeess  eenn  kknniippppeerreennddee  vvlliinnddeerrttoovveerr--
ssttaaffjjeess..  NNaaaarr  sscchhaattttiinngg  vviijjffttiieenn--  ttoott  ttwwiinn--
ttiiggdduuiizzeenndd  kklleeiinnee  eenn  ggrroottee  ffaannss  kkwwaammeenn
zzoonnddaagg  1199  ookkttoobbeerr  nnaaaarr  hheett  vveerrjjaaaarrddaaggss--
ffeeeessttjjee  vvaann  KKaarreenn,,  KKrriisstteell  eenn  KKaatthhlleeeenn,,
ssiinnddss  ttiieenn  jjaaaarr  bbeetteerr  bbeekkeenndd  aallss  KK33..
HHooooggtteeppuunntt  vvaann  hheett  ppuubblliieekkee  ppaarrttiijjttjjee
oopp  hheett  TTeeMMaavveelldd  wwaass  hheett  mmiinniiccoonncceerrtt
aaaann  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  aavvoonndd,,  ttooeenn  hhiittss
aallss  ‘‘HHeeyyaahh  mmaammaa’’  eenn  ‘‘DDee  ddrriiee  bbiiggggeettjjeess’’
wweerrddeenn  mmeeeeggeezzoonnggeenn  ddoooorr  zzoo’’nn  zzeevveenn--
ttoott  aacchhttdduuiizzeenndd  ttooeesscchhoouuwweerrss..  EEeenn
rruuwwee  sscchhaattttiinngg,,  zzeeggtt  wwaaaarrnneemmeenndd  TTUU//ee--
bbrraannddwweeeerrccoommmmaannddaanntt  EErriicc  vvaann  ddeerr
HHeeiijjddeenn::  ““KKiijjkkeenndd  nnaaaarr  ddee  bbeezzeettttee
vviieerrkkaannttee  mmeetteerrss  lleeeekk  hheett  mmiinnddeerr  ddrruukk,,
mmaaaarr  pprraakkttiisscchh  eellkkee  oouuddeerr  hhaadd  nnoogg  wweell
iieemmaanndd  iinn  ddee  nneekk  zziitttteenn””..  VVoollggeennss  VVaann
ddeerr  HHeeiijjddeenn  iiss  ddee  ddaagg  ‘‘vvoooorrttrreeffffeelliijjkk
vveerrllooppeenn’’..
EEeerrddeerr  oopp  ddee  ddaagg  kkoonnddeenn  ddee  ffaannss  oonnddeerr
aannddeerree  eeeenn  bbeezzooeekk  bbrreennggeenn  aaaann  hheett

ssppeecciiaaaall  ooppggeebboouuwwddee  KK33--hhuuiiss,,  zziicchh
llaatteenn  sscchhmmiinnkkeenn  iinn  ddee  KK33--bbeeaauuttyyssaalloonn,,
mmeeeeddaannsseenn  ttiijjddeennss  eeeenn  KK33--ddaannsslleess  iinn
ddee  ooppeennlluucchhtt  ooff  eeeenn  rroonnddjjee  mmaakkeenn  oopp
hheett  KK33--ffiieettssppaarrccoouurrss..  ZZaatteerrddaagg  ggaaff  ddee

mmeeiiddeennbbaanndd,,  vveerruuiitt  hheett  ssuucccceessvvoollssttee
pprroodduucctt  uuiitt  ddee  ssttaall  vvaann  hheett  BBeellggiisscchhee
mmiilljjooeenneennbbeeddrriijjff  SSttuuddiioo  110000,,  iinn  eeiiggeenn
llaanndd  ooookk  aall  eeeenn  vveerrjjaaaarrddaaggssffeeeesstt  vvoooorr
dduuiizzeennddeenn  ffaannss..
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UT Nieuws - Universiteit Twente

Textielgroep weer springlevend
DDee  TTwweennttssee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeepp  tteexxttiieelltteecchhnnoollooggiiee,,  ddiiee  nnaa
eeeenn  rreeoorrggaanniissaattiiee  oopp  ssttrraaaatt  bbeellaannddddee,,  mmaaaakktt  eeeenn  ddoooorrssttaarrtt
aaaann  eeeenn  aannddeerree  ffaaccuulltteeiitt..  OOnnddeerr  ddee  nniieeuuwwee  nnaaaamm
EEnnggiinneeeerriinngg  ooff  FFiibbrroouuss  SSmmaarrtt  MMaatteerriiaallss  ggaaaatt  hheett  tteeaamm  zziicchh
rriicchhtteenn  oopp  vveezzeellss  eenn  wwaatt  jjee  hhiieerrmmeeee  kkuunntt  ddooeenn  oomm  tteexxttiieell
eeeenn  ttooeeggeevvooeeggddee  wwaaaarrddee  ttee  ggeevveenn,,  vveerrtteelltt  pprrooffeessssoorr
MMaarriijjnn  WWaarrmmooeesskkeerrkkeenn  iinn  wweeeekkbbllaadd  UUTT  NNiieeuuwwss..  HHiijj  ddeennkktt
oonnddeerr  aannddeerree  aaaann  ‘‘sslliimmmmee’’  ppaakkkkeenn  vvoooorr  bbrraannddwweeeerrlliieeddeenn,,
ddiiee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  aallaarrmmssiiggnnaaaall  aaffggeevveenn  aallss  bbiijj  eeeenn
bbrraanndd  ggiiffttiiggee  ssttooffffeenn  vvrriijjkkoommeenn..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Student centraal in hiv-zaak
EEeenn  ssttuuddeenntt  vvaann  ddee  RRUUGG  ssppeeeelltt  eeeenn  ccrruucciiaallee  rrooll  iinn  ddee
GGrroonniinnggssee  hhiivv--zzaaaakk,,  mmeellddtt  wweeeekkbbllaadd  UUKK..  DDee  oouuddeerreejjaaaarrss
ffaarrmmaacciiee  ddeeeedd  aallss  eeeerrssttee  aaaannggiiffttee  iinn  ddee  zzaaaakk  wwaaaarriinn  ddrriiee
mmaannnneenn  wwoorrddeenn  vveerrddaacchhtt  vvaann  hheett  ddrrooggeerreenn  eenn  sseekkssuueeeell
mmiissbbrruuiikkeenn  vvaann  hhoommoosseekkssuueelleenn..  DDee  ddrriiee  zzoouuddeenn  ddaaaarrbbiijj
vveeeerrttiieenn  ssllaacchhttooffffeerrss,,  oonnddeerr  wwiiee  ddee  RRUUGG--ssttuuddeenntt,,  hheebbbbeenn
iinnggeessppootteenn  mmeett  hhiivv--bbeessmmeett  bbllooeedd..  DDee  ssttuuddeenntt  hhaadd  ddee
mmaannnneenn  bbiijj  hheemm  tthhuuiiss  uuiittggeennooddiiggdd  nnaaddaatt  hhiijj  zzee  hhaadd
oonnttmmooeett  vviiaa  eeeenn  hhoommoo--cchhaattssiittee..  DDee  aaaannkkoommeenndd  ffaarrmmaacceeuutt
hhaadd  ddee  ppaarrttyyddrruugg  GGHHBB  iinn  hhuuiiss,,  mmaaaarr  vvoollggeennss  zziijjnn
oopplleeiiddiinnggssddiirreecctteeuurr  iiss  vvrriijjwweell  uuiittggeessllootteenn  ddaatt  hhiijj  hhiieerr  vviiaa
ddee  oopplleeiiddiinngg  aaaann  iiss  ggeekkoommeenn,,  oommddaatt  ddee  ddrruugg  oonnddeerr  ddee
ooppiiuummwweett  vvaalltt  eenn  nnaauuwwkkeeuurriigg  wwoorrddtt  ggeerreeggiissttrreeeerrdd..  ““KKoommtt
ddee  oopplleeiiddiinngg  iinn  hheett  ggeeddiinngg,,  ddaann  zzuulllleenn  wwee  ddee  zzaaaakk  vveerrddeerr
oonnddeerrzzooeekkeenn..””

Folia - Universiteit van Amsterdam

Jarig weekblad blikt terug
EEeenn  bboonnttee  vveerrzzaammeelliinngg  hheerriinnnneerriinnggeenn  bbrreennggtt  FFoolliiaa  ddeezzee
mmaaaanndd..  TTeerr  eerree  vvaann  zziijjnn  zzeessttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann  bblliikktt  hheett
wweeeekkbbllaadd  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm  tteerruugg  oopp  ddee
aaffggeellooppeenn  zzeess  ddeecceennnniiaa,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  mmeeeesstt  uuiitteeeennllooppeennddee
ggeebbeeuurrtteenniisssseenn  eenn  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  aaaann  bboodd  kkoommeenn::  vvaann  ddee
eemmaanncciippaattiiee,,  ddee  MMaaaaggddeennhhuuiiss--bbeezzeettttiinngg  iinn  11996699  eenn  ddee
ccrriissiiss  bbiijj  ddee  mmeeddiisscchhee  ffaaccuulltteeiitt  ttoott  hheett  vveerrssttuurreenn  vvaann
AA44’’ttjjeess  vviiaa  ddee  aakkooeessttiisscchhee  ffaaxx,,  uunniivveerrssiitteeiittsshhoonndd  DDuuffffeell
ddiiee  rreeggeellmmaattiigg  ddee  FFoolliiaa--kkoolloommmmeenn  hhaaaallddee  eenn  hheett  ‘‘lleekkkkeerree
kkoonnttjjee’’  vvaann  lleeeerrlliinngg--rreeddaacctteeuurr  BBeeaauu  vvaann  EErrvveenn  DDoorreennss  
((zzoo  vvoonndd  aalltthhaannss  PPiimm  FFoorrttuuyynn,,  ddeessttiijjddss  ddiirreecctteeuurr  vvaann  OOVV--
jjaaaarrkkaaaarrtt  BBVV))..  EEnn  lleett  wweell::  vvoollggeennss  hhaaaarr  eeiiggeenn  ccoovveerr  zziitt  FFoolliiaa
aall  iinn  ddee  6622ssttee  jjaaaarrggaanngg,,  mmaaaarr  ddiitt  kkoommtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ddoooorr
eeeenn  ffoouuttjjee  vvaann  ddee  zzeetttteerr  iinn  11995533,,  ddiiee  ddee  ddoooorrggeellooppeenn  55  vvaann
ddee  vvoorriiggee  jjaaaarrggaanngg  aaaannzzaagg  vvoooorr  eeeenn  66  eenn  ddaaaarroopp  vveerrddeerr--
ggiinngg  mmeett  jjaaaarrggaanngg  77..

Ad Valvas - Vrije Universiteit
Het nut van een prijs voor nuttig
onderzoek
““JJee  mmooeett  eeiiggeennlliijjkk  pprroobbeerreenn  sslleecchhttee  aarrttiikkeelleenn  ggeeppuubbllii--
cceeeerrdd  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  ttooppttiijjddsscchhrriifftteenn..  DDaatt  iiss  ddee  mmaanniieerr  oomm
rreeaaccttiieess  uuiitt  ttee  llookkkkeenn  eenn  dduuss  vveeeell  ggeecciitteeeerrdd  ttee  wwoorrddeenn..””
DDaatt  sstteelltt  hhoooogglleerraaaarr  oouuddhheeiiddkkuunnddee  BBeerrtt  vvaann  ddeerr  SSppeekk  iinn
AAdd  VVaallvvaass  iinn  eeeenn  ddiissccuussssiiee  oovveerr  hheett  nnuutt  eenn  ddee  bbeeppeerrkkiinnggeenn
vvaann  ddee  SSoocciieettaall  IImmppaacctt  AAwwaarrdd,,  ddiiee  wwoorrddtt  uuiittggeerreeiikktt  aaaann  ddee
sscchhrriijjvveerr  vvaann  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  ddaatt  ppootteennttiieeeell  eeeenn  ggrroottee
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  iimmppaacctt  hheeeefftt..  AAdd  VVaallvvaass  llaaaatt  VVaann  ddeerr
SSppeekk,,  VVUU--rreeccttoorr  LLeexx  BBoouutteerr  eenn  wweetteennsscchhaappssffiilloossooooff  HHaannss
RRaaddddeerr  oovveerr  ddee  pprriijjss  ddiissccuussssiiëërreenn..  VVaann  ddeerr  SSppeekk  zzeeggtt
wweeiinniigg  ttee  hheebbbbeenn  mmeett  ‘‘ppeeeerr  rreevviieewweedd’’  ttiijjddsscchhrriifftteenn::  ““DDiiee
ggeevveenn  ddoooorrggaaaannss  ddee  vvoooorrkkeeuurr  aaaann  vveeiilliiggee  ssttuuddiieess  ddiiee  ddee
rreeppuuttaattiiee  vvaann  ggeevveessttiiggddee  rreevviieewweerrss  nniieett  sscchhaaddeenn””..

Delta - TU Delft

IJsgrijpertje met kracht
EEeenn  DDeellffttssee  pprroommoovveenndduuss  hheeeefftt  eeeenn  ggrriijjppeerrttjjee  oonnttwwiikkkkeelldd
ddaatt  mmiiccrroo--oonnddeerrddeelleenn  iinn  oonnggeevveeeerr  eeeenn  sseeccoonnddee  kkaann  vvaasstt--
vvrriieezzeenn  eenn  wweeeerr  lloossllaatteenn..  EEeenn  ppllaatt  tthheerrmmoo--eelleekkttrriisscchh  kkooeell--
eelleemmeenntt  tteerr  ggrroooottttee  vvaann  eeeenn  ccrreeddiittccaarrdd  ssppeeeelltt  hhiieerrbbiijj  eeeenn
sslleeuutteellrrooll..  OOmmddaatt  ((oonnddeerr  aannddeerree  eelleekkttrroonniisscchhee))  pprroodduucctteenn
sstteeeeddss  kklleeiinneerr  wwoorrddeenn,,  wwoorrddeenn  ooookk  ddee  oonnddeerrddeelleenn  eerrvvaann
sstteeeeddss  kklleeiinneerr  eenn  hheett  hhaanntteerreenn  hhiieerrvvaann  vveerreeiisstt  ssppeecciiaallee
ggrriijjppeerrttjjeess..  NNaaaasstt  vvaaccuuüümmggrriijjppeenn  eenn  eelleekkttrroossttaattiisscchhee  aaaann--
ttrreekkkkiinngg  iiss  bbeevvrriieezziinngg  éééénn  vvaann  ddee  mmeeeesstt  ggeebbrruuiikkttee  ggrriijjpp--
tteecchhnniieekkeenn..

Centrale bieb voortaan in weekend open
De centrale bibliotheek
en de ICTheek in De Hal
zijn vanaf 1 november elk
weekend open. De proef
met de verruimde open-
stelling, die vanaf half
september werd gehou-
den, bleek een succes. 

’s Ochtends bleef het over-
wegend rustig tijdens de
proefweekenden; de bieb
en ICTheek bleken vooral
‘s middags in trek. Op de
zaterdagen en zondagen in

de proefperiode werden
om 16.00 uur gemiddeld
een kleine zestig mensen
geteld. Vooral op 27 en 28
september, in de
tentamenperiode, was het
druk; op zondagmiddag
waren er volgens de telling
117 bezoekers.
Meer informatie over de
bezoekers -bijvoorbeeld
over hun opleiding of spe-
cifieke reden van het week-
endbezoek- heeft Leo
Delescen, hoofd publieks-

diensten bibliotheek, niet.
“Dat vinden we ook niet zo
interessant. Ik durf wel te
stellen dat het vooral om
buitenlandse studenten
gaat, van wie er veel op hun
verblijfadres bijvoorbeeld
geen internet hebben.”
Aan het besluit tot de ver-
ruimde openingstijden
heeft het College van
Bestuur geen voorwaarden
zoals minimale bezoekers-
aantallen gekoppeld, aldus
Delescen. De bieb en

ICTheek zijn in het
weekend dus voortaan
gewoon open van 12.00 tot
18.00 uur en in tentamen-
perioden van 10.00 tot
20.00 uur. Er is dan geen
dienstverlening aan de
balie; de bibliotheek kan
alleen als studieplek
worden gebruikt. De col-
lectie wordt niet uit-
geleend, maar kan wel
worden ingekeken./.

(Advertentie)

(Advertentie)

K3 tovert campus even roze

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

De KNAW pleit voor een
harde knip tussen bachelor-
en masteropleiding, maar
wil studenten die hun
bachelortitel net niet
behaald hebben, toch
toelaten tot de master. Een
harde knip dwingt studen-
ten tot een heldere stu-
diekeuze, stelt de KNAW in
een advies aan OCW-minis-

ter Ronald Plasterk.
Bovendien kunnen studen-
ten hun master dan makke-
lijker aan een andere uni-
versiteit volgen. Nu
studeren ze vaak nood-
gedwongen verder aan
dezelfde universiteit, omdat
ze zonder bachelordiploma
alleen daar vast aan hun
masteropleiding mogen

beginnen. Plasterk heeft in
september aangekondigd
dat hij werk wil maken van
de invoering van een harde
knip. Deze herfst komt hij
met een definitief stand-
punt. Studentenvakbond
LSVb vreest dat de maat-
regel tot studievertraging
zal leiden. De KNAW kiest
daarom een polderoplos-
sing: een ‘harde knip,
tenzij’. Bachelorstudenten

die bijna klaar zijn, mogen
nog steeds beginnen met
mastervakken, mits hun
achterstand klein is
(maximaal 7,5 ects). Om te
voorkomen dat dit de mobi-
liteit frustreert, moet zo’n
regel zowel gelden voor
studenten van de eigen uni-
versiteit als voor studenten
van buiten. (HOP)

KNAW wil halfzachte knip

Titel ‘universiteit’ in buitenland
voor Design Academy
OCW-minister Ronald
Plasterk gaat proberen te
regelen dat de Design
Academy Eindhoven (DAE)
in het buitenland de titel
‘universiteit’ mag voeren.
De academie wil dit graag,
omdat het de commu-
nicatie buiten de lands-
grenzen makkelijker zou
maken. 
Ook maakte Plasterk afge-
lopen zaterdag bekend dat
de Eindhovense design-
school een miljoen per jaar
erbij krijgt voor het
ontplooien van interna-
tionale activiteiten. De mi-

nister zei dit bij de opening
van de Graduation
Galleries 2008, de tentoon-
stelling van afstudeer-
werken van de Design Aca-
demy. Hij vindt de
academie een ‘internatio-
nale kanjer’ die extra mid-
delen verdient.
Voor buitenlandse ogen
zou met de universitaire
status van de DAE het
aantal universiteiten in
Eindhoven op drie komen.
Hogescholen hebben al het
recht om buiten Nederland
de titel ‘university of
applied science’ te voeren.
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De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van                         onderdeel van de

De Nederlandse
Carrièredagen ’08

Online

kennismaken

met topwerkgevers?

Ga tussen 20 oktober

en 20 november naar

www.virtuelecarrieredagen.nl

en ontmoet jouw favoriete werkgever

op een virtuele beursvloer!

Op 7 november kan je live

chatten met recruiters!

Dé carrièrebeurs in het najaar voor studenten en starters

14 &15 november 2008 Amsterdam RAI

ı

www.carrieredagen.nl

Kennis maken met een groot aantal topwerkgevers
De speciale Traineestraat® bezoeken
Een uitgebreid programma van carrièregerichte én
vakinhoudelijke workshops bijwonen.
Genieten van optredens van o.a. Thomas Berge en
Lo¨se Lane

‘3TU: succes, maar
draagvlak ontbreekt’
De 3TU-federatie, het samen-
werkingsverband van de drie
technische universiteiten in
Nederland, is sneller dan
gepland een eenheid gewor-
den. Het interne draagvlak voor
de federatie blijkt echter nog
beperkt. Dat concluderen de
collegevoorzitters van de TU’s
van Eindhoven, Delft en Twente
in een begin oktober ver-
schenen rapport. In het
document wordt teruggekeken
op zes jaar samenwerking in
3TU-verband.

De samenwerking tussen
Eindhoven, Delft en Twente werd
in 2002 geïnitieerd. Twee jaar
later werden er doelen vast-
gesteld voor het jaar 2010. Uit het
eigen evaluatierapport
‘3TU.Federatie: terugblik en
stand van zaken’ blijkt dat een
aantal van die doelen vorig jaar al
zijn gehaald, zoals de instroom
van studenten in de masteroplei-
dingen en het aantal verleende
octrooien. Van de meeste andere
doelen wordt verwacht dat ze in
2010 vervuld zijn.
Uitzonderingen daarop zijn de
streefgetallen ten aanzien van de
verbetering van de rendementen.
Op basis van de cijfers van de af-
gelopen jaren blijkt dat studie-
rendementen van een bachelor-
opleiding in vier jaar en een
masteropleiding in drie jaar te
optimistisch zijn geweest. 
Het rapport concludeert dat door
het invoeren van minors en
honoursprogramma’s de
bacheloropleidingen zijn
verbreed en het voor alle
bachelorstudenten mogelijk is
om door te stromen naar ver-

schillende masteropleidingen.
Hoewel vijf van de zes beoogde
gezamenlijke masteropleidin-
gen inmiddels zijn opgezet en er
hindernissen zijn weggenomen
voor studenten om aan alle drie
de universiteiten mastervakken
te volgen, blijkt de mobiliteit van
studenten tussen de drie TU’s
slechts beperkt toegenomen.

Draagvlak
De komende jaren wil de
3TU.Federatie nog nauwer
samenwerken op het gebied van
onderzoek. Daarvoor is het ‘van
belang dat bij elk van de drie TU’s
op afzienbare termijn een
gemeenschappelijke, state-of-
the-art onderzoeksfaciliteit
wordt verwezenlijkt, die (interna-
tionaal) als trekpleister voor top-
talent kan fungeren.’ Daarmee
denken de collegevoorzitters dat
de kans op succes toeneemt bij
nationale en Europese subsidie-
aanvragen.
Aansluitend constateert de
federatie dat ondanks een goede
samenwerking, het interne
draagvlak binnen de drie instel-
ling voor de 3TU.Federatie nog
altijd vrij beperkt is. ‘Voor de
meeste studenten en mede-
werkers is het ver van mijn bed.’
Gevreesd wordt dat daardoor ‘de
afstand tussen de kopgroep en
het peloton onoverbrugbaar
wordt’. ‘Er is daarom veel
aandacht nodig voor adequate
communicatie rond de 3TU-
samenwerking met studenten en
medewerkers.’ Hoe de 3TU.
Federatie dit wil bewerkstelligen,
laat het rapport in het
midden./.

Plasma’s centraal op SuperTU/esday

Plasma’s zijn overal om ons
heen en de faculteit Technische
Natuurkunde onderzoekt ze
voor heel uiteenlopende toe-
passingen. Ze zijn het onder-
werp van de gratis toegan-
kelijke Super TU/esday ‘The
Plasma Experience’, op
dinsdag 28 oktober. 

Belangstellenden krijgen op die
dag tal van demonstraties te zien,
van bolbliksems tot kleurrijke
plasma’s. Ook kunnen zij lezin-
gen volgen en hightech bedrijven
ontmoeten die plasma’s in hun
producten gebruiken.
Vanaf 10.00 uur zijn in de
Blauwe Zaal van het Auditorium
verschillende lezingen bij te

wonen. Hoogleraar Richard van
de Sanden begint de dag met een
inleiding over plasma’s. 
Na een interactieve onderbreking
met de Fusion Road Show besluit
Mark Westra de ochtend met een
kijkje in de keuken van het ambi-
tieuze kernfusieproject ITER.
Hierin werken wetenschappers
wereldwijd samen om een
bijdrage te leveren aan de op-
lossing van het wereldenergie-
probleem.
Tijdens de lunch is er een
bedrijvenmarkt, met onder
andere Philips Lighting, ASML
en Oranjewoud. Deze bedrijven
kunnen voor hun technologieën
(respectievelijk gasontladings-
lampen, de allernieuwste chip-

machines en luchtreinigings-
apparatuur) niet meer zonder
plasma’s. Om 14.00 uur laat
hoogleraar Gerrit Kroesen zien
dat plasma’s niet alleen nuttig
zijn, maar ook heel mooi. Met
gedempte lichten vertoont hij
kleurrijke gasontladingen die
draaien, afbuigen, zichzelf door-
snijden en uit elkaar vallen. De
dag wordt besloten met een rond-
leiding langs de verschillende
TU/e-onderzoeksgroepen op het
gebied van plasmatechnologie.
Belangstellenden krijgen tijdens
deze tour een uniek kijkje in de
keuken van het Eindhovense
plasmaonderzoek. /.
Zie: www.tue.nl/supertuesday. 

Parkin eerste ‘distinguished
professor’ aan TU/e
De TU/e heeft prof.dr. Stuart
Parkin benoemd tot ‘distin-
guished professor’. Parkin is
hoogleraar aan Stanford
University en IBM Fellow van
het IBM Almaden Research
Center in de VS. Hij ontving
eerder dit jaar een eredocto-
raat van de TU/e in het kader
van de viering van de 52ste
dies natalis van de universiteit.
Parkin is een expert op het
gebied van spintronica.

Stuart Parkin is de eerste ‘distin-
guished professor’ van de TU/e,
een internationale tophoogleraar
die voor vier jaar in deze positie
wordt benoemd. Hij is (mede-)
auteur van ruim driehonderd-
vijftig wetenschappelijke arti-
kelen en heeft meer dan vijftig
patenten op zijn naam.
Distinguished professors
brengen jaarlijks één week aan de
TU/e door en verzorgen dan
lezingen voor de wetenschap-
pelijke staf, promovendi en
geselecteerde masterstudenten.
Ze zijn bovendien beschikbaar
voor overleg met stafleden over
belangrijke ontwikkelingen
binnen hun vakgebied. Op deze
manier laat de TU/e zien dat zij
een internationale ontmoetings-

plaats wil zijn voor de beste
onderzoekers.

Spintronics
Het vakgebied ‘spintronics’
maakt nieuwe ontwikkelingen
mogelijk aan bijvoorbeeld
harddisks en magnetisch RAM-
geheugen. De leeskoppen van
moderne harddisks zouden niet
werken zonder het ‘giant magne-
toresistance’-effect (GMR) dat
optreedt in bepaalde gelaagde
magnetische structuren. Parkins
grensverleggende onderzoek aan
deze structuren is essentieel
geweest voor de toepassing van
de technologie. Ook hebben zijn
baanbrekende activiteiten op het
gebied van magnetische tunnel-
juncties bijgedragen aan de ont-
wikkeling van ‘magnetic random
access memory’ (MRAM), een
permanent en zuinig geheugen.
Tegenwoordig richt Parkin zich
onder meer op het manipuleren
van magnetische domeinen door
middel van spin-gepolariseerde
stromen. Daarvoor ziet hij toe-
passingen in een door hem gepa-
tenteerd geheugenconcept, de
‘magnetic racetrack memory’./.

Fietsendief actief
Er zijn de afgelopen maand minstens zes fietsen
gestolen op de campus. Zo werden al fietsen ont-
vreemd bij Potentiaal, het TeMa-gebouw, het IPO-
gebouw en bij het sportcentrum. De bedrijfshulp-
verlening (bhv) heeft de vermoedelijke dader al eens
gezien bij de fietsenstalling van Helix. De beelden en
het signalement zijn doorgegeven aan de politie. De
dief heeft een voorkeur voor nieuwe fietsen en laat
zich door kettingen niet tegenhouden: die knipt hij
door. 

23 maal wielklem op campus
Sinds de start van dit collegejaar legde de bhv 23
maal een auto vast met een wielklem. De bestuur-
ders daarvan betaalden allemaal 35 euro boete. Een
structurele afname van het aantal mensen dat hun
auto op plekken neerzet waar ze flink overlast

veroorzaken, ziet hoofd bhv ing. Mirjam Jahnke nog
niet. 

Pinguïnpakken in de kast
De actie van jongerenafdeling DWARS van
GroenLinks tegen de energieverslindende ijsbar in
de Drie Gezusters is op het laatste moment afgelast.
Reden hiervoor is dat horecamagnaat Sjoerd
Kooistra beloofde onderzoek te laten doen naar het
energieverbruik van zijn ijslounge. Cyriel Prinsen,
Bouwkundestudent aan de TU/e, wilde ook in een
pinguïnpak actie voeren tijdens de opening. “Wij
zijn blij dat de heer Kooistra nu blijkbaar ook inziet
dat hij niet alles zo maar kan doen ‘omdat het leuk
is’, maar ook daadwerkelijk wil weten wat de
gevolgen zijn. Daarom hebben wij besloten de actie
voorals nog af te blazen.”

(Advertentie)
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Een lamp in een draaimolen

Bij de ingang van het lab van Arjan
Flikweert (28) draait op een computer-
scherm een presentatie met beelden van
astronaut André Kuipers in het interna-
tionale ruimtestation ISS. Kuipers testte
in de ruimte metaalhalogenide-lampen in
opdracht van producent Philips en de
groep Elementaire Processen in
Gasontladingen van de TU/e. Deze
lampen bleken in gewichtsloze toestand
een stuk beter te branden dan op aarde.
De cilindervormige lampen hebben
namelijk last van kleurscheiding als ze
verticaal worden opgehangen: in plaats
van het gewenste witte licht zenden ze uit
in diverse kleuren, groenblauw aan de
bovenkant, en witter licht aan de onder-
kant. Dat maakt ze minder geschikt voor
toepassingen waarbij de lampen in ver-
schillende oriëntaties worden gebruikt,
zoals etalageverlichting. Ook branden de
lampen minder efficiënt door de kleur-
scheiding. Door de afwezigheid van de
zwaartekracht hadden de lampen daar in
het ruimtestation geen last van, zo bleek.
Het licht van de onderzochte lampen
wordt opgewekt door een gasontlading in
een mengsel van kwik en een toegevoegd
zout dat veel licht uitstraalt in het zicht-
bare golflengtegebied. Het kwik doet
dienst als een hulpgas dat de lamp goed

doet branden. Flikweert gebruikte als
zouttoevoeging voornamelijk dyspro-
siumjodide. Hij legt uit hoe de kleur-
scheiding ontstaat: “Het centrum van de
gasontlading is veel warmer dan de
buitenkant, het warme gas beweegt daar
omhoog, en het koele gas beweegt langs
de wanden naar beneden.” De gasstroom
die zo ontstaat, de zogeheten convectie,
wordt gedreven door de zwaartekracht:
het warme gas wordt minder hard omlaag
getrokken doordat het een lagere dicht-
heid heeft. In het warme centrum -langs
de lengteas van cilindervormige lamp-
vallen de zoutmoleculen ook nog eens uit
elkaar. 

Kleurscheiding
De ontstane dysprosium-atomen
bewegen door diffusie weg van het
centrum, waar ze in de neerwaartse con-
vectiestroming terechtkomen. “Door dit
samenspel van diffusie en convectie komt

er relatief veel dysprosium onderin de
lamp terecht, terwijl de bovenkant
blauwig ziet van de kwikatomen”, zegt
Flikweert. Voor de lampen die hij testte,
geldt dat de kleurscheiding precies
maximaal is bij zwaartekrachtcondities
zoals die op aarde heersen. Bij gewichts-
loosheid, of juist bij verhoogde zwaarte-
kracht, is de balans tussen diffusie en
convectie veel gunstiger voor het goed
functioneren van de lamp. 
Aan de aardse zwaartekracht valt niet te
ontkomen, dus wat is dan de zin van de
experimenten in het ISS? “De relatieve
invloed van diffusie en convectie kun je
ook op andere manieren aanpassen, bij-
voorbeeld door te spelen met de kwikdruk
in de lamp, of door het vermogen of de
vorm van de lamp te veranderen”, legt
Flikweert uit. “Maar de zwaartekracht-
experimenten zijn wel ideaal om het
proces van kleurscheiding beter te leren
begrijpen, zodat je vervolgens gericht

kunt proberen de lampen te verbeteren.”
Voor zijn onderzoek werd daarom een
speciale centrifuge gebouwd, waarin een
lamp met hoge snelheid kan worden
rondgedraaid. Het indrukwekkende
gevaarte heeft een spanwijdte van zo’n
drie meter, en is misschien nog het best
te vergelijken met een kermisattractie:
een draaimolen met een bakje dat zo snel
aan een arm wordt rondgeslingerd dat het
door de middelpuntvliedende kracht
helemaal horizontaal komt te hangen. Op
maximale snelheid draait de centrifuge
meer dan honderd rondjes per minuut,
en beweegt het bakje met zo’n vijftig
kilometer per uur. De lamp voelt dan een
middelpuntvliedende kracht van tien
maal de zwaartekracht. “Door de rotatie-
snelheid van de centrifuge aan te varië-
ren, kunnen we hier de kracht die de
lamp ondergaat met één druk op de knop
aanpassen.”
Het rondgeslingerde bakje bevat naast de

Plasmalampen/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Op plekken waar veel licht

nodig is, worden steeds
vaker zuinige gasontladings-

lampen gebruikt. Voor
sommige toepassingen

hebben de lampen echter
last van de zwaartekracht.
Om dit effect beter te leren
begrijpen, bootste natuur-

kundig ingenieur Arjan
Flikweert de zwaartekracht

na met een speciale
centrifuge. Hij promoveerde

deze week.

De verspreiding van deeltjes in vloeistofstromingen
Hoe verspreiden deeltjes zich in een
natuurlijke omgeving? Over deze vraag
heeft dr. Marleen van Aartrijk van de
faculteit Technische Natuurkunde zich
vier jaar gebogen. Ze promoveerde
afgelopen week op dit onderwerp.

Stel, je wilt berekenen hoe blauwalg zich
in het water verspreidt, zodat je weet of de
kwaliteit van het zwemwater goed genoeg
is. Of je wilt voorspellen hoe vulkaanas
zich door de lucht beweegt en waar het
terechtkomt. Of je wilt weten hoe giftige
deeltjes zich in zee verspreiden. Ook voor
de industrie is het van belang te weten
hoe snel en in welke richting deeltjes zich
bewegen. Denk aan een gifwolk die
vrijkomt en aan fijnstof. Momenteel moet
je heel complexe berekeningen uitvoeren
om antwoord op deze vragen te krijgen.
Zelfs met een goede computer duurt dit
jaren.
Van Aartrijk heeft zich vier jaar op bere-
keningen gestort om te kijken hoe zware
en lichte deeltjes zich gedragen in vloei-
stofstromingen. Daarbij onderzocht ze
met welke krachten je wel en geen reke-
ning moet houden bij je berekeningen. In

het bijzonder keek ze naar twee soorten
stromingen; isotrope turbulentie en
stabiel gestratificeerde turbulentie. Het
eerste type gedraagt zich hetzelfde in alle
richtingen. Van Aartrijk: “Vergelijk het
met een stroming die ontstaat als je heftig
in een badkuip roert.” Bij een stabiel
gestratificeerde stroming heb je een zoge-
naamde dichtheidsgradiënt. Dit wil
zeggen dat je een gelaagde structuur
hebt. Lichtere vloeistof zit dan gewoonlijk
boven zwaardere vloeistof. 
De onderzoekster keek onder meer hoe
vloeistofdeeltjes zich in zo’n gestratifi-
ceerde stroming bewegen. Beweegt zo’n
deeltje zich verticaal, dan komt het in een
omgeving met een andere dichtheid. De
kracht die vervolgens op het deeltje werkt,
zorgt ervoor dat het weer op de ‘begin-
hoogte’ komt. Van Aartrijk heeft nu aan-
getoond dat het deeltje na lange tijd een
nieuwe zogenaamde ‘evenwichtshoogte’
bereikt. Dit komt doordat de vloeistof-
deeltjes voortdurend vloeistof uitwisselen
met omringende deeltjes en ze hierdoor
een nieuwe dichtheid krijgen.
De natuurkundige beschrijft in haar
proefschrift hoe de zwaardere deeltjes

naar buiten worden geslingerd. Die
deeltjes verdelen zich vervolgens niet
gelijkmatig over de vloeistof. Er treden
clusters op. In de wervelkern is de kans
juist klein dat je een deeltje vindt. Van
Aartrijk: “Vergelijk het met roeren in je
thee. Dit doe je om de suiker goed te
mengen in de thee. Kennelijk verspreidt
het zich in een turbulente stroming toch
niet netjes uniform. Alhoewel suiker mis-
schien een minder goed voorbeeld is,
omdat het oplost.” Deze zogenaamde pre-
ferentiële concentratie blijkt bij zowel
isotrope als gestratificeerde turbulentie
voor te komen.

Grenslaag
Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder
dat de zware deeltjes zich sterker dan de
lichtere deeltjes op bepaalde plekken con-
centreren. En hoe groter de dichtheids-
gradiënt is, hoe minder sterk die prefe-
rentiële concentratie juist is. 
De natuurkundige bestudeerde ver-
schillende typen krachten, waaronder
wrijvingskrachten, de zwaartekracht en
de zogenaamde Basset-kracht. Deze
kracht beschrijft het ontstaan van een

grenslaag in de stroming rond een
deeltje. “Je kunt je voorstellen dat de lucht
vlakbij een vliegtuig dezelfde snelheid
heeft als het vliegtuig zelf en daar ver
vandaan een heel andere snelheid. In de
grenslaag zit de overgang van het ene
naar het andere snelheidsveld. Tot nu toe
werd deze kracht op individuele deeltjes
niet in berekeningen opgenomen, terwijl
dat wel zou moeten.” 
De onderzoekster voerde haar bereke-
ningen uit op supercomputers bij SARA
in Amsterdam. Ze voerde daar deeltjes in
met bepaalde kenmerken en volgde hun
bewegingen. Het onderzoek maakt deel
uit van een project van technologie-
stichting STW, waarbij vanuit verschil-
lende invalshoeken naar de verspreiding
van deeltjes wordt gekeken. Een andere
promovendus kijkt bijvoorbeeld naar de
interactie tussen deeltjes. “STW werkt
met gebruikerscommissies, waar in dit
geval verschillende beroepsgroepen bij
elkaar gebracht zijn. Als natuurkundigen
hebben wij bijvoorbeeld vooral verstand
van stromingen. Een bioloog weet meer
over de snelheid waarmee algen
groeien.”/.
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““IInnffoorrmmaattiieessttrroommeenn  vveerrbbeetteerreenn  iinn  hheett
bbeeddrriijjffsslleevveenn,,  ddaatt  vviinndd  iikk  iinntteerreessssaanntt””,,  vveerrtteelltt
EEttiieennnnee  vvaann  GGiillss..  DDee  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee  vvoonndd  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrooppddrraacchhtt
ddiiee  ddaaaarrbbiijj  aaaannsslloooott..  PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg  zzoocchhtt
iieemmaanndd  ddiiee  hheett  kkllaacchhtteennaaffhhaannddeelliinnggsspprroocceess
oonnddeerr  ddee  llooeepp  kkoonn  nneemmeenn..  VVaann  GGiillss::  ““HHeett  ggiinngg
hhiieerr  oomm  ddee  aaaannssttuurriinngg  vvaann  eeeenn  vveerrlliicchhttiinnggss--
ssyysstteeeemm,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  vvaann  eeeenn  ttll--llaammpp  iinn
kkaannttoorreenn..  KKllaanntteenn  kkoommeenn  tteerruugg  aallss  ddee  aaaann--
ssttuurriinngg  nniieett  ffuunnccttiioonneeeerrtt  vvoollggeennss  hhuunn
vveerrwwaacchhttiinnggeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  wwaannnneeeerr  ddee
vveerrlliicchhttiinngg  fflliikkkkeerrtt  ooff  nniieett  vvllooeeiieenndd  ddiimmtt..  DDee
vvrraaaagg  wwaass  hhooee  eerr  bbiinnnneenn  ddee  PPhhiilliippssaaffddeelliinngg
LLiigghhttiinngg  EElleeccttrroonniiccss  mmeett  ddiiee  kkllaacchhtteenn  wweerrdd
oommggeeggaaaann..””
HHeett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  VVaann  GGiillss  rriicchhttttee  zziicchh  oopp  ddee
mmaanniieerr  wwaaaarroopp  ddee  kkllaacchhtt  vvaann  ddee  kkllaanntt  wwaass
aaffggeehhaannddeelldd..  ““HHeett  ggiinngg  iinn  mmiijjnn  oonnddeerrzzooeekk  oomm
hheett  iinntteerrnnee  pprroocceess..  EErr  iiss  eeeenn  kkllaacchhtt  ggeewweeeesstt,,
wwaatt  ggeebbeeuurrtt  eerr  ddaaaarrnnaa??  WWoorrddtt  ddee  iinnffoorrmmaattiiee
tteerruuggggeekkooppppeelldd  nnaaaarr  oonnttwwiikkkkeelliinngg,,  zzooddaatt  ddiiee
ddee  ddrriivveerrss  kkuunnnneenn  vveerrbbeetteerreenn??””
KKllaacchhtteenn  oopplloosssseenn  iiss  vvoollggeennss  VVaann  GGiillss  nnaammee--
lliijjkk  nniieett  ggeennooeegg..  HHeett  bbeeddrriijjff  mmooeett  eerr  vvaann  lleerreenn..
DDee  ssttuuddeenntt  ggeebbrruuiikktt  iinn  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  eeeenn
mmooddeell  oomm  ddee  ‘‘vvoollwwaasssseennhheeiidd’’  vvaann  ddee
ffeeeeddbbaacckk  vvaann  ddee  kkllaacchhtt  nnaaaarr  oonnttwwiikkkkeelliinngg  ttee
aannaallyysseerreenn..  ““HHeett  mmooddeell  oonnddeerrsscchheeiiddtt  nniivveeaauuss

oomm  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ddee  tteerruuggkkooppppeelliinngg  ttee
bbeeoooorrddeelleenn..  DDaatt  lloooopptt  vvaann  eeeenn  oonnggeeoorrggaannii--
sseeeerrddee  ssttrroooomm  oopp  hheett  llaaaaggssttee  nniivveeaauu  ttoott  hheett
ssttrruuccttuurreeeell  tteerruuggkkooppppeelleenn  oopp  hheett  hhooooggssttee
nniivveeaauu..  BBiijj  hheett  hhooooggssttee  nniivveeaauu  wwoorrddeenn  eerr  ooookk
mmaaaattrreeggeelleenn  ggeennoommeenn  oomm  kkllaacchhtteenn  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt  ttee  vvoooorrkkoommeenn..””  BBiijj  LLiigghhttiinngg
EElleeccttrroonniiccss  ggaaaatt  aall  vveeeell  ggooeedd,,  aalldduuss  VVaann  GGiillss::
““KKllaacchhtteenn  wwoorrddeenn  ggeemmeetteenn  eenn  eerr  wwoorrddtt  ooookk
vvaann  ttiijjdd  ttoott  ttiijjdd  ffeeeeddbbaacckk  ggeeggeevveenn..  OOffffiicciieeeell
mmooeett  ddee  sseerrvviicceeaaffddeelliinngg  ooookk  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  ddee
oonnddeerrlliiggggeennddee  oooorrzzaakkeenn,,  mmaaaarr  ddee  tteecchhnniisscchhee
kkeennnniiss  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggssaaffddeelliinngg  wwoorrddtt
ddaaaarr  nnoogg  ttee  wweeiinniigg  vvoooorr  ggeebbrruuiikktt..  OOookk  wwoorrddtt
eerr  nnoogg  ttee  wweeiinniigg  ggeeddaaaann  oomm  kkllaacchhtteenn  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt  ttee  vvoooorrkkoommeenn..””  EEiinndd  nnoovveemmbbeerr
vveerrwwaacchhtt  VVaann  GGiillss  zziijjnn  vveerrssllaagg  --mmeett  ddaaaarriinn
eeeenn  hheerroonnttwweerrpp  vvaann  ddee  kkllaacchhtteennssttrroooomm  eenn
aaaannbbeevveelliinnggeenn--  aaff  ttee  hheebbbbeenn..  OOnnddeerrttuusssseenn  iiss
hhiijj  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  wweerrkk..  ““IIkk  hheebb  ttiijjddeennss  mmiijjnn
ssttaaggee  vveeeell  ggeelleeeerrdd  oovveerr  pprroocceess--  eenn  kkwwaalliitteeiittss--
mmaannaaggeemmeenntt..  IIkk  wwiill  ggrraaaagg  iieettss  iinn  ddiiee  rriicchhttiinngg
ddooeenn..””  BBiijj  PPhhiilliippss  lliiggggeenn  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  oomm
aaaann  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  vveerrddeerr  ttee  wweerrkkeenn..  ““DDaatt  lliijjkktt
mmee  iinntteerreessssaanntt,,  mmaaaarr  iikk  oovveerrwweeeegg  ooookk  aannddeerree
ooppttiieess..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort

Opnieuw prijs voor onderzoek Hoex
HHeett  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  vvaann  BBrraamm  HHooeexx,,  ddiiee  iinn  mmeeii  aaaann  ddee  TTUU//ee  pprroommoovveeeerrddee  oopp  oonnddeerr--
zzooeekk  nnaaaarr  zzoonnnneecceelllleenn,,  iiss  ooppnniieeuuww  iinn  ddee  pprriijjzzeenn  ggeevvaalllleenn..  KKrreeeegg  HHooeexx  iinn  sseepptteemmbbeerr  aall  ddee
JJuunniioorr  EEiinnsstteeiinn  AAwwaarrdd,,  nnuu  iiss  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  bbeekkrroooonndd  mmeett  ddee  LLeevveerrhhuullmmee  TTeecchhnnoollooggyy
TTrraannssffeerr  AAwwaarrdd  vvoooorr  ‘‘ddee  ssuucccceessvvoollllee  oovveerrddrraacchhtt  vvaann  uunniivveerrssiitteeiittssvviinnddiinnggeenn  nnaaaarr  hheett
bbeeddrriijjffsslleevveenn’’..  DDee  pprriijjss  bbeeddrraaaaggtt  zzeevveennttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo,,  wwaaaarrvvaann  ttiieenn  pprroocceenntt  ddoooorr  HHooeexx
wwoorrddtt  ggeeïïnnccaasssseeeerrdd..  DDee  rreesstt  ggaaaatt  nnaaaarr  ddee  vvaakkggrrooeepp  PPllaassmmaa  &&  MMaatteerriiaallss  PPrroocceessssiinngg  vvaann  ddee
ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee..  HHooeexx  wweerrkkttee  ttiijjddeennss  zziijjnn  pprroommoottiiee  eeeenn  ddaagg  iinn  ddee  wweeeekk
bbiijj  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  zzoonnnneecceelllleennffaabbrriikkaanntt  OOTTBB  SSoollaarr  eenn  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  mmeetthhooddee  oomm  mmeett
dduunnnnee  llaaaaggjjeess  aalluummiinniiuummooxxiiddee  hheett  rreennddeemmeenntt  vvaann  ssiilliicciiuummzzoonnnneecceelllleenn  ttee  vveerrhhooggeenn..  
DDeezzee  vviinnddiinngg  lleevveerrtt  nnuu  dduuss  eeeenn  pprriijjss  oopp  vvaann  ddee  LLeevveerrhhuullmmee  TTrruusstt,,  eeeenn  ssttiicchhttiinngg  ddiiee  uuiitt  ddee
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lamp ook nog een speciale laser, waarmee
tijdens het ronddraaien de dichtheidsver-
deling van het gas in de lamp wordt
gemeten. Die metingen worden opge-
slagen op een minicomputer die ook in
het bakje is ingebouwd; deze straalt de
gegevens over naar een computer in de
controlekamer, waar ze worden verwerkt.
Verder bevat het bakje een webcam, die
de lamp tijdens de experimenten voort-
durend in beeld houdt. Op het beeld-
scherm in de controlekamer is te zien dat
de kleurverdeling van de lamp steeds
gelijkmatiger wordt naarmate de
centrifuge sneller gaat draaien 
(zie foto’s hieronder).

Veiligheid
De centrifuge is voorzien van uitgebreide
veiligheidsmaatregelen. Om te
voorkomen dat er gewonden vallen als er
iets misgaat, is de draaimolen omgeven
door een manshoog hek. “Dat hek is nog
uitgebreid getest met een valtoren van de
faculteit Bouwkunde. Dan laten ze er iets
heel zwaars op vallen om te kijken of het
wel houdt”, zegt Flikweert. “Daarnaast
zijn de vensters van de controlekamer
bedekt met een speciaal soort plastic,
zodat eventuele kleine brokstukken niet
door het gaas van het hek vliegen en dan
alsnog veel schade aanrichten.” Ook is er
uiteraard voor gezorgd dat de centrifuge
stevig verankerd zit: “De bouten waarmee
hij vastzit, steken dwars door de vloer
heen en komen in de ruimte hieronder
door het plafond weer naar buiten.” Ten
slotte zorgt een ingenieus systeem met

sleutels ervoor dat je niet zomaar de cen-
trifuge aan kunt zetten als nog iemand bij
in de buurt is.
Voor de bewoners van het gebouw N-laag
is het blauwe gevaarte een bekende ver-
schijning: de centrifuge is vanuit de gang
op de tweede verdieping goed zichtbaar.
Vooral in het begin leverde dat wel eens
ongewenste aandacht op, vertelt
Flikweert. “Op een gegeven moment
hebben we zelfs een bordje met ‘niet
storen’ opgehangen, omdat we door alle
nieuwsgierige passanten nauwelijks nog
aan werken toekwamen. Deze opstelling
doet het op open dagen dan ook goed.” 

Laserlicht
Ondanks het geweld waarmee de cen-
trifuge de meetopstelling rondslingert, is
Flikweert toch in staat om heel nauw-
keurig het gedrag van het dysprosium in
de testlampen te bestuderen. “Het was op
voorhand nog de vraag of de laserop-
stelling niet te veel last zou hebben van
trillingen, maar dat viel gelukkig erg
mee.” Het dysprosium wordt zoals
gezegd gebruikt omdat het licht geeft met
de juiste kleur. Deze stof zendt namelijk
licht uit met golflengtes die netjes
verdeeld zijn over het zichtbare
spectrum, wat door ons als ‘wit licht’
wordt ervaren. Door laserlicht met één
van deze golflengtes door de lamp heen te
sturen, kan de absorptie door het dyspro-
sium onderscheiden worden van de
invloed van de andere gassen in de lamp. 
Het laserlicht komt achter de lamp
terecht op een digitale camera. “We
belichten de hele lamp met laserlicht en
kijken vervolgens hoeveel van dat licht
door de lamp heen komt, voor elke positie
op de chip van de camera. Als we nu de
kleur van de laser in kleine stapjes varië-
ren, kunnen we heel nauwkeurig zien
waar in de lamp hoeveel dysprosium zit.”
Aan de hand van de gegevens die deze
methode oplevert, konden Flikweert en
zijn collega’s conclusies trekken over de
gasstromen in de lamp. En dan in het bij-
zonder over hoe deze stromen afhangen
van de zwaartekracht die de lamp onder-
vindt. “Het is gebleken dat we de lamp
harder moesten ronddraaien dan gedacht
om kleurscheiding te voorkomen”, zegt
Flikweert. “Maar het belangrijkste is dat
we op basis van deze metingen reken-
modellen hebben kunnen maken die het
gedrag van de lamp goed beschrijven. De
volgende stap is nu aan Philips.”/.

De verspreiding van algen met rood pigment in Nieuw-Zeeland. Foto: Miriam Godfrey

Foto’s van de gasontladingslamp bij verschil-
lende zwaartekrachtcondities. Links onder
normale omstandigheden, en rechts bij een
versnelling van tien maal de zwaartekracht.
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“Bedrijfsleven ziet nauwelijks
meerwaarde in huidige doctorstitel”
Bij Elektrotechniek staan vacatures
voor promotieplaatsen gemiddeld
driekwart jaar tot een jaar open. “Dat
geeft een ongewenste vertraging aan
onderzoek”, zegt decaan prof.dr.ir. Ton
Backx. Om duizend PhD’s te kunnen
aantrekken, moet het belang van tech-
nologische ontwikkelingen meer
benadrukt worden, meent Backx.

Dat kan volgens Backx door meer aan-
sluiting te zoeken bij maatschappelijke
ontwikkelingen als energievoorziening,
milieuproblematiek en vergrijzing.
Elektrotechniek heeft daartoe haar funda-
mentele onderzoek gebundeld in drie
thema’s: Connected world, Cure and care,
en Smart and sustainable society. “Op
deze wijze laten we concreet de toepas-
singsmogelijkheden zien van ons techno-
logisch onderzoek. Elektrotechniek levert
embedded technology.”
Nu is het zo dat bij aanstelling in een
bedrijf van de vier jaar die een promotie
in beslag neemt, er in het algemeen maar
twee meetellen in het salaristraject. Dus
vanuit het aanvangssalaris gezien, heeft
een doctor twee jaren achterstand ver-
geleken met een topingenieur die direct
na zijn afstuderen bij het bedrijf is begon-
nen. Wanneer het onderzoek dat een
promovendus doet direct belang voor een
bedrijf vertegenwoordigt, krijgt de
doctorstitel meer waarde voor de toe-
komstige werkgever. Het vervolg-
onderzoek kan dan als het ware meteen te

gelde worden gemaakt. Dit idee sluit aan
bij het pleidooi voor proefontwerpen van
Industrial Designdecaan Jeu Schouten. 
“Om de concurrentiekracht van
Nederland te versterken, is een nieuwe
technologische doorbraak nodig”, zegt
Backx. Hij noemt het ‘innovatie in
extrema’. “Net als bij de goede ambachten
moet de Nederlandse industrie precies
dát kunnen maken waaraan behoefte is.
Het moet voldoen aan drie punten: niks
teveel, niks te weinig en precies op
tijd!”/.

Tweeënhalf jaar voor het vullen
van één promotieplaats
Prof.dr. Harry Timmermans is onder-
zoeksdirecteur bij Bouwkunde. Hij
houdt zich momenteel bezig met het
zoeken naar bezetting voor tien
promotie- en postdocplaatsen. Een 
paar weken geleden zijn de adver-
tenties gepubliceerd. Nu heeft hij
twintig reacties ontvangen.

“Alle sollicitanten komen uit het buiten-
land. Heel veel kan ik direct opzij
schuiven, daar mist een overtuigend cv.”
De tien PhD’s worden gefinancierd door
NWO en ERC (European Research
Council). Officieel moeten ze begin 2009
starten. Dat gaat nog moeilijk worden,
voorspelt Timmermans. Hoe strikt de
ERC hieraan vasthoudt, heeft hij nog niet
ervaren. Timmermans geeft aan dat
NWO zeker op de hoogte is van pro-
blemen bij het vinden van goede kandi-
daten en zich in het verleden bij eerdere
projecten in ieder geval soepel opstelde.
Een promotieplaats waarvoor deze orga-
nisatie tweeënhalf jaar geleden geld be-
schikbaar stelde, lijkt nu eindelijk in-
gevuld te worden. Timmermans zegt het
heel nadrukkelijk zeer voorzichtig. “Het
ziet er naar uit dat daar een kandidaat op
gaat komen.” Het gaat om het ontwerpen
van een computersimulatie voor verande-
ringen in de gebouwde omgeving, een
onderzoek in samenwerking met de uni-
versiteit van Utrecht. De eerste persoon
die ervoor was aangenomen, woonde in
India, maar kreeg daar gele koorts en kon
daarom niet komen. De tweede, uit de
Verenigde Staten, wilde mede door fami-
lieomstandigheden toch maar niet de

sprong over de plas wagen. De derde
geschikte student koos ervoor elders te
promoveren. Degene uit Bangladesh die
nu misschien komt, maakt het spannend
omdat overkomst pas mogelijk is zodra er
geschikte woonruimte is en die leek de
komende tijd niet beschikbaar in Utrecht.
Vanochtend kreeg Timmermans een
mailtje dat Utrecht iets heeft kunnen
regelen. “Inmiddels zijn meer dan twee
jaren verstreken: gelukkig wel een
extreem geval, maar het geeft aan hoe
moeilijk het is zelfs internationale,
geschikte kandidaten aan te trekken,
zeker als er plotseling veel vacatures
ontstaan.”/.

“Promotieplaats komt neer op individueel onderwijs”
Prof.dr. Kees van Hee is een man die
niet graag tijd verspilt. In no time maakt
de decaan van Wiskunde & Informatica
duidelijk dat het plan voor duizend
extra promovendi zinloos is. 

“Het is een prachtig plan dat nooit gaat
lukken. Niet bij technische wetenschap-
pen. We hebben hier ook van die plannen
gehad om dertig hoogleraren aan te
trekken, maar dat lukt niet. Want die zijn
er gewoon niet. Wij hebben stapels open
vacatures. In Nederland zijn ze niet, in de
rest van de wereld ook niet. We hebben
veel contacten met India en Pakistan,
maar die mensen zijn vaak helemaal niet
zo goed opgeleid. Er wordt gevochten om
goede PhD-studenten, het is geen kwestie
van plaatsen ter beschikking stellen.”
Zinloze actie dus, maar Van Hee wil wel
het positieve eraan opmerken: “Het is
goed wanneer we de mogelijkheid krijgen
geschikte kandidaten zonder problemen 
-en dan bedoel ik zonder het indienen van
verplichte voorstelletjes- snel te plaatsen.”
W&I zou negentien promovendi kunnen
en willen plaatsen. Van Hee is overtuigd
dat er wel een paar jaar voor nodig is om
die te vinden. “En vergeet niet; die
mensen komen voor een opleiding. Die
moeten we begeleiden. Wanneer de kwa-
liteit niet goed genoeg is, sturen we de
studenten ook weer weg. Dat is wel eens
gebeurd met PhD’s uit Pakistan. Die
kwamen hier gratis werken, het kostte de
faculteit niks, maar de kwaliteit was niet
goed genoeg.”
“Het Innovatieplatform denkt dat je met
meer PhD’s het economisch klimaat in
Nederland verbetert, maar dat is nog
maar de vraag. Het is voor meer dan de
helft van de tijd een opleidingstraject.
Waarvoor tijd nodig is van hoogleraren en

staf. Iedere PhD brengt voor een hoog-
leraar ook een belasting met zich mee.
Het komt toch neer op twee uur in de
week individueel onderwijs geven. Zeker
in het begin. Later volgt gezamenlijk
onderzoek en tegen de tijd dat een
promovendus het alleen kan, vindt hij of
zij elders een postdocplaats.”
Van Hee zou het een beter idee vinden
om hoogleraren meer tijd te geven voor
onderzoek met goede stafmensen. Hij wil
liever echt onderzoek doen met postdocs
of UD’s die een vaste taak krijgen voor
een langere periode. Zíj hebben hun mas-
terproof al gehad. Met een PhD begin je
als faculteit iedere keer weer op je knieën
met iemand die net z’n master gedaan

heeft. Heel leuk om mee te werken, maar
niet de snelste manier om met onderzoek
vooruit te komen, volgens Van Hee.
Mist Nederland iets doordat er te weinig
promotieonderzoek wordt gedaan? “Nee,
we doen het hartstikke goed. Het is
eerder zo dat het industriële klimaat maar
matig is. Daar doe je niks aan met PhD’s
opleiden.”
Van Hee heeft wel een advies aan het
Innovatieplatform: “Zorg dat de mensen
die gepromoveerd zijn een goede aan-
stelling krijgen voor langere periode.
Zodat ze niet meer als een zwerver over
de wereld gaan. Zodra ze binnen zijn op
een tweejarige postdocplaats, gaan ze sol-
liciteren naar een volgende plek. Dat is
overleven in plaats van onderzoek doen.
Het zou pas effectief zijn om met die
mensen die een jaar of vier bij je zijn
geweest nog vijf jaar verder te mogen
gaan.”
“De overheid zou postdocs vrijer moeten
laten en zorgen dat ze niet de hele tijd bij
NWO hoeven zeuren om weer een
nieuwe beurs. Daar gaat ook heel veel tijd
in zitten. Een gemiddelde hoogleraar is
een kwart van zijn onderzoekstijd bezig
met het schrijven en beoordelen van
onderzoeksvoorstellen.” Dat is volgens
Van Hee niet hetzelfde als onderzoek
doen. “Het zou handig zijn om daar eens
wat aan te veranderen. Geef ons
vertrouwen, geef ons het geld en als we
het achteraf niet goed gedaan hebben,
schop ons er maar uit.”/.
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extra promovendi vandaan?
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iek idee, vinden de decanen van
r is? “Het Innovatieplatform kan
eerden in Nederland te houden.”

“Alleen persoonlijke benadering
door goede onderzoeker werkt”
“Extra promovendi zouden een welkome
versterking kunnen zijn voor de univer-
sitaire infrastructuur”, zegt decaan
prof.dr. Sjoerd Romme van Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(voorheen TM) in eerste instantie
beleefd. Even later bestempelt hij het
voornemen van het Innovatieplatform
als een ‘slecht plan’.

“Zo’n top down aangestuurd initiatief zal
nooit goed omgezet kunnen worden in
onderzoeksprogramma’s die vooral
vanuit de expertise, passie en creativiteit
van wetenschappers ontstaan. De com-
binatie van VSNU, NWO en KNAW
vraagt om moeilijkheden. Op basis van
welke criteria willen zij de promovendi
toewijzen?” Hij vreest een ‘NWO-achtige-
constructie’. Daarmee bedoelt Romme
het optuigen van NWO ten koste van de
vaste financiering van de universiteiten.
“Veel geld gaat dan zitten in onder-
steuning en beoordelingscommissies 
et cetera.”
Zijn faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE&IS), waar per
definitie multidisciplinair onderzoek
wordt verricht, zal er weinig profijt van
hebben. “IE&IS heeft het in een NWO-
context toch al moeilijk ten opzichte van
monodisciplinaire faculteiten.” Romme
is ervan overtuigd dat het vinden van
promovendi gebeurt door hoogleraren,
UD’s en UHD’s zelf. “Met hun interna-
tionale netwerk zijn zij de aangewezen
personen om mensen naar Nederland te
halen. Dat moet je activeren.” 
IE&IS heeft de laatste jaren te maken met
een teruglopend aantal promovendi. Dat

is een direct gevolg van het inkrimpen
van de eerste geldstroom. In vergelijking
met andere TU/e-faculteiten heeft IE&IS
minder tweede- en derde geldstroom,
hoewel vooral de derde geldstroom op dit
moment sterk aan het toenemen is. En ja,
ongetwijfeld blijft er onderzoek liggen.
Concrete voorbeelden heeft Romme niet
paraat. “Wanneer er voor een promoven-
dusvacature geen geschikte kandidaat
wordt gevonden, wordt de vacature aan-
gepast of ingetrokken. In ieder geval
worden de belangrijkste onderzoeksprio-
riteiten van IE&IS gewoon
uitgevoerd.”/.

“Zet extra promovendi in 
op vier focusgebieden”
Prof.dr. Peter Hilbers van BMT
noemt het een uitstekend streven
om meer promovendi naar
Nederland te halen. Hij stipt daarbij
wel enige punten van zorg aan. Het
Innovatieplatform zou de Phd’s niet
breed moeten inzetten, maar op de
thema’s water, transport, medische
technologie en energie. 

“Het moet niet zo zijn dat al het
onderzoek vanaf nu door promovendi
gedaan moet worden. De vaste weten-
schappelijke staf moet niet alleen project-
voorstellen schrijven en promovendi
begeleiden, maar ook scherp blijven door
zelf onderzoek te doen. Wie vijf jaar niet
aan onderzoek werkt, verliest zijn kwa-
liteit en autoriteit op dit gebied.” Verder
vraagt de decaan van Biomedische
Technologie zich af, net als Timmermans
en Van Hee, waar die PhD’s vandaan
moeten worden gehaald en wat zij daarna
voor een carrière aangeboden krijgen.
“Geen probleem wanneer ze uit het bui-
tenland komen, mits ze dezelfde kwaliteit
hebben als Nederlandse masters.” BMT
heeft goede ervaringen met studenten uit
China. “Een ander belangrijk punt van
zorg betreft de lange termijn. Dit mag
geen eenmalige actie zijn, er moet voor
meerdere jaren geld komen voor veel
promovendi.”
Het zou nog beter zijn wanneer het
Innovatieplatform de duizend extra
PhD’s niet inzet op een breed terrein,

maar ze laat instromen op focusgebieden,
meent Hilbers. “We moeten gaan concen-
treren op een aantal gebieden waarin
Nederland kan uitblinken. Dat zijn:
water, transport, medische technologie en
energie. Op die thema’s speelt Nederland
een internationale rol en die moeten we
gebruiken.”
Hij verwacht dat krachtenbundeling van
verschillende faculteiten een enorme op-
leving aan onderzoek geeft. Zijn faculteit,
net aangewezen als beste BMT-opleiding
van 2008 door weekblad Elsevier, is
daarvan een goed voorbeeld. 
Anders dan Van Hee is Hilbers van
mening dat het goed is voor een onder-
zoeker om na promotie twee à drie post-
docplaatsen in het buitenland te bekleden
en dan pas terug te komen aan de
Nederlandse universiteit. “Je moet ruiken
aan buitenlandse universiteiten om je te
realiseren dat het in Nederland goed
is.”/.

Geen proefschrift maar een proefontwerp
Prof.dr.ir. Jeu Schouten heeft wel een
idee hoe de doelstelling om duizend
promovendi aan te trekken gehaald kan
worden, waarbij hij vindt dat de helft
hiervan naar de technische universi-
teiten zou moeten. Als decaan van
Industrial Design heeft hij het voortouw
genomen om in 3TU-verband een
nieuwe set criteria te ontwikkelen om
de output van ontwerpende faculteiten
te beoordelen.

Het definiëren en beoordelen van pres-
taties moet volgens de decaan op een
andere manier gebeuren dan het tellen
van publicaties zoals dat vaak bij onder-
zoeksfaculteiten gebeurt. Dat is wel
eerder gedacht, ‘gigantisch lang geleden
al’, maar het probleem was dat er snel
polarisatie ontstond tussen ontwerpers
en onderzoekers. Dus werd er niets
gedaan met ideeën voor een werkbare
meetlat voor output. “Maar nu is de tijd
rijp”, stelt Schouten. “NWO schreeuwt
om een oplossing voor de kennisparadox
en wij hebben nu een nieuwe invalshoek
gekozen. Daarbij worden onderzoek en
ontwerpen gelijkwaardig behandeld en
met elkaar geïntegreerd.”
Hoofdidee is dat technische universi-
teiten PhD’s meer op proefontwerpen
dan op proefschriften laten promoveren.
Schouten vindt dat ingenieurs creatief
bezig moeten zijn en proefontwerpen
moeten maken met geïntegreerde
research. Bij de verdediging wordt dan
een ontwerp getoond met daarnaast een
boekje met de verantwoording over de
gemaakte keuzes. Nu is ongeveer vijf

procent van de dissertaties aan de TU/e in
de vorm van een proefontwerp. Dat
aandeel stijgt, maar in Schoutens ogen
stijgt het veel te langzaam.
“Met meer proefontwerpen bewijzen we

de industrie een grote
dienst”, voorspelt hij.

“Want zo is in veel
gevallen samen-

werking met de
bedrijven in
Nederland
mogelijk. Na
de promotie

kan de jonge doctor met zijn ontwerp
meteen inschuiven bij het bedrijf. Dit zie
je veel in Duitsland. Zo wordt een PhD-
plaats in Nederland interessanter voor
binnenlandse en buitenlandse masters.”
Morgen, vrijdag 24 oktober, komt de in-
ternationale adviesraad van de opleiding
Industrial Design op bezoek voor zijn
jaarlijkse bijeenkomst. Deze keer is de
vergadering gepland in de Dutch Design
Week. Schouten heeft de discussie over
‘design output criteria’ natuurlijk op de
agenda gezet. “Sterker, het is het belang-
rijkste onderwerp. Op 31 oktober zal het
ook besproken worden in het overleg van
de drie rectoren van Delft, Twente en
Eindhoven. Daarna gaan we het plan
promoten bij VSNU, NWO en andere
geldgevende partijen. Ze zitten te
wachten op werkbare criteria.”/.
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Faculty Club
Receptie
De Faculty Club houdt op donderdag 13
november een receptie ter gelegenheid
van nieuw benoemde hoogleraren en
universitaire hoofddocenten van het afge-
lopen half jaar. Het bestuur nodigt haar
leden uit om de nieuw benoemden een
warm welkom op onze campus te bezor-
gen. De receptie is van 16.45 uur tot
18.00 uur in de University Club,
Hoofdgebouw.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de
Faculty Club: Toos Rikmans, tst. 4540.

Didactische scholing/DPO
Workshop stemgebruik en
verstaanbaarheid
Wie zijn stem beter wil leren bedienen,
kan terecht bij de workshop ‘Stem-
gebruik en verstaanbaarheid’. Enerzijds
richt de workshop zich op het voor-
komen van overbelasting van de stem bij
intensief spreken, anderzijds gaat de
aandacht uit naar het goed laten overko-
men van het gesproken woord bij colle-
ges, presentaties en instructies.
De workshop wordt gegeven door een
docent logopedie. De docent geeft aan-
wijzingen en doet oefeningen met de
deelnemers. Van elke deelnemer worden
in de workshop opnamen gemaakt tij-
dens het spreken. Deze opnamen wor-
den geanalyseerd en vertaald naar een
set adviezen voor de deelnemer.
Deze Nederlandstalige workshop vindt
plaats op dinsdag 25 november van 13.30
tot 16.00 uur en op dinsdag 16 decem-
ber van 13.30 tot 16.30 uur. Deze work-
shop wordt twee keer per jaar in het
Nederlands en twee keer per jaar in het
Engels verzorgd. Deze workshop is ook
een onderdeel van de Leergang BKO.
De workshop is gratis voor docenten en
promovendi van de TU/e. Nadere infor-
matie is te verkrijgen bij Willem van
Hoorn (telefoon 4237). Aanmelding kan
per telefoon (tst. 2520), per e-mail 
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing). 

Educational training/DPO
Workshop Assessments
On December 3th and December 9th
2008 DPO will carry out a workshop on
Assessments. The workshop consists of a
general introduction and two sessions.
This workshop is also a part of the TU/e
BKO training program.
The general in-depth treatment of asses-
sments has been planned on December
3th from 10.30am - 12.30pm. Part a:
Assessment using exams on December
9th from 9am - 12.30pm 
- drawing up assessments based on ope-
rational targets; - formulating different
types of assessment; - checking and gra-
ding exams
and/or Part b: Other assessment types on
December 9th from 1.30pm - 5pm.
- in-depth treatment of different types of
assessment; - the applicability of diffe-
rent types of assessment; - discussion of
the questions put by participants
Participants can participate in the gener-
al introduction and in part a. or part b. or
they may be interested in following both
assessment modules.
Target audience: TU/e staff with teaching

tasks. More information can be obtained
from Ruud van Vliet (phone 2459). You
can enrol for the workshop(s) by telepho-
ne (2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl)
or by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Faculteit Wiskunde 
& Informatica
Ict-cursussen
De faculteit Wiskunde & Informatica
coördineert een groot aantal ict-cursus-
sen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W&I verzorgt de cursus-
sen programmeertalen, technisch weten-
schappelijke software en Web design;
Dienst Personeel en Organisatie verzorgt
Office 2007-cursussen. In oktober en
november zijn nog plaatsen beschikbaar
voor: Javascript; PHP and MySQL; C++
advanced; Java; LateX advanced; Access
2007.
Op de website : www.win.tue.nl/bcf/
cursussen vindt u het programma voor
het najaar 2008, nadere informatie over
elk van deze cursussen en de mogelijk-
heid om u via het web in te schrijven. 

Promoties
Mw. R.A. Orza MSc verdedigt op maan-
dag 27 oktober haar proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Investigation
of peroxide crosslinking of EPDM rubber
solid-state NMR’. Orza promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr. M.A.J. Michels.

R. Rezaeian Farashahi verdedigt op
maandag 27 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 ‘Curves and
Jacobians: Number Extractors and
Efficient Arithmetic’. Rezaeian Farashahi
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg en prof.dr.
T. Lange.

Mw. M.G. Derksen verdedigt op dinsdag
28 oktober haar proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Engineering Flesh.
Towards Professional Responsibility for
‘Lived Bodies’ in Tissue Engineering’.
Derksen promoveert aan de faculteit
Technologie Management. De promoto-
ren zijn prof.dr. K. Horstman en
prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens.

Mw. drs. G.B. Górnicka verdedigt op
woensdag 29 oktober haar 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 ‘Lighting at
Work. Environmental Study of Direct
Effects of Lighting Level and Spectrum
on Psychophysiological Variables’.
Górnicka promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. M.H. de Wit en prof.dr. G.A.
Kerkhof.

Stichting Fonds
Studentenvoorziening
Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: studievereniging
Intermate ontvangt een gift van 1.500
euro voor het wereldrecord simultaan
vuurspuwen bij de viering van haar lus-
trum; stichting SCALA krijgt 1.000 euro
voor het opzetten van een avondpro-
gramma van de cultuurverenigingen tij-
dens de intro; het Herendispuut
Dignitates ontvangt 1.000 euro voor de
organisatie van een lustrumactiviteit;
AEGEE, BEST en ISN/e krijgen 650
euro voor een licht- en geluidsinstallatie
in hun gezamenlijke ruimte in de
Bunker; ESAC krijgt 500 euro voor de
organisatie van BOTS; aan E.S.R.V.
Concorde wordt een bijdrage gegeven
van 105 euro voor de organisatie van een
stedenontmoeting; het dispuut Latent
Talent krijgt 400 euro voor het aantrek-
ken van een regisseur voor een toneel-
voorstelling; 
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612  AW Eindhoven (tel.
(247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl 

LHUMP
Afstuderen of stage in een
ontwikkelingsland? 
Kom voor een overzicht van alle moge-
lijkheden en praktische informatie naar
Share Your World op 29 oktober. Meer
info: www.shareyourworld.nl. 

Tint
Young in Prison; presentatie
jeugdgevangenis Colombia
In de Colombiaanse jeugdgevangenis
Hogares Claret zitten jongens en meisjes
van vijf tot vijftien jaar gevangen.
Kinderen uit de armste wijken van
Bogotá, vaak meer slachtoffer van hun
situatie dan dader. Young in Prison
gebruikt, in samenwerking met de
Colombiaanse counterpart La Familia
Ayara, creativiteit om deze kinderen een
betere kans te geven in de toekomst.
Door het geven van onder andere work-
shops rap, breakdance en graffiti, hebben
de kinderen niet alleen wat te doen tij-
dens de eentonige dagen dat ze opgeslo-
ten zitten, maar krijgen ze ook een beetje
zelfvertrouwen en eigenwaarde terug. 
Dag: woensdag 29 oktober, tijd: 18.00
uur samen eten, 20.00 uur presentatie,
lokatie: Café Tint in de Bunker, door:
Bart Weerdenburg. Opgave: Tine-Loes
Hemmes, t.hemmes@student.tue.nl of
tint@tue.nl. Tot uiterlijk maandag 27
oktober.

Lezing op video van Zenmeester 
We bekijken de Dharma-lezing van 15
juli 2008 met onderwerp ‘Het paradijs
op aarde is hier en nu bereikbaar’.
Plaats: Café TINT in De Bunker op 30
oktober om 20.00 uur.

Nadere informatie en aanmelding: Hans
d’Achard via: Hans@achard.nl.

Loop meditatie
Loop meditatie volgens het geëngageerd
Boeddhisme van Zen Meester Thich
Nhat Hanh.
Plaats: Kasteeltuin Eckartdal,
Nuenenseweg, Eindhoven op 26 oktober
om 9.00 uur.
Nadere informatie en aanmelding: Hans
d’Achard via: Hans@achard.nl

Full chair Science and Technology of
Nuclear Fusion (V34.319), the depart-
ment of Applied Physics (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
26 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 hoogleraar 1 (5.351 t/m 8.445 euro).

An Associate Professor (1.0 fte) in Ethics
and Technology (V39.442), Section of
Philosophy and Ethics of Technology,
department of Technology Management
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 14 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (4.555 t/m 5.798
euro).

Instructor of English as a Foreign
Language (V39.465), Centrum for
Communication, Language and
Technology, TU/e General (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (2.330 t/m 4.284 euro).

Associate Professor Risk Aspects of New
Product & Business Development
(V39.466), Organization Science and
Marketing Group (OSM), department of
Technology Management (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 (4.555 t/m 5.798 euro).

Medewerker kwaliteitszorg (V39.467),
faculteitsbureau, faculteit Technologie
Management (0,8 fte). Vast dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

Researcher (postdoc) Socially interactive
Robots (V51.059), Designed Intelligence,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).

Secretaresse (intern) (V82.032), dienst
Algemene Zaken (0,5 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.714 t/m 2.383 euro).

PhD Student Remote Robotics
(V35.406), Dynamics and Control,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Effects of urban form on dynamic
repertoires of activity-travel behaviour
(V38.542), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-

movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD DDSS - Effects of pricing strategies
on dynamic activity-travel behaviour
(V38.543), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movenduszo dus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Effects of increasing energy prices
on dynamic activity-travel behaviour
(V38.544), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD DDSS - Effects of social networks
on dynamic activity-travel behaviour
(V38.545), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD DDSS - Effects of ICT on dynamic
repertoires of activity-travel behaviour
(V38.546), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Tenure track Microfluidic Fabrication of
Complex Molecular Systems (V40.002),
Complex molecular systems, ICMS (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 11 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.284 euro).

PhD students Microfluidic Fabrication of
Complex Molecular Systems (V40.003),
Institute for Complex Molecular
Systems, ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Postdocs Microfluidic Fabrication of
Complex Molecular Systems (V40.004),
Microfluidic Fabrication of Complex
Molecular Systems, ICMS (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

PhD student Fundaments of non-equili-
brium thermodynamics (V40.005),
ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Secretaresse (V82.032), dienst Algemene
Zaken (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.714 t/m 2.383 euro).

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

Algemeen

(Advertentie)

Studentenleven

Mensen

Diversen

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Vacatures



English page /11
Cursor 23 oktober 2008

In short

ESI director
Brinksma to
become Rector
UT

Prof. dr. Ed Brinksma,
scientific director of the
Embedded Systems
Institute, will this week 
be appointed Rector
Magnificus of the
University of Twente (UT).
As at 1 January he will
succeed Henk Zijm. Apart
from his work at the ESI,
Brinksma is part-time
professor with the
Department of Electrical
Engineering, Mathematics
and Computer Science of
the UT and a member of
the Department of Formal
Methods. The tasks of the
new Rector Magnificus
will be to propagate the
profile of the UT and to
develop its future vision
further.

Day of the
International
Student
On Saturday 8 November
the third Day of the
International student will
be held. It will take place
in The Hague. About 2500
international students
from every province of the
Netherlands are expected
to attend. 
There are about seventy
thousand international
students in the
Netherlands. Every year
Nuffic organizes the Day
of the International
Student, around the
theme of ‘Connecting
Cultures’, to make them
feel welcome and to show
them that we appreciate
the fact that they chose the
Netherlands as their study
destination. The visiting
students can meet other
international students fol-
lowing the same courses
and also other students
from their home country
that they may otherwise
never have run into. On
the day there will be a
chance to take part in
excursions and in
workshops about how to
operate in an international
environment and about
embarking on an interna-
tional career. The event
will finish with a big party.
Participation in the Day of
the International Student
will cost international
students 12.50 euros each,
which includes dinner.
For more information,
check www.dis2008.nl. 

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid Magilsen.
They can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Space boxes finished by mid-December
The space boxes behind
Potentiaal on the TU/e
campus have been placed
this week. It concerns a
total of 102 housing
units, including 9 two-
room houses. By mid-
December the foreign
guests of the TU/e can
move into the boxes. All
the space boxes have
been rented.

The placement of the 102
boxes has taken a week.
Subsequently the instal-
lation work will be done.
The area around the
housing units also remains
to be paved. Moreover, the
space boxes will be fully
furnished. By mid-
December the foreign
guests of the TU/e, who
have been accommodated
elsewhere temporarily, can
move into the housing
units.
Nine double space boxes
have been placed. “There is
a great demand for multi-
person units”, says ir.
Dennis Raijmakers from
the Education and Student
Service Center of the TU/e.

“All the space boxes have
already been rented, for
that matter; they were gone
right away. These housing
units are very popular with
foreign guests.” Raijmakers
emphasizes that at present
there is a dire shortage of
accommodation for
foreign guests of the TU/e.
Recently the TU/e has
arranged for one hundred
housing units to alleviate
this shortage.
In fact, the space boxes
should have been ready for
accommodation in August
of this year, but a ‘point of
view’ that had been sub-
mitted to the municipality

while the application for a
permit for the space boxes
was pending caused some
delay.
The size of the space boxes
is eighteen square meters
and they come with a
private entrance with a
living-/bedroom, an open
kitchen with a pantry and a
shower room with a toilet
and washbasin. The two-
room versions consist of
two space boxes of which
one serves as the bedroom
with shower, washbasin
and toilet, while the other
is the living-room with a
kitchen unit./.

Photos: Bart van Overbeeke

Olympic champion Chris Witty trains student skating club Isis
The life of speed skater
Chris Witty was domi-
nated by winning until
recently. At present the
former Olympic 1000-
meter champion is in
Eindhoven, training the
selection of student
skating club Isis.

Intent expression. Stiff
ginger curls escaping from
under a black woolen hat.
Light blue eyes that conti-
nuously scan the sur-
roundings. As if the
starting shot can go off any
moment. The 33-year old
sportswoman from
Milwaukee Wisconsin still
looks sharp and in great
shape. The atmosphere on
the ice rink in Eindhoven is
electrifying. The skating
season has begun. For the
second consecutive time
Witty is featuring as coach.
In May 2007 she came to
Eindhoven to live together
with her partner Frouke
Oonk. The Dutch sprint
skater trains the A group of
Isis and introduced Witty

to the student club. “All of
them are fit. I mainly refine
their technique, so that
they can make more
progress”, is how the
American describes her
pupils. 
According to Isis her
presence generates extra
members. For this reason
the selection times have
been sharpened, so as to
keep the top group limited

to a maximum of twenty.
Witty can smile. Although
she denies it initially, it still
boils down to making shift
as best she can. All those
years she was focused only
on winning, practicing ten
to twelve times per week.
Working herself to the
bone. And now suddenly
she practices three nights a
week with students.
Talented alright, but still.

“They are not sac-
rificing them-
selves entirely,
like I used to do. It
took some getting
used to, especially
during the first
season. Of course,
they are students
first and foremost.
Study and exami-
nations get
priority. I have to
accept that in a
more relaxed
frame of mind.”

Gold-digger
In 2002 Witty was
a gold-digger at the

Winter Olympics of Salt
Lake City. She crushed the
1000 meter distance with a
world record of 1.13.83, but
the victory on her favorite
distance was surpassed
several days later. She came
out with a sad story about
her youth. For many years
she had been abused by her
neighbor, without her
family suspecting any-
thing. Later this led to a

break-up with her parents.
Meanwhile she has found
closure for this trauma, as
she said in earlier inter-
views. Now she is looking
ahead.
“I see this period as a
change of life. Not having
to achieve every day, going
about things in a nice and
relaxed way. I am enjoying
it. I studied business admi-
nistration for three years
once, but an office job
would really drive me
crazy. That is why I am now
following a Bachelor pro-
gram in sports sciences,
with financial support
from the US Olympic
Committee. The books are
flown in from the States
and the rest of the study I
follow via the Internet. I
want to remain active
within the world of sports,
regardless whether it is
skating, swimming or vol-
leyball. Perhaps as a coach,
perhaps as a scientist con-
ducting physiological re-
search. We shall see.”/.

Stuart Parkin first ‘distinguished professor’ at TU/e
The TU/e has appointed
prof. dr. Stuart Parkin as
‘distinguished pro-
fessor’. Parkin is a pro-
fessor at Stanford
University and an IBM
Fellow of the IBM
Almaden Research Center
in the USA. Earlier this
year he was awarded an
honorary doctorate by
the TU/e within the
context of the celebration
of the university’s 52nd
Foundation Day. Parkin is
an expert in the field of
spintronics.

Stuart Parkin is the first
‘distinguished professor’
of the TU/e, an interna-
tional top professor to be
appointed to this position
for four years. He has 
(co-)authored more than
350 scientific articles and
has more than 50 patents to
his name.
Distinguished professors
spend one week at the TU/e
annually, when they
present lectures to the
scientific staff, PhD can-
didates and selected
Master students. In ad-

dition, they are available
for consultations with staff
members about important
developments within their
area of expertise. In this
way the TU/e is demon-
strating that it wants to be
an international meeting
place for the best
researchers.

The field of spintronics is
critical in enabling new
developments in hard
disks and magnetic RAM
memory, for instance. The
read heads of modern hard

disks would not function
properly without the giant
magnetoresistive effect
(GMR) that occurs in
certain layered magnetic
structures. Parkin’s
research into these
structures, which has
opened up new horizons,
has been essential for the
application of the tech-
nology. In addition, his
ground-breaking activities
in the field of magnetic
tunnel junctions have con-
tributed to the deve-
lopment of magnetic

random access memory
(MRAM), a permanent and
energy-efficient memory.

At present Parkin is
studying the manipulation
of magnetic domains by
means of spin-polarized
flows. He expects that there
will be applications for this
in a memory device that he
himself has patented, the
Magnetic Racetrack
memory./.

Chris Witty (right) trains student skating Club Isis. Photo: Bart van Overbeeke

One of the double space boxes.
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TU/e gaat van onderwijs een vak maken
Universitaire docenten beschikken

doorgaans over veel wijsheid,
maar dat maakt ze niet vanzelf tot

goede leermeesters. De overdracht van
kennis is een vak apart. Daarom hebben
de Nederlandse universiteiten besloten
tot de invoering van het certificaat Basis
Kwalificatie Onderwijs (BKO). Het moet
de kwaliteit van het universitair onderwijs
in de toekomst waarborgen. 
De BKO is feitelijk een lijstje met compe-
tenties waaraan een universitaire mede-
werker met onderwijstaken moet vol-
doen. Deze vaardigheden kunnen per
faculteit verschillen, maar de normen zijn
redelijk gelijk.
Op 23 januari van dit jaar zetten alle
veertien rectoren hun handtekening
onder een overeenkomst waarmee de
Nederlandse universiteiten elkaars BKO-
certificaten erkennen. De TU/e heeft
afspraken gemaakt met de TU Delft en
Twente om te komen tot een gezamen-
lijke BKO-regeling. Hoewel nog niet alles
is uitgekristalliseerd, lijkt een standaard
gezet voor onderwijsbevoegdheid in de
universitaire wereld.
De TU/e werkt sinds de zomer van 2007
met een proefproject om de BKO-certifi-
cering van onderwijzend personeel op
verantwoorde wijze te introduceren. De
pilot wordt uitgevoerd door de faculteiten
Technologie Management en Scheikun-
dige Technologie. Drs. Harry van de
Wouw van Dienst Personeel en Orga-
nisatie (DPO) is vanaf het eerste uur
betrokken bij het project. Samen met
enkele collega’s ondersteunt hij docenten
bij het behalen van het BKO-certificaat.
Dat gebeurt enerzijds door het geven van
didactische cursussen, anderzijds door
begeleiding in het dagelijkse werkveld
van de docent. “Vergelijk ons met een rij-
school. We geven rijlessen, maar de kan-
didaat moet wel op examen bij een soort
onafhankelijk ‘CBR’.”
Dat ‘examen’ wordt per faculteit af-
genomen door een zogeheten portfolio-
commissie die uit drie mensen bestaat;
de opleidingsdirecteur, een onderwijs-
kundige en een onafhankelijk commis-
sielid van een andere faculteit. Dit drietal
weegt de competenties die een docent
opbouwt, in een portfolio verzamelt en
van bewijsstukken voorziet. Het gaat in
totaal om zeven vereiste competenties,
waaronder het ontwerpen, geven en
toetsen van onderwijs.
Om te voorkomen dat de portfoliocom-
missies een eigen koers gaan varen,
willen de drie tu’s een beoordelingscom-
missie in het leven roepen. Iedere in-
stelling levert een afgevaardigde. Namens
de TU/e zal dat waarschijnlijk hoogleraar
onderwijsinnovatie prof.dr. Wim Jochems
zijn. Hij en zijn toekomstige collega’s
gaan toezien op een juist verloop van de
procedures en behandelen als beroeps-
commissie conflicten over portfolio’s.

Stilzitten
De komst van de BKO wil overigens niet
zeggen dat de TU/e al die tijd heeft stil-
gezeten op onderwijsgebied. Sinds 2001
biedt DPO een zogeheten ‘Didactisch
Inwerktraject’ voor onderwijzend per-
soneel. Meer dan honderd docenten,
onder wie enkele hoogleraren, volgden
deze opleiding met aan het slot een
portfolio en een certificaat als beloning.
Deelnemers spenderen negentig uur aan
het cursusdeel en krijgen honderdtien
uur aan praktijkbegeleiding.
Tweehonderd uur in totaal die ze kunnen
uitsmeren over zes maanden tot
maximaal twee jaar. In de praktijk duurt
het soms zelfs langer om een portfolio op
te bouwen, vertelt Van de Wouw. “Er zijn
allerlei zaken die de tijdsduur kunnen
verstoren, zoals congressen in het bui-
tenland of extra ingelaste hoorcolleges.

De praktijk is soms weerbarstig. Daar
worstelen we nog mee. Onze voorkeur
gaat echter uit naar een opleiding van een
half jaar.”
Hoewel het Inwerktraject van DPO niet
alle zeven compententies omvat die nu
worden gevraagd, is het wel de blauwdruk
voor de BKO-opleiding. Met één groot
verschil: bij de leergang BKO is een
complete scheiding tussen opleiders en
beoordelaars. Wellicht zullen hier en daar
andere aanpassingen nodig zijn, maar het
fundament staat. De cursisten oefenen
onder meer stemgebruik en verstaan-
baarheid, het coachen van studenten en
de toepassingen van media. Ook is er
aandacht voor het toetsen van tentamens
en zijn er zijn keuzevakken zoals het be-
geleiden van afstudeerders en pro-
movendi, het opzetten en verzorgen van

hoorcolleges en presenteren met behulp
van theatervaardigheden. Het gaat
volgens Van de Wouw om ‘korte, effec-
tieve cursussen’ van een halve dag tot
soms twee dagen. Op dit moment volgen
ongeveer 45 docenten (delen van) de
leergang BKO of zijn bezig een portfolio
te maken.

Inhaalslag
In de zomer van 2009 wordt de evaluatie
van de BKO-pilot afgerond. Of faculteiten
aan de slag moeten gaan met het BKO-
certificaat, is vooralsnog onduidelijk.
Volgens drs. Anja Klomps, hoofd van
DPO, komt er in ieder geval een in-
haalslag. “We kiezen voor een positieve
invalshoek waarbij onderwijs op de kaart
komt te staan naast onderzoek. Alle facul-
teiten hebben van het College van

Bestuur een brief gekregen over BKO-
certificering en we hebben signalen ont-
vangen dat ze zich erop voorbereiden.
Personeel dat al binnen de poort van de
TU/e is, wordt wel getoetst, maar niet
verplicht om het BKO-certificaat te halen.
Aan nieuwkomers leggen we de BKO-eis
wel op.”
Tijdens sollicitatiegesprekken wordt
rekening gehouden met de potentiële
competenties van sollicitanten. En
personeel dat de laatste vijf jaar is inge-
stroomd, zal worden verzocht om de
BKO-leergang te volgen. 

Bureaucratie op de loer
Op het moment dat de pilot van start
ging, bestond bij DPO even de vrees dat
ingenieurs mogelijk niet gemotiveerd in
de schoolbankjes zouden gaan zitten.
“Maar dat viel ontzettend mee”, zegt Van
de Wouw. “Natuurlijk hebben ze vaak een
uitgesproken mening. Aan de andere
kant zijn ze heel snel bereid om dingen
op te pikken. Ze nemen het allemaal heel
professioneel op.”
Een van hen is dr.ir. Hans Berends van de
faculteit Industrial Engineering & Inno-
vation Sciences (voorheen Technologie
Management). De docent van de vakgroep
Organisation, Science en Marketing
kreeg maandag zijn BKO-certificaat in
handen. In zijn ogen is het terecht dat
een dergelijk certificaat in het leven is
geroepen. Het verbetert volgens hem de
kwaliteit van het onderwijs. “Je gaat op
een systematische manier beter na-
denken over de vormgeving van je cursus-
sen. Je reflecteert meer over je manier van
lesgeven en evalueert je toetsen. Het zou
goed zijn als alle docenten een BKO-
traject gaan volgen.”
Toch plaatst hij kanttekeningen. Dat een
BKO-certificaat binnen twee jaar moet
worden behaald, vindt hij niet realistisch.
“Beginnende docenten starten helemaal
blanco. Ze kunnen onmogelijk binnen
twee jaar onderwijs ontwerpen, uitvoeren
en toetsen. En bij het opstellen van een
portfolio ligt bureaucratie op de loer. Je
moet aan een docent met jarenlange
ervaring geen onzinnige bewijsstukken
vragen. Ik moest aantonen dat ik een
presentatie met PowerPoint in de vingers
heb. Daar werd ik behoorlijk chagrijnig
van. Een portfolio is geen bureaucratische
toets, geen kwestie van afvinken. Het gaat
juist om het zelfontwikkelingtraject. Dat
een docent leert en zichzelf verbetert.”

Klomps denkt op haar beurt dat tijd geen
onoverkomelijke factor is. Een nieuwe
docent wordt aangesteld voor een periode
van vier jaar. Zes maanden voordat het
contract afloopt, is er een evaluatie-
gesprek en wordt onder meer gekeken
naar de portfolio en de verworven compe-
tenties. “Als uit de pilot blijkt dat twee
jaar echt te kort is, dan is het mogelijk om
deze termijn wat te verlengen om de certi-
ficering op orde te krijgen.”
Of BKO bijdraagt aan de verbetering van
het universitair onderwijs? Van de Wouw:
“Het effect is niet of nauwelijks meetbaar.
Maar je leidt het wel af. Het is op zijn
zachtst gezegd wel aannemelijk. Iedere
docent die de cursus verlaat, vult een
enquête in. Daaruit komen overwegend
positieve verhalen naar voren. Wellicht
zou je de enquêtes onder studenten
moeten raadplegen. Of naar de tentamen-
resultaten moeten kijken. Hoewel, dan
raak je steeds verder van de bron. Er zijn
betrekkelijk weinig onderzoeken die in
dat opzicht betrouwbaar zijn.” Lachend:
“Als je niet mag aannemen dat het BKO-
certificaat nuttig is, dan zou je ook net zo
goed alle pabo’s in Nederland kunnen op-
heffen.”/.

Kwaliteit onderwijs/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke

Het onderwijs aan de TU/e krijgt een facelift. De plooien
worden letterlijk gladgestreken met de invoering van

certificaten voor Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). De eerste
certificaten zijn maandag 20 oktober uitgereikt in de

University Club. Hoewel de verdiensten van de BKO niet
meetbaar zijn, is iedereen ervan overtuigd dat het onderwijs

aan de universiteit aan kwaliteit wint.

Drie TU/e-docenten die hun BKO-certificaat kregen. Van links naar rechts: dr.ir. Remco Dijkman, 
dr.ir. Hans Heuts en dr.ir. Hans Berends.



Cultuur /13
Cursor 23 oktober 2008

/Gaap!
WWaaaarroomm  ggaaaapp  jjee  jjuuiisstt  oopp  ddaatt  eennee,,
oonnggeeppaassttee  mmoommeenntt??  WWaaaarroomm
ggaaaapptt  jjee  hhoonndd??  WWaaaarroomm  ggaaaapp  jjee
vvaaaakk  mmeett  eeeenn  aannddeerr  mmeeee??  
DDrr..  WWoolltteerr  SSeeuunnttjjeennss  ddooeett  aall  rruuiimm
ttwweeee  ddeecceennnniiaa  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
ddee  ggaaaapp  eenn  pprroommoovveeeerrddee  iinn  22000044
aaaann  ddee  AAmmsstteerrddaammssee  VVrriijjee
UUnniivveerrssiitteeiitt  oopp  ddiitt  --vvoollggeennss  hheemm--
mmiisssscchhiieenn  wweell  mmeeeesstt  mmyyssttee--
rriieeuuzzee  vveerrsscchhiijjnnsseell  vvaann  hheett  uunnii--
vveerrssuumm..  IInn  zziijjnn  bbooeekk  ‘‘GGaaaapp!!’’  sstteelltt
SSeeuunnttjjeennss  oonnddeerr  aannddeerree  ddaatt
ggeeeeuuwweenn  vvaaaakk  eeeenn  eerroottiisscchhee  eenn
sseekkssuueellee  ddiimmeennssiiee  hheeeefftt..  HHiijj
vveerrtteelltt  eerroovveerr  ttiijjddeennss  ddee  lleezziinngg
‘‘GGaaaapp!!  DDee  oonnttddeekkkkiinngg  vvaann  ddee
ggeeeeuuww’’,,  oopp  wwooeennssddaagg  2299  ookkttoobbeerr
vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr  iinn  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss..

/C2C:
Natuurlijk?
PPrroodduuccttoonnttwweerrppeenn  wwaaaarrbbiijj  hheett
aaffvvaall  aaffbbrreeeekkbbaaaarr  ooff  nnuuttttiigg  ttee
ggeebbrruuiikkeenn  mmaatteerriiaaaall  iiss,,  iiss  uuiittggee--
ggrrooeeiidd  ttoott  eeeenn  wwaarree  hhyyppee..  MMaaaarr  iiss
ddiitt  ‘‘ccrraaddllee  ttoo  ccrraaddllee’’--ccoonncceepptt
((CC22CC))  wweell  zzoo  ddoooorrddaacchhtt  ooff
sscchhuuiilleenn  eerr  ttoocchh  aaddddeerrttjjeess  oonnddeerr
hheett  ggrraass??  DDeezzee  vvrraaggeenn  kkoommeenn
aaaann  bboodd  ttiijjddeennss  ddee  dduubbbbeelllleezziinngg
‘‘CCrraaddllee  ttoo  ccrraaddllee::  NNaattuuuurrlliijjkk??’’,,  oopp
wwooeennssddaagg  2299  ookkttoobbeerr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..
SSpprreekkeerrss  zziijjnn  ddee  AAmmsstteerrddaammssee
hhoooogglleerraaaarr  MMiilliieeuukkuunnddee  pprrooff..ddrr..
LLuuccaass  RReeiijjnnddeerrss  eenn  iinngg..  DDoouuwwee
JJaann  JJoouussttrraa,,  ccooöörrddiinnaattoorr  CC22CC  vvoooorr
SSeenntteerrNNoovveemm  ((aaggeennttsscchhaapp  vvaann
hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  EEccoonnoommiisscchhee
ZZaakkeenn  vvoooorr  dduuuurrzzaaaammhheeiidd  eenn
iinnnnoovvaattiiee))..  DDee  lleezziinngg  iiss  vvaann  1111..4455
ttoott  1133..3300  uuuurr..

/Begijn Le
Blue
EEeenn  eevveennwwiicchhttssooeeffeenniinngg  ttuusssseenn
hhuummoorr  eenn  ttrraaggiieekk::  zzoo  oommsscchhrriijjfftt
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  ddee  ttrryy--oouutt  vvaann
ddee  VVllaaaammssee  ccaabbaarreettiieerr  BBeeggiijjnn  LLee
BBlluuee  oopp  wwooeennssddaagg  2299  ookkttoobbeerr  iinn
hheett  GGaassllaabb..  DDaaaarr  bbrreennggtt  hhiijj  ddiiee
aavvoonndd  ‘‘FFllaammiinnggoo’’ss  iinn  ddee  PPoollddeerr’’,,
wwaaaarriinn  hhiijj  ddee  ppiijjnnlliijjkkee  mmaaaarr  vvaaaakk
ooookk  ggrraappppiiggee  vveerrhhaalleenn  vveerrtteelltt  eenn
ssppeeeelltt  vvaann  zzoonnddeerrlliinnggeenn  ddiiee
eellkkaaaarr  ttrreeffffeenn  eenn  ttrroooosstteenn  iinn  hheett
ssttaammccaafféé;;  hhuunn  eenniiggee  tthhuuiiss..  DDee
vvoooorrsstteelllliinngg  vvaann  LLee  BBlluuee,,  wwiinnnnaaaarr
vvaann  zzoowweell  ddee  jjuurryy--  aallss  ppuubblliieekkss--
pprriijjss  vvaann  CCaammeerreetttteenn  22000055,,
bbeeggiinntt  oomm  2200..3300  uuuurr..  DDee  eennttrreeee  iiss
ggrraattiiss,,  hheett  aaaannttaall  ppllaaaattsseenn
bbeeppeerrkktt..

/Pater eert
Peter
PPaatteerr  MMooeesskkrrooeenn  kkoommtt  mmaaaannddaagg
2277  eenn  ddiinnssddaagg  2288  ookkttoobbeerr  vvaann  hheett
ddaakk  aaff  mmeett  eeeenn  eeeerrbbeettoooonn  aaaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  mmuuzziikkaanntt  PPeetteerr
KKooeelleewwiijjnn..  IInn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr
bbrreennggtt  ddee  tthheeaatteerrbbaanndd  ‘‘eeeenn  ffeeeell--
ggoooodd--sshhooww  mmeett  vveeeell  hhuummoorr  eenn
mmuuzziikkaallee  vveerrrraassssiinnggeenn’’,,  wwaaaarriinn
bbeehhaallvvee  KKooeelleewwiijjnnss  eeiiggeenn  hhiittss
ooookk  zziijjnn  ggeesscchhrreevveenn  ssuucccceess--
nnuummmmeerrss  vvoooorr  aannddeerreenn  eenn  nniieeuuww
rreeppeerrttooiirree  vvoooorrbbiijjkkoommeenn..
DDee  vvoooorrsstteelllliinngg  oopp  ddiinnssddaagg
vvoorrmmtt,,  nnaa  eeeenn  rreeeekkss  ttrryy--oouuttss,,  ddee
ffeeeesstteelliijjkkee  pprreemmiièèrree  vvaann  ddee
mmuuzziieekktthheeaatteerrpprroodduuccttiiee..  KKaaaarrtteenn
vvaannaaff  ttwwiinnttiigg  eeuurroo;;  zziiee  ooookk
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll  eenn  
wwwwww..ppaatteerrmmooeesskkrrooeenn..nnll..

Opera over geschiedenis van de tv

Denk je aan tv, dan denk je aan
Hilversum. Niet aan Eindhoven,
terwijl Philips toch echt voor de
eerste televisie-uitzendingen
tekende. Hoog tijd om dat feit
wat meer voor het voetlicht te
brengen, vonden ze bij de
Stichting Eindhovense
Techniekgeschiedenis Evene-
menten (SETE). Het resultaat is
een opera over televisiepionier
Erik de Vries, waarvan vorige
week een voorproefje werd
gegeven.

De ogen zijn dicht en je kunt een
speld horen vallen. Dan klinkt
het geluid van een vogel.
Componist Harry de Wit wil zijn
toehoorders goed laten door-

dringen van het geluid, dat Erik
de Vries moet typeren. “Hij was
een vrije vogel en onnavolg-
baar”, luidt de toelichting.
Andere muzikale klanken en het
operagezang van sopraan
Quirine Melssen vullen de
ruimte. In het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven
(RHCe) was donderdag 16
oktober een voorproefje van de
opera waarin Philipsmede-
werker en televisiepionier Erik
de Vries centraal staat.
De Vries ging in 1930 bij het
Natuurkundig Laboratorium van
Philips werken, waar hij zenders
bouwde en de eerste proeven
met televisie deed. Tussen 1948
en 1951 leidde hij experimentele

televisie-uitzendingen van
Philips. Hij overleed in 2004.
Niet voor niets wordt de opera in
een hal in een oud Philips-
gebouw op Strijp-R gehouden.
Omdat hier nieuwe woningen
worden gebouwd, is het voor
ontwikkelaar Amvest en hoofd-
sponsor van het project ook een
goede manier om de nieuwbouw
onder de aandacht te brengen.

Bakermat
SETE wilde geschiedenis en
techniek met elkaar verweven.
Marcel Duijghuisen, directeur
van het RHCe en bestuurslid
van SETE: “Naar verhouding
wordt er weinig aandacht aan dit
onderwerp in Eindhoven

besteed. Je kunt er hele dikke
boeken over schrijven of een
techniekmuseum inrichten,
maar het leek ons beter om
specifieke projecten te starten.
Dit is ons eerste project. De tv is
echt iets van Eindhoven. Hier
ligt de bakermat. Omdat het uit-
eindelijk maar een dood ding is,
hebben we besloten het verhaal
te personaliseren. Zo kwamen
we al snel bij Erik de Vries uit.” 
Het is de bedoeling dat de opera,
in een decor dat tegelijkertijd als
expositie dienst doet, halver-
wege 2009 uitkomt. Volgens
componist De Wit zal het nog
‘een enorme klus’ zijn, maar het
enthousiasme is er; ‘het is een
fantastisch project’./.

Festival Image Radio ontrafelt dataverkeer op kunstzinnige wijze
In een stad wemelt het van
dataverkeer, golflengtes,
sensors en displays met
afstandsbediening.
Onzichtbare draden die
mensen spannen om met
elkaar te communiceren. Het
festival Image Radio in
Eindhoven probeert volgende
week deze wirwar voor het
menselijke oog te ontrafelen.

Op het snijvlak van kunst,
techniek en media. Zo kun je het
werkterrein van Image Radio het
beste omschrijven. Het vier-
daagse festival in Eindhoven
biedt toeschouwers een ver-
rassende inkijk in nieuwe
media. Maar het blijft niet alleen
bij kijken, het publiek wordt uit-
gedaagd om mee te doen, mee te
beleven en na te denken over de
aanwezigheid van nieuwe media
in publieke ruimtes. ‘Exploring
Your Invisible Paradise’, luidt
dan ook het thema.
Op het Lichtplein, De Witte
Dame, de stadsbibliotheek en
TAC kunstcentrum staan in
totaal twintig experimentele pro-
jecten van internationale kun-
stenaars. Bezoekers kunnen bij
de meeste installaties teksten,
beelden of geluid naar eigen
hand zetten. Zo wordt bij de
bibliotheek een verhaaltekst op
een groot doek geprojecteerd en
kan het publiek sms-berichten
zenden om het verhaal ter
plekke een draai te geven. Of
registreert een webcam gezichts-
uitdrukkingen die door een
computer in een landschaps-
beeld worden omgezet. Slaat de
emotie om, dan verandert het
landschap op het beeldscherm
ook. De interactieve expositie

prikkelt letterlijk de zintuigen.
En dat geldt evenzeer voor de
live performances waarbij beeld
en muziek tot ongebruikelijke
composities worden gesmeed.
Een ongetwijfeld grappig
optreden komt van kunstenaar
Mamabart. Met een driedimen-
sionale bril op danst de bezoeker
met hem een rondje in zijn
virtuele wereld. Draaiend en
zwierend door een malle om-
geving waar niets is wat het lijkt.

Diepere betekenis
Achter de vrolijke façade van
installaties ligt volgens festival-
directeur René Paré een diepere
betekenis. “We tonen de on-
ontdekte mogelijkheden van
nieuwe media. We willen

mensen daarvan bewust maken.
Image Radio is een samen-
balling van diverse fasen.
Onderzoek, experiment en pro-
totype zorgen tegelijkertijd voor
een ‘creative research’. Een non-
lineaire ontwikkeling waarbij
het lab op straat komt te staan.”
Om deze trend te duiden, wordt
zaterdagmiddag 1 november een
symposium gehouden in De
Witte Dame met de titel ‘Living
in the Datacloud’. Met voor-
drachten van gerenommeerde
sprekers en een publiek debat
wordt de explosie aan data-
verkeer en digitalisering van
persoonlijke gegevens geanaly-
seerd.
Image Radio zit dit jaar een
beetje klem tussen de Dutch

Design Week en het festival
Glow. Paré deert het niet echt.
“Omdat de marathon van
Eindhoven dit jaar later was,
schoof alles door naar achteren.
We zijn daar niet blij mee, maar
rekenen toch op voldoende
belangstelling. Vooral voor
mensen met een technische
achtergrond en studenten van de
TU/e zitten er heel interessante
dingen tussen om te bekijken.
En te beleven.”/.
Image Radio is van donderdag 30
oktober tot en met zondag 2 november.
De tentoonstelling is iedere dag gratis
toegankelijk van 14.00 tot 22.00 uur.
Meer info: www.imageradio.nl.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Mamabart
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En hoe is het in Istanbul?

Denk je aan moskeeën,
hoofddoekjes, water-
pijpen, groteske oosterse
paleizen en koffiedik

kijken? Of aan verkeers-
problematiek, non-stop
eetcultuur, een bruisend
nachtleven en een status-
gerichte maatschappij die
balanceert tussen
westerse en islamitische
normen en waarden? 
Juist. Istanbul is het alle-
maal. En hier loop ik tot
eind januari stage bij de
van origine Nederlandse
projectontwikkelaar Multi
Turkmall, die zich gespe-
cialiseerd heeft in het ont-
wikkelen van winkel-
centra. Ik help hier mee
met twee projecten in
Istanbul, waarvan er één
in de ontwikkelingsfase is
en de ander ‘under con-
struction’.

Voor mij is Istanbul
echter vooral jong, vrouw,
hoogopgeleid en een tikje
decadent. Zo ligt de
gemiddelde leeftijd hier
lager dan dertig en is
meer dan zestig procent
van mijn collega’s vrouw.
Dat je een vrouw bent, is
hier bovendien iets dat je
laat zien. Hoofddoekje of
niet, dat je uitgebreid
aandacht besteedt aan je
uiterlijk is een plicht die
samengaat met het
vrouw-zijn. Een designtas
en -zonnebril zijn ver-
plichte accessoires voor
iedereen. Een bouwplaats
bezoeken? Kan best op
hakken of met lak-
schoentjes. Je neemt toch

de taxi of anders rijdt de
chauffeur van kantoor
wel. “Nee, ik ga niet zo
vaak naar de kapper”,
vertelde mijn stagebege-
leidster me, “zo eens in
de twee weken”. Lunchen
is iedere dag weer een
happening, want dat je
buiten de deur gaat eten,
is de regel. En hier doen
ze er dus niet moeilijk
over als dat ‘buiten’ een
halfuur rijden is. In het
weekend laat je jezelf
zien, want je gaat ergens
aan de Bosporus ont-
bijten, uitgebreid
shoppen met één van je
zeven creditcards en
stappen betekent op-
gedoft naar een hippe

nachtclub.
Wat een leven, wat een
stad! Dit geldt natuur-
lijk zeker niet voor
iedereen, maar van
taxichauffeur tot CEO
is men er wel unaniem
van overtuigd dat de
stad met z’n zeventien
miljoen inwoners
slechts één echt
probleem kent: het
verkeer. Maar om met
het algemeen
heersende gedachte-
goed te spreken:
“Istanbul is als een
vrouw: ze kan het bloed
onder je nagels vandaan
halen, maar uiteindelijk
kun je alleen maar van
haar houden”.

Görüs Sürüz!
Geri Wijnen, 
student Real Estate
Management & Development 

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.

Feestweek Intermate 25 jaar

Studievereniging Intermate van
Technische Innovatie
Wetenschappen, bestaat 25 jaar. 
Om het vijfde lustrum luister bij te
zetten, waren er van 13 tot 18
oktober allerlei activiteiten. Zo was
er een hypnoseshow en een circus-
workshop. Het hoogtepunt was
echter het vestigen van het wereld-
record vuurspuwen met 271 deel-
nemers.

Thêta-dames eerste op Herfstregatta

Eerstejaars dames uit
Leiden en Eindhoven
hebben in het weekend
van 11 en 12 oktober een
‘dead heat’ geroeid op
het kanaal bij roeiver-
eniging Thêta. Beide
ploegen kwamen tegelijk
over de finish tijdens de
Herfstregatta. De wed-
strijd trok een record-
aantal inschrijvingen van
63 teams.

Ook bij de heren was het
spannend. De eerstejaars

uit Leiden en Eindhoven
moesten de race twee keer
roeien. De Leidenaren
dienden protest in toen
Thêta de eerste keer won,
omdat Leiden oneerlijk
achterstand zou hebben
opgelopen. Dus werd de
wedstrijd opnieuw
gevaren, met als resultaat
dat Leiden er met de eerste
plaats vandoor ging. 
Volgens wedstrijdleider
Taco Regensburg deden er
22 teams van Thêta mee,
waarvan er vijf als eerste

over de streep kwamen.
“Deze wedstrijd gaat toch
minder om het winnen, het
gaat er vooral om je kracht
te meten. Je weet beter wat
je straks op de andere wed-
strijden kunt verwachten.”
Het was de 34ste editie van
de Herfstregatta. Met een
recordaantal inschrij-
vingen, 63 teams in totaal,
uit onder andere
Wageningen, Leiden en
Tilburg.
(www.Shift040.nl)/.

TTenniennissttoernooi metoernooi met
aaraardbeien en sdbeien en slalagrgroomoom

OOff  jjee  nnoogg  nnooooiitt
oopp  ddee  bbaaaann
hheebbtt  ggeessttaaaann
ooff  eeeenn  eecchhttee
pprrooff  bbeenntt;;  ddaatt
mmaaaakkttee  vvoooorr
ddeeeellnnaammee  aaaann
ddee  EEiinndd--
hhoovveennssee
SSttuuddeenntteenn
TTeennnniiss
KKaammppiiooeenn--
sscchhaappppeenn  nniieett
uuiitt..  TTeennnniiss--
vveerreenniiggiinngg
FFeelllleennoooorrdd
hhiieelldd  vvaann  1133
ttoott  eenn  mmeett  1166
ookkttoobbeerr  hhaaaarr  jjaaaarrlliijjkkssee  ttooeerrnnooooii  oopp  ddee  tteenn--
nniissvveellddeenn  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn..  DDeeddeenn  eerr
vvoorriigg  jjaaaarr  nnoogg  zzoo’’nn  zzeevveennttiigg  ddeeeellnneemmeerrss
mmeeee,,  ddiitt  jjaaaarr  llaagg  ddaatt  rroonndd  ddee  hhoonnddeerrdd,,  llaaaatt
wweeddssttrriijjddccoommmmiissssaarriiss  DDeennnniiss  vvaann  ddeenn  BBeerrgg
wweetteenn..  ““VVoooorrhheeeenn  wwaass  hheett  vvoooorraall  eeeenn  cclluubb--
kkaammppiiooeennsscchhaapp..  WWee  hheebbbbeenn  nnuu  ggeepprroobbeeeerrdd
oomm  mmeeeerr  ddeeeellnneemmeerrss  vvaann  bbuuiitteenn  aaaann  ttee

ttrreekkkkeenn  eenn  ddaatt  iiss  ggeelluukktt..  HHeett  vviieell  oovveerriiggeennss
wweell  oopp  ddaatt  ddiiee  mmeeeerr  wwoonnnneenn  iinn  ddee  ccaattee--
ggoorriieeëënn  vvoooorr  ddee  mmeeeesstt  eerrvvaarreenn  ssppeelleerrss..””  DDee
ddeeeellnneemmeerrss  wwaarreenn  oovveerr  aacchhttttiieenn  ccaattee--
ggoorriieeëënn  vveerrddeeeelldd..  DDee  llaaaattssttee  ddaagg  ddrraaaaiiddee  oomm
hheett  tthheemmaa  WWiimmbblleeddoonn..  ““DDee  aaaarrddbbeeiieenn  mmeett
ssllaaggrroooomm  wwaarreenn  eerrgg  lleekkkkeerr..””
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Foto: Rien Meulman
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BBaarrtt  WWoollffss  iiss  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
eenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..  HHiijj  kkoommtt
oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  GGuullppeenn..
HHiijj  vvooeettbbaalltt  bbiijj  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
ZZaaaallvvooeettbbaall  VVeerreenniiggiinngg
TTootteellooss..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn
ssnnoowwbbooaarrddeenn  eenn  ffiillmmss
kkiijjkkeenn..  OOookk  iiss  hhiijj  eerrgg
mmuuzziikkaaaall  eenn  hhoouuddtt  vvaann
ggiittaaaarr  ssppeelleenn..  ZZeellff  ggeeeefftt  hhiijj
ggrraaaagg  hhuuiissffeeeessttjjeess  eenn  hhiijj
kkaann  hheett  nniieett  llaatteenn  oomm
aannddeerreenn  aaaann  ttee  ssppoorreenn  ooookk
eeeenn  hhuuiissffeeeesstt  ttee  oorrggaannii--
sseerreenn..  HHiijj  hheeeefftt  eeeenn  bbiijj--
bbaaaannttjjee  iinn  eeeenn  rreessttaauurraanntt
iinn  GGuullppeenn..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  iiss  eeeenn  ppaassppoooorrtt,,
oommddaatt  hhiijj  vveeeell  rreeiisstt..  VVeerrddeerr
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  vveerrsscchhiill--
lleennddee  ssoooorrtteenn  kkooeekkjjeess  eenn
ttrreekkddrroopp  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..

Crisis

TTrraannqquuiilloo,,  ttrraannqquuiilloo!!!!
ZZiitttteenndd  iinn  ddee  SSppaaaannssee  zzoonn
iinn  BBaarrcceelloonnaa  hheebb  iikk  zzoojjuuiisstt
ggeevvrraaaaggdd  wwaaaarr  ddee  ppaaeellllaa
ddiiee  iikk  eeeenn  ddiikk  uuuurr  ggeelleeddeenn
hheebb  bbeesstteelldd  bblliijjfftt..
DDuuiiddeelliijjkk  vveeeell  ttee  vvrrooeegg
ggeevvrraaaaggdd,,  kkaann  iikk  uuiitt  ddee
uuiittrrooeepp  eenn  ddee  mmeeeeggeelleevveerr--
ddee  ggeeëërrggeerrddee  bblliikk  vvaann  ddee
oobbeerr  ooppmmaakkeenn..  RRuusstt  eenn
ggeenniieetteenn  iiss  hhiieerr  hheett
ddeevviieess,,  hhaarrdd  wweerrkkeenn  eenn
ggeelldd  vveerrddiieenneenn  ddooee  jjee
aalllleeeenn  oommddaatt  jjee  hheett  eecchhtt
nnooddiigg  hheebbtt..

SSeellll,,  sseellll!!!!  HHaannddeellaarreenn
pprroobbeerreenn  iinn  ppaanniieekk  vvaann
hhuunn  aaaannddeelleenn  aaff  ttee  kkoommeenn
ddiiee  iinnmmiiddddeellss  mmeett
‘‘tteerrmmiinnaall  vveelloocciittyy’’  nnaaaarr
bbeenneeddeenn  dduuiikkeenn..  NNaakkeedd
SShhoorrtt  ggaaaann,,  CCaasshh  iiss  KKiinngg
eenn  aannddeerree  ffiinnaanncciiëëllee
kkrraacchhtttteerrmmeenn  ddoommiinneerreenn
hheett  nniieeuuwwss..  BBeekkeennddeenn  ddiiee
jjee  nnoogg  nnooooiitt  oovveerr  ggeelldd  hheebbtt
ggeehhoooorrdd,,  bblliijjkkeenn  hheeuussee
ffiinnaanncciiëëllee  eexxppeerrttss  eenn
iieeddeerreeeenn  kkeenntt  wweell  iieemmaanndd
ddiiee  eeeenn  ppaaaarr  dduuiizzeenndd  eeuurroo
iinn  IIJJssllaanndd  hheeeefftt  ggeeppaarr--
kkeeeerrdd..  WWee  zziitttteenn  mmiiddddeenniinn
ddee  kkrreeddiieettccrriissiiss  eenn  kkaallmmttee
oopp  ddee  mmaarrkktt  iiss  vveerr  ttee
zzooeekkeenn..

DDee  SSppaaaannssee  ggeemmooeeddeelliijjkkee
aaaannppaakk  lliijjkktt  ooppeeeennss  zzoo  ggeekk
nnoogg  nniieett..  WWaaaarr  ggiieerriiggee
bbaannkkeenn  aallllee  ggrreennzzeenn  oovveerr--
sscchhrreeddeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  kkrreeddiieettvveerrssttrreekkkkiinngg
oomm  mmaaaarr  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk
ttee  ggrrooeeiieenn,,  bbeettaalleenn  zzee
hhiieerrvvoooorr  nnuu  ddee  rreekkeenniinngg..
DDee  hhuuiizzeennbbeezziitttteerrss,,  ddiiee  nnuu
hhuunn  hhuuiiss  mmeett  vveeeell  ttee  hhooggee
hhyyppootthheeeekk  aaaann  ddee  ssttrraaaatt--
sstteenneenn  nniieett  kkwwiijjtt  kkuunnnneenn,,
zziijjnn  nneett  zzoo  ggooeedd  sscchhuullddiigg..
‘‘TThhee  sskkyy  iiss  tthhee  lliimmiitt’’,,
bbeehhaallvvee  aallss  hheett  ffoouutt  ggaaaatt..
TTeevvrreeddeenn  zziijjnn  mmeett  wwaatt  jjee
hheebbtt  zzooaallss  iinn  SSppaannjjee  iiss  eeeenn
kkuunnsstt  ddiiee  vveelleenn  zziijjnn
vveerrlleeeerrdd..

DDee  kkoommeennddee  ttiijjdd  zzaall  mmeenn
mmeett  eeeenn  ssttuukk  mmiinnddeerr
tteevvrreeddeenn  mmooeetteenn  zziijjnn..  DDaatt
ddiitt  llaanngg  ggaaaatt  dduurreenn,,  ssttaaaatt
vvaasstt..  AAaann  ddee  vvrraaaagg  hhooee
llaanngg  dduurrfftt  ggeeeenn  bbaannkkiieerr
zziicchh  mmeeeerr  ttee  bbrraannddeenn..
GGeennooeegg  ttiijjdd  dduuss  vvoooorr
bbaannkkeenn  eenn  ccoonnssuummeenntteenn
oomm  ttoott  bbeezziinnnniinngg  ttee
kkoommeenn..  ZZiitt  eerr  wweelllliicchhtt  ttoocchh
eeeenn  kkeerrnn  vvaann  wwaaaarrhheeiidd  iinn
hheett  SSppaaaannssee  rruusstt  eenn
ggeenniieetteenn??  IInn  hheett  zzoonnnneettjjee
iiss  hheett  wwaacchhtteenn  oopp  ppaaeellllaa
nnoogg  hheelleemmaaaall  zzoo  sslleecchhtt
nniieett..

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Wie oh 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:
Tim Aelmans (tweedejaars Scheikundige Technologie), Fiere Janssen (vijfdejaars
Technische Natuurkunde), Marije Haverhals en Suze Verbruggen (beide vierdejaars
Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

AAaann  ddee  fflleessjjeess  bbiieerr  eenn  hheett
ttaassjjee  mmeett  ddee  ooppddrruukk  vvaann  hheett
hhaarrddrroocckkccaafféé,,  zziieett  TTiimm
mmeetteeeenn  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  iiss
vvaann  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee  ssttuuddeenntt..
DDee  tteeeennsslliippppeerrss  eenn  ddee
ggeerreeeeddsscchhaappsskkiisstt  bbeevveess--
ttiiggeenn  zziijjnn  vveerrmmooeeddeenn..  DDeezzee
ppeerrssoooonn  iiss  eeeenn  ssppoorrttiieeff  ttyyppee,,
wwaatt  ttee  zziieenn  iiss  aaaann  ddee  vvooeettbbaall
ddiiee  iinn  ddee  kkaasstt  lliiggtt..  DDee  ggrroottee
ppoosstteerr  vvaann  BBrraazziilliiëë  ssuuggggee--
rreeeerrtt  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  eerrgg
vvaann  rreeiizzeenn  hhoouuddtt,,  hheett  lliieeffsstt
nnaaaarr  wwaarrmmee  llaannddeenn..  AAaann  ddee
llaappttoopp  ttee  zziieenn  ddeennkktt  TTiimm  ddaatt
hheett  eeeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
iiss..  DDee  dduunnnnee  ssttuuddiieebbooeekkeenn  iinn
ddee  kkaasstt  zzoouuddeenn  vvaann  eeeenn  
mmaannaaggeemmeennttssttuuddiiee  kkuunnnneenn

zziijjnn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  TTeecchh--
nniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee..  DDee
vveerrsstteerrkkeerr  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  mmuuzziikkaaaall..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
LLiivveessttrroonngg  aarrmmbbaannddjjee..  OOookk
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  vveerrsscchhiilllleennddee
ssoooorrtteenn  ssnnooeepp  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn..  
DDee  ddaammeess  zziijjnn  hheett  eerr  mmeetteeeenn
oovveerr  eeeennss  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  mmaann  mmooeett  zziijjnn..  DDee
tteeeennsslliippppeerrss  zziieenn  eerr  nnaammeelliijjkk
mmaannnneelliijjkk  uuiitt..  DDee  vvooeettbbaall  eenn
ddee  vveellee  fflleessjjeess  bbiieerr  bboovveennoopp
ddee  kkaasstt  ppaasssseenn  iinn  ddiitt  bbeeeelldd..
HHeett  mmooeett  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  zziijjnn,,  aaaann  ddee  llaappttoopp  ttee
zziieenn..  DDee  eennkkeellee  bbooeekkeenn  ddiiee  iinn
ddee  kkaasstt  ssttaaaann,,  ggeevveenn  aaaann  ddaatt

hheett  eeeenn  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  iiss,,  oommddaatt  jjee  vvoooorr  ddeezzee
ssttuuddiiee  ggeeeenn  bbooeekkeenn  nnooddiigg
hheebbtt..  MMaarriijjee  vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff  ooff
ddiitt  wweell  oovveerreeeennkkoommtt  mmeett  ddee
IIKKEEAA--uuiittssttrraalliinngg  vvaann  ddee
kkaammeerr..  SSuuzzee  zziieett  iinn  ddee  kkaammeerr
eeeenn  ffoottoo  mmeett  ddaaaarroopp
ppeerrssoonneenn  ggeekklleeeedd  iinn  eeeenn
kkoossttuuuumm,,  eenn  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  mmiisssscchhiieenn  eeeenn
bbeessttuuuurrssffuunnccttiiee  hheeeefftt  ooff
hheeeefftt  ggeehhaadd..  FFiieerree  ddeennkktt  ddaatt
ddeezzee  ppeerrssoooonn  eerr  nnoogg  mmaaaarr
kkoorrtt  wwoooonntt,,  oommddaatt  ddee  kkaammeerr
eerrgg  ooppggeerruuiimmdd  iiss..  HHiijj  iiss
vvoollggeennss  hhaaaarr  ooookk  mmiilliieeuu--
bbeewwuusstt  oommddaatt  hhiijj  eeeenn  bbrroooodd--
ttrroommmmeell  ggeebbrruuiikktt  iinn  ppllaaaattss
vvaann  ppllaassttiicc  bbootteerrhhaammmmeenn--

zzaakkjjeess..  DDee  vveellee  ssoouuvveenniirrss  uuiitt
hheett  bbuuiitteennllaanndd  ssuuggggeerreerreenn
ddaatt  eeeenn  vvaann  zziijjnn  hhoobbbbyy’’ss
rreeiizzeenn  mmooeett  zziijjnn..  DDee  ppoosstteerr
vvaann  hheett  CChhrriissttuussbbeeeelldd  vvaalltt
SSuuzzee  oopp..  EEeenn  wwaarrmm  oooorrdd  iiss
vvaasstt  zziijjnn  ffaavvoorriieettee  vvaakkaannttiiee--
bbeesstteemmmmiinngg,,  wwaatt  tteevveennss  ttee
zziieenn  iiss  aaaann  ddee  fflleess  zzoonnnnee--
bbrraannddoolliiee  eenn  hheett  wwiittbbiieerr..
VVeerrddeerr  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann  vvooeett--
bbaalllleenn  eenn  mmuuzziieekk  mmaakkeenn..  DDee
ddaammeess  ddeennkkeenn  ddaatt  zziijjnn  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  eeeenn  IIppoodd  iiss..  OOookk
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  ssnnooeepp  hheebbbbeenn,,
wwaanntt  ddaaaarr  hheeeefftt  hhiijj  vveeeell  vveerr--
sscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  vvaann  eenn  ddee
kkooeellkkaasstt  lliiggtt  vvooll  mmeett  lleekkkkeerr
kkoouudd  wwiittbbiieerr..

Iedereen nat bij constructiewedstrijd 
De jaarlijkse constructie-
wedstrijd van Simon
Stevin, de studievereni-
ging voor Werktuig-
bouwkunde, liep af zoals
gebruikelijk: alle deel-
nemende eerstejaars
belandden in de Dommel.
De sterkste constructie
bezweek pas bij 520 kilo-
gram, de zwakste kon
nog geen dertig kilo
dragen.

De wedstrijd van woensdag
15 oktober is één van de
eerste praktijkopdrachten
voor eerstejaars studenten.
In teams van acht moeten
ze constructies maken van
dunne staven. Er waren
drie prijzen te winnen:
sterkste constructie, origi-
neelste constructie en de
pechprijs. 
Groep 10 won de prijs voor
sterkste constructie. Hun
bouwwerk hield stand tot
520 kilo. De origineelste
constructie was de con-
structie van groep 16:
bedekt met wc papier en
duct tape, die een giraffe
moest uitbeelden. De
pechprijs ging naar groep
11. De constructie van deze
groep viel vrijwel direct uit
elkaar na het plaatsen op de
wip. Het startgewicht van
dertig kilo was al te veel. 

De constructies moesten
in staat zijn om een wip,
die boven de rivier de
Dommel hangt, in balans

te houden. Aan de
Dommelkant van de wip
neemt de gehele project-
groep plaats, het evenwicht
wordt behouden door aan
de andere kant een bak
water en de constructie van
de betreffende groep te
plaatsen. De bak water

loopt langzaam leeg
waardoor er steeds meer
kracht op de constructie
komt te staan. Zodra de
constructie bezwijkt,
kantelt de wip en valt de
hele groep in het water.
(www.shift040.nl)/.

Schermen met degen,
floret en spaghetti

Het deelnemersaantal
viel wat tegen, maar de
gezelligheid was er niet
minder om. De Eind-
hovense studenten
schermvereniging Hoc
Habet hield zaterdag 18
oktober het jaarlijkse
Oktobertoernooi. 

Het deelnemersaantal van
63 schermers uit België en
Nederland was minder dan
de organisatie verwacht
had. Voorgaande jaren
hanteerden zo’n honderd
studenten het scherm-
wapen tijdens het Eind-
hovense toernooi. Alke van
den Berg van Hoc Habet
heeft er wel een verklaring
voor. “Tot twee jaar terug
waren we nog een punten-
toernooi. Vorig jaar had
volgens mij niet iedereen
in de gaten dat er geen
punten konden worden

verdiend, maar nu wel.
Daardoor kwamen er
minder professionele
spelers opdagen.” Om een
puntentoernooi te zijn,
moet aan verschillende
eisen worden voldaan. Zo
moeten er lopers met een
geleidende ondergrond zijn.
Alke: “Bij ons zijn die
lopers al zo oud. Die hangen
van het soldeersel aan
elkaar. Nieuwe kosten echter
een paar duizend euro.”
De spelers kwamen tegen
elkaar uit in de categorieën
‘degen’ en ‘floret’. Hoc
Habet had met Ellaheh
Barzegar succes. Ze werd
eerste op het onderdeel
‘dames degen’. Ieder jaar is
er ook een ‘creatief’ onder-
deel op het toernooi. Dit
jaar moesten de deel-
nemers met spaghetti,
kauwgum en papier een
wapen fabriceren./.

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Het sleutelgat
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Effe zeuren

/Fred Steutel
“Dat komt omdat hier bijna niks
gebeurt”, zei ik tegen een collega, die
mijn stukjes in Cursor de laatste tijd wat
saai vond. En zo is het: er gebeurt hier
eigenlijk nooit wat. Er wordt natuurlijk
wel gepromoveerd, meer dan honderd
keer per jaar, en er zijn intree- en
afscheidsredes, maar er is, om dat
rotwoord maar eens te gebruiken,
weinig ‘reuring’. De affaire Cabbolet was
in zekere zin een uitkomst. De veni’s,
vidi’s en vici’s worden, net als de overige
subsidiemeevallers, pondspondsgewijs
verdeeld over de universiteiten, en er
wordt weinig gesproken van Nobel-

prijzen. Het vaste personeel heeft in elke
categorie reden om zich koest te
houden: sommigen hopen nog op bevor-
dering, anderen behoren al tot het esta-
blishment. Het tijdelijke personeel
hoopt -in stilte- op betere tijden.
En de studenten dan? Die hoorde je
vroeger nog wel eens; er waren ooit
stakingen en bezettingen, protesten
tegen …  ik ben vergeten wat. Dat is er
allemaal niet meer. De studenten zijn
‘embedded’; ze mogen Tom van ’t Hek
uitnodigen voor de jaaropening en ze
mogen in een net pak over alles mee-
praten; je hoort daar weinig over.
Kinderen zijn tegenwoordig vanaf de
kleuterklas bezig met hun netwerk, hun
cv en hun pensioen. Niks ‘Groots en

meeslepend wil ik leven’. Ze wonen bij
moeder thuis, met gratis kost en ‘bewas-
sing’, hebben vaste verkering en ze zijn
maar moeilijk over de grens te krijgen.

En Cursor dan, brengt die wat leven in
de brouwerij? Niet echt; van het op-
schrift ‘onafhankelijk weekblad‘ is het
woord ‘onafhankelijk’ geschrapt, en er is
een strikte huisstijl. Drie recente koppen
zeggen: ‘Rector benadrukt belang BSA’,
‘Vacaturestop bij Bouwkunde’ en
‘Nieuwe aanpak onderzoeksstimule-
ring’; geen nieuws waar je hart sneller
van gaat kloppen. 

Is het dan buiten de TU/e beter? Ook
niet, lijkt het; op andere universiteiten is

het even saai: geen protest, geen bevor-
dering, geen Nobelprijzen. En buiten de
universiteiten? Ook daar de dood in de
pot. Van Plasterk hadden sommigen
hoge verwachtingen, maar ook hij is
embedded geraakt, en je ziet hem steeds
meer bij lintendoorknipactiviteiten,
weliswaar met een kek hoedje, maar
overigens geheel getemd.

Nederland is onder Balkenende IV tot op
het bot vertrut: minder tabak, minder
alcohol, minder seks en meer bidden.
Om met Jules Deelder te spreken: ‘Geen
klote, geen donder, geen reet’.
Het enige wat mensen nog interesseert
zijn de voetbaluitslagen en de veiligheid
van hun spaarcenten. De beuk erin!

WWiiee:: Joep Kalthoff / 24 / derdejaars 
Industrial Design

WWaannnneeeerr::  sinds ‘n maandje of vier
WWaatt:: ‘A Trip to Wonderland’
WWaaaarroomm:: “Ik browse vaak rond op
deaviantart.com voor beeldmateriaal en omdat ik
gewoon houd van grafisch design. Deze van de
artiest Secroit uit Duitsland vind ik mooi omdat
er van alles in zit. Het heeft voor mij een soort
waarde van een tatoeage. Daar beneden zie je
pijlen die duiden op potentie, daarboven een
mannetje dat op zoek is naar vriendschap, links
een mannetje dat vist naar liefde (nee, ik woon al
4,5 jaar samen). Dan nog die toren van licht die
seint naar de buitenwereld en linksonder dat
gekke dingetje dat ik prachtig vind. De tekening
maakt thema’s fysiek.
Die kruizen zag ik pas
bijvoorbeeld nadat mijn
nichtje van 17 recen-
telijk overleed aan een
hartstilstand. De
tekening laat de 
cue-points uit mijn
leven zien.”

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.

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


