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Lumo vlamt en plastic wandelt tijdens Dutch Design Week
Lichtlogo Lumo, op het dak van
Vertigo, wordt deze week letterlijk
nieuw leven ingeblazen, in het
kader van de Dutch Design Week
(18 tot en met 26 oktober). In de
Stadstuin aan de Ten Hagestraat,
staan twee blaasbalgen die als af standsbediening voor Lumo
dienen (zie foto linksonder). Door
harder te blazen wakker je de
vlammende kleuren aan, in de
richting van je tegenstander. Oud
ID-student Alexander Rulkens
maakte deze installatie, met als
titel ‘Licht Ontvlambaar’.
Het is een van 181 evenementen
die op het programma staan van de
DDW, waarvan een hele reeks zich
afspeelt op de TU/e-campus. Zo
was afgelopen maandagavond
Theo Jansen een van de drie
sprekers tijdens ‘Super aan Tafel
met’ in het Gaslab (zie foto rechts).
Jansen is wereldberoemd door zijn
strandbeesten en andere zichzelf
voortbewegende creaturen, die
bestaan uit complexe mechanie ken gebouwd met de welbekende

fletsgele pvc-buizen. Jansen, die
natuurkunde studeerde en een
column heeft in de Volkskrant,
bracht zijn publiek op de hoogte
van de evolutie van zijn creaturen,
die hij inmiddels van een zeer rudi mentair brein heeft weten te
voorzien. Andere sprekers waren
Kees van Overveld van de faculteit
Industrial Engineering & Inno vation Sciences (voorheen TM) en
verantwoordelijk voor de universi teitscolleges Big Images, en Jan
Westra, decaan van de faculteit
Bouwkunde.
Minister Maria van der Hoeven was
maandag op de campus (zie foto
rechtsonder) en bekeek onder
meer de tentoonstelling Design
United 3, waar werk van studenten
van de drie opleidingen industrieel
ontwerpen staat (Eindhoven, Delft,
Twente). Over aandacht uit Den
Haag heeft de DDW niet te klagen:
zaterdag kwam minister Ronald
Plasterk al op bezoek, en komend
weekend komt minister Ernst
Hirsch Ballin nog langs.

Foto’s: Bart van Overbeeke

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 Nederlandse 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 stafleden.
Verder past de THE-QS de
volgende criteria toe: het aantal
citaties per staflid, het percentage
internationale studenten, en de
gewildheid van voormalige werknemers en studenten bij andere
universiteiten en het bedrijfsleven. Voor die laatste categorieën werd 6.354 academici en
2.339 werkgevers om hun
mening gevraagd.
Ondanks dat de lijst pas sinds
2004 bestaat en er door aanpassingen 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 internationale ranglijst voor universiteiten.
In een nationale ranglijst opgesteld door het tijdschrift
Elsevier, kwam de TU/e onlangs
nog uit de bus als de technische
universiteit met de beste opleidingen./

.

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 buitenlandse 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 kandidaten in eigen land te vinden
zijn. Om het plan kans van slagen
te geven, zal Nederland de faciliteiten 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 carrièremogelijkheden 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 ontwikkelingshulp geven.”
Lees verder op de pagina’s 8 en 9

23 oktober 2008 Cursor
2/ Mensen

Chris Witty
“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 tegenwoordig in Eindhoven de
selectie van studentenschaatsclub Isis. Een hele
overgang. “Ik heb me voorbereid op het zwarte gat dat na
topsport valt.”
Strak koppie. Stug rossig haar
krult onder een zwarte wollen
muts uit. Lichtblauwe ogen die
voortdurend de omgeving aftasten. Alsof ieder moment het
startschot kan vallen. De 33jarige uit Milwaukee Wisconsin
oogt afgetraind. Op de ijsbaan
van Eindhoven vliegen de
vonken er vanaf. Het schaatsseizoen is begonnen. Voor de
tweede opeenvolgende keer met
Witty in de rol van coach.
Ze is in mei 2007 naar Eindhoven gekomen om samen te

wonen met haar partner Frouke
Oonk. De Nederlandse schaatssprintster 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 trainingen per week. Beulswerk. En
nu plotseling drie avonden per
week oefenen met studenten.
Getalenteerd weliswaar, maar
toch. “Ze offeren zich niet helemaal 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 verwerkt, 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 ontspannen bezig zijn. Ik geniet
ervan. Ik heb ooit bedrijfskunde
gestudeerd, maar van een
kantoorbaan zou ik gek worden.
Daarom volg ik nu, met financiële steun van het US Olympic
Committee, een bachelorstudie
sportwetenschappen. De boeken
worden vanuit de States overge-
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vlogen en de rest van de studie
volg ik via internet. Ik wil actief
blijven in de sportwereld. Of het
nu schaatsen, zwemmen of volleybal 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 topsporters geregeld met tragische
gevolgen in tuimelen. Tijdens
‘debriefings’ van het Amerikaanse Olympische comité werd
Witty gewaarschuwd. “Op die
sessies waren voormalige kampioenen uitgenodigd als gastsprekers. 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 geworden. 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 tussensprint. “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.”/

.

D e w eek v an /K ev in
Kevin Pfeil is vierdejaars Industrial
Design, oud-bestuurslid van Lucid en
commissielid van de design|LABcommissie. Dit is een commissie van
Lucid, CHEOPS en Studium Generale die
tijdens de DDW het design|LAB
organiseert.
Donderdag: Overdag toch maar hard aan
de studie gegaan. Zorgen dat zoveel
mogelijk af is voor de DDW en het
design|LAB beginnen.
Vrijdag: 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: gordijnen 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 keukenapparatuur maar het eerste gerecht koken voor
alle vrijwilligers die bezig zijn. Gelukkig
hebben we een oven waar een volledige
koe in gebakken kan worden.
Zaterdag: 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!
Zondag: De vuurdoop voor de keuken,
eerst zorgen dat er 25 lunches uitgeserveerd kunnen worden op bestelling,
dan de voorbereidingen voor het diner:
lekkere varkenshaasjes gevuld met brie,
sinaasappel en rozemarijn. Doe er wat

rozemarijnaardappeltjes uit
de oven bij met
gegrilde mediterrane
groenten.
Muziekje erbij
van een harp
en gitaar, biertje
en wijntje.
Topdag!
Maandag: Vroeg eruit voor de voorbereiding 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 helemaal goed en hebben we in mijn ogen het
meest geslaagde evenement voor studenten door studenten van de hele DDW.
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ESI-directeur Brinksma
wordt rector UT
informatica.
In 2005 werd
Brinksma
wetenschappelijk directeur van het
Embedded
Systems
Institute in
Eindhoven,
Brinksma is, naast zijn
een functie
werk bij ESI, deeltijddie hij comhoogleraar bij de faculbineert met
teit
Elektrotechniek,
een parttime
Wiskunde en Inforhoogleraarmatica van de UT en lid
schap aan de
van de vakgroep Formal Ed Brinksma.
UT.
Foto: Jan Hesselink
Methods.
Brinksma is
Volgens de Raad van
enthousiast
Toezicht van de UT voldoet over zijn benoeming. “Ik vind het
Brinksma aan het tevoren opge- een hele eer en een fantastische
stelde profiel: een bètaweten- uitdaging om binnenkort rector
schapper met een brede bestuur- te mogen zijn van de UT’, relijke ervaring die bovendien ageert hij. ‘Ik voel me zeer beuitstekend past in het team.
trokken bij deze universiteit en
Brinksma (51) studeerde wis- ook bij technisch onderzoek en
kunde aan de Rijksuniversiteit onderwijs en ga graag vanuit
Groningen. Hij is sinds 1982 mijn visie met andere partners
verbonden aan de Universiteit op de UT aan het werk.’/
Twente, waar hij promoveerde en Volgende week in Cursor een interview
tot hoogleraar werd benoemd bij met Brinksma.

Kleiner dan kleinst voor de kleintjes

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.

.

Eerste geïntegreerde schakelingen 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 organische halfgeleiders op termijn
veel eenvoudiger en goedkoper
gefabriceerd kan worden dan
de conventionele siliciumelektronica.
De onderzoekers lieten de moleculen zelf het werk doen: ze dompelden een substraat met een
patroon in een oplossing met
organische
halfgeleidermoleculen die waren voorzien van een
speciale
‘verankeringsgroep’.
Hierdoor ontstond een enkele
laag moleculen in het juiste
patroon, met als resultaat een
schakeling van diverse organische transistoren - elektrische
componenten waarmee signalen
worden geschakeld. De spontane
organisatie van moleculen maakt
veel stappen van de conventionele fabricage van organische
transistoren overbodig. Dit
proces van zelfassemblage wordt
in de farmaceutische- en kunststofindustrie al redelijk succesvol toegepast, maar in de elektronica werd tot nu toe weinig
vooruitgang geboekt, aldus de
onderzoekers. Zij hebben nu
laten zien dat het mogelijk is om
geïntegreerde schakelingen (integrated circuits) te maken met
meer dan driehonderd zelfgeassembleerde transistoren - maar
een fractie van het aantal transistoren 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

Hoe kan het dat er zoveel muziek past op een MP3speler? Ingespannen luisteren kinderen tijdens het
eerste college van het seizoen van de
Kinderuniversiteit naar het antwoord van prof.dr.
Bert Koopmans. Zaal 6 van het Auditorium was maan dagmiddag gevuld met zo’n honderzeventig leer gierige kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basis school. De ouders volgden het college op een

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

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

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-promovendus Edsger Smits een
belangrijke rol in het vervaardigen en testen van de integrated 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 technologie echt werkt, bouwde het
team een 15-bits programmagenerator, 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./

.

beeldscherm in de naastgelegen collegezaal.
Hoogleraar nanotechnologie Koopmans, bij zijn
entree in de collegezaal uitgedost in toga met baret,
liet zijn jeugdige publiek kennismaken met het
kleinste van het kleinste. Het college werd afge wisseld met enkele spectaculaire proeven, verzorgd
door het Natuurkundecircus.
Foto: Bart van Overbeeke

hoefde slechts het hoofd te buigen voor een professioneel onderzoeksteam uit Oostenrijk.

Online onderzoek studentensportcentrum
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

Ach en Wee
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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 openstelling, die vanaf half
september werd gehouden, bleek een succes.
’s Ochtends bleef het overwegend 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 specifieke reden van het weekendbezoek- 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 verruimde
openingstijden
heeft het College van
Bestuur geen voorwaarden
zoals minimale bezoekersaantallen gekoppeld, aldus
Delescen. De bieb en

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

.

K3 tovert campus even roze
Even was het TU/e-terrein het ‘roze
domein’ van vooral dansende kleine
meisjes met hartballonnen, lippenstift ijsjes en knipperende vlindertover stafjes. Naar schatting vijftien- tot twin tigduizend kleine en grote fans kwamen
zondag 19 oktober naar het verjaardagsfeestje van Karen, Kristel en Kathleen,
sinds tien jaar beter bekend als K3.
Hoogtepunt van het publieke partijtje
op het TeMaveld was het miniconcert
aan het begin van de avond, toen hits
als ‘Heyah mama’ en ‘De drie biggetjes’
werden meegezongen door zo’n zeventot achtduizend toeschouwers. Een
ruwe schatting, zegt waarnemend TU/ebrandweercommandant Eric van der
Heijden: “Kijkend naar de bezette
vierkante meters leek het minder druk,
maar praktisch elke ouder had nog wel
iemand in de nek zitten”. Volgens Van
der Heijden is de dag ‘voortreffelijk
verlopen’.
Eerder op de dag konden de fans onder
andere een bezoek brengen aan het

De Twentse onderzoeksgroep textieltechnologie, die na
een reorganisatie op straat belandde, maakt een doorstart
aan een andere faculteit. Onder de nieuwe naam
Engineering of Fibrous Smart Materials gaat het team zich
richten op vezels en wat je hiermee kunt doen om textiel
een toegevoegde waarde te geven, vertelt professor
Marijn Warmoeskerken in weekblad UT Nieuws. Hij denkt
onder andere aan ‘slimme’ pakken voor brandweerlieden,
die bijvoorbeeld een alarmsignaal afgeven als bij een
brand giftige stoffen vrijkomen.

Student centraal in hiv-zaak

Foto: Bart van Overbeeke
speciaal opgebouwde K3-huis, zich
laten schminken in de K3-beautysalon,
meedansen tijdens een K3-dansles in
de openlucht of een rondje maken op
het K3-fietsparcours. Zaterdag gaf de

ter Ronald Plasterk.
Bovendien kunnen studenten hun master dan makkelijker aan een andere universiteit volgen. Nu
studeren ze vaak noodgedwongen verder aan
dezelfde universiteit, omdat
ze zonder bachelordiploma
alleen daar vast aan hun
masteropleiding mogen

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 communicatie buiten de landsgrenzen makkelijker zou
maken.
Ook maakte Plasterk afgelopen zaterdag bekend dat
de Eindhovense designschool een miljoen per jaar
erbij krijgt voor het
ontplooien van internationale activiteiten. De mi-

Textielgroep weer springlevend

UK - Rijksuniversiteit Groningen

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

UT Nieuws - Universiteit Twente

nister zei dit bij de opening
van de Graduation
Galleries 2008, de tentoonstelling van afstudeerwerken van de Design Academy. Hij vindt de
academie een ‘internationale kanjer’ die extra middelen 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.

meidenband, veruit het succesvolste
product uit de stal van het Belgische
miljoenenbedrijf Studio 100, in eigen
land ook al een verjaardagsfeest voor
duizenden fans.

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 standpunt. Studentenvakbond
LSVb vreest dat de maatregel tot studievertraging
zal leiden. De KNAW kiest
daarom een polderoplossing: 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 mobiliteit frustreert, moet zo’n
regel zowel gelden voor
studenten van de eigen universiteit als voor studenten
van buiten. (HOP)

(Advertentie)

Een student van de RUG speelt een cruciale rol in de
Groningse hiv-zaak, meldt weekblad UK. De ouderejaars
farmacie deed als eerste aangifte in de zaak waarin drie
mannen worden verdacht van het drogeren en seksueel
misbruiken van homoseksuelen. De drie zouden daarbij
veertien slachtoffers, onder wie de RUG-student, hebben
ingespoten met hiv-besmet bloed. De student had de
mannen bij hem thuis uitgenodigd nadat hij ze had
ontmoet via een homo-chatsite. De aankomend farmaceut
had de partydrug GHB in huis, maar volgens zijn
opleidingsdirecteur is vrijwel uitgesloten dat hij hier via
de opleiding aan is gekomen, omdat de drug onder de
opiumwet valt en nauwkeurig wordt geregistreerd. “Komt
de opleiding in het geding, dan zullen we de zaak verder
onderzoeken.”

Folia - Universiteit van Amsterdam

Jarig weekblad blikt terug
Een bonte verzameling herinneringen brengt Folia deze
maand. Ter ere van zijn zestigjarig bestaan blikt het
weekblad van de Universiteit van Amsterdam terug op de
afgelopen zes decennia, waarbij de meest uiteenlopende
gebeurtenissen en ontwikkelingen aan bod komen: van de
emancipatie, de Maagdenhuis-bezetting in 1969 en de
crisis bij de medische faculteit tot het versturen van
A4’tjes via de akoestische fax, universiteitshond Duffel
die regelmatig de Folia-kolommen haalde en het ‘lekkere
kontje’ van leerling-redacteur Beau van Erven Dorens
(zo vond althans Pim Fortuyn, destijds directeur van OVjaarkaart BV). En let wel: volgens haar eigen cover zit Folia
al in de 62ste jaargang, maar dit komt waarschijnlijk door
een foutje van de zetter in 1953, die de doorgelopen 5 van
de vorige jaargang aanzag voor een 6 en daarop verder ging met jaargang 7.

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Het nut van een prijs voor nuttig
onderzoek
“Je moet eigenlijk proberen slechte artikelen gepubli ceerd te krijgen in toptijdschriften. Dat is de manier om
reacties uit te lokken en dus veel geciteerd te worden.”
Dat stelt hoogleraar oudheidkunde Bert van der Spek in
Ad Valvas in een discussie over het nut en de beperkingen
van de Societal Impact Award, die wordt uitgereikt aan de
schrijver van het proefschrift dat potentieel een grote
maatschappelijke impact heeft. Ad Valvas laat Van der
Spek, VU-rector Lex Bouter en wetenschapsfilosoof Hans
Radder over de prijs discussiëren. Van der Spek zegt
weinig te hebben met ‘peer reviewed’ tijdschriften: “Die
geven doorgaans de voorkeur aan veilige studies die de
reputatie van gevestigde reviewers niet schaden”.

(Advertentie)

Delta - TU Delft

IJsgrijpertje met kracht
Een Delftse promovendus heeft een grijpertje ontwikkeld
dat micro-onderdelen in ongeveer een seconde kan vast vriezen en weer loslaten. Een plat thermo-elektrisch koel element ter grootte van een creditcard speelt hierbij een
sleutelrol. Omdat (onder andere elektronische) producten
steeds kleiner worden, worden ook de onderdelen ervan
steeds kleiner en het hanteren hiervan vereist speciale
grijpertjes. Naast vacuümgrijpen en elektrostatische aan trekking is bevriezing één van de meest gebruikte grijp technieken.
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‘3TU: succes, maar
draagvlak ontbreekt’
De 3TU-federatie, het samenwerkingsverband van de drie
technische universiteiten in
Nederland, is sneller dan
gepland een eenheid geworden. 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 verschenen 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 vastgesteld 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 masteropleidingen 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 afgelopen jaren blijkt dat studierendementen van een bacheloropleiding 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-

Plasma’s centraal op SuperTU/esday

schillende masteropleidingen.
Hoewel vijf van de zes beoogde
gezamenlijke masteropleidingen 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-ofthe-art
onderzoeksfaciliteit
wordt verwezenlijkt, die (internationaal) als trekpleister voor toptalent kan fungeren.’ Daarmee
denken de collegevoorzitters dat
de kans op succes toeneemt bij
nationale en Europese subsidieaanvragen.
Aansluitend constateert de
federatie dat ondanks een goede
samenwerking, het interne
draagvlak binnen de drie instelling voor de 3TU.Federatie nog
altijd vrij beperkt is. ‘Voor de
meeste studenten en medewerkers 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 3TUsamenwerking met studenten en
medewerkers.’ Hoe de 3TU.
Federatie dit wil bewerkstelligen,
laat het rapport in het
midden./

.

Parkin eerste ‘distinguished
professor’ aan TU/e
De TU/e heeft prof.dr. Stuart
Parkin benoemd tot ‘distinguished 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 eredoctoraat 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 ‘distinguished professor’ van de TU/e,
een internationale tophoogleraar
die voor vier jaar in deze positie
wordt benoemd. Hij is (mede-)
auteur van ruim driehonderdvijftig wetenschappelijke artikelen 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 wetenschappelijke 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 RAMgeheugen. De leeskoppen van
moderne harddisks zouden niet
werken zonder het ‘giant magnetoresistance’-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 tunneljuncties bijgedragen aan de ontwikkeling 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 toepassingen in een door hem gepatenteerd geheugenconcept, de
‘magnetic racetrack memory’./

.

Plasma’s zijn overal om ons
heen en de faculteit Technische
Natuurkunde onderzoekt ze
voor heel uiteenlopende toepassingen. Ze zijn het onderwerp van de gratis toegankelijke 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 lezingen 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 ambitieuze kernfusieproject ITER.
Hierin werken wetenschappers
wereldwijd samen om een
bijdrage te leveren aan de oplossing van het wereldenergieprobleem.
Tijdens de lunch is er een
bedrijvenmarkt, met onder
andere Philips Lighting, ASML
en Oranjewoud. Deze bedrijven
kunnen voor hun technologieën
(respectievelijk gasontladingslampen, de allernieuwste chip-

Fietsendief actief
Er zijn de afgelopen maand minstens zes fietsen
gestolen op de campus. Zo werden al fietsen ontvreemd bij Potentiaal, het TeMa-gebouw, het IPOgebouw en bij het sportcentrum. De bedrijfshulpverlening (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 bestuurders daarvan betaalden allemaal 35 euro boete. Een
structurele afname van het aantal mensen dat hun
auto op plekken neerzet waar ze flink overlast

machines en luchtreinigingsapparatuur) 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 doorsnijden en uit elkaar vallen. De
dag wordt besloten met een rondleiding 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.

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)

De Nederlandse
Carrièredagen ’08
Dé carrièrebeurs in het najaar voor studenten en starters

14 &15 november 2008 Amsterdam RAI
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
ı Lane

www.carrieredagen.nl

De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van
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Een lamp in een draaimolen
Plasmalampen/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Op plekken waar veel licht
nodig is, worden steeds
vaker zuinige gasontladingslampen gebruikt. Voor
sommige toepassingen
hebben de lampen echter
last van de zwaartekracht.
Om dit effect beter te leren
begrijpen, bootste natuurkundig ingenieur Arjan
Flikweert de zwaartekracht
na met een speciale
centrifuge. Hij promoveerde
deze week.
Bij de ingang van het lab van Arjan
Flikweert (28) draait op een computerscherm een presentatie met beelden van
astronaut André Kuipers in het internationale 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 onderkant. Dat maakt ze minder geschikt voor
toepassingen waarbij de lampen in verschillende oriëntaties worden gebruikt,
zoals etalageverlichting. Ook branden de
lampen minder efficiënt door de kleurscheiding. 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 zichtbare golflengtegebied. Het kwik doet
dienst als een hulpgas dat de lamp goed

doet branden. Flikweert gebruikte als
zouttoevoeging voornamelijk dysprosiumjodide. Hij legt uit hoe de kleurscheiding 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 dichtheid heeft. In het warme centrum -langs
de lengteas van cilindervormige lampvallen de zoutmoleculen ook nog eens uit
elkaar.

Kleurscheiding
De ontstane dysprosium-atomen
bewegen door diffusie weg van het
centrum, waar ze in de neerwaartse convectiestroming 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 gewichtsloosheid, of juist bij verhoogde zwaartekracht, 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, bijvoorbeeld 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 zwaartekrachtexperimenten 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 rotatiesnelheid van de centrifuge aan te variëren, kunnen we hier de kracht die de
lamp ondergaat met één druk op de knop
aanpassen.”
Het rondgeslingerde bakje bevat naast de

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 berekeningen gestort om te kijken hoe zware
en lichte deeltjes zich gedragen in vloeistofstromingen. Daarbij onderzocht ze
met welke krachten je wel en geen rekening 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 zogenaamde 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 gestratificeerde 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 ‘beginhoogte’ komt. Van Aartrijk heeft nu aangetoond dat het deeltje na lange tijd een
nieuwe zogenaamde ‘evenwichtshoogte’
bereikt. Dit komt doordat de vloeistofdeeltjes 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 misschien een minder goed voorbeeld is,
omdat het oplost.” Deze zogenaamde preferentiële 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 concentreren. En hoe groter de dichtheidsgradiënt is, hoe minder sterk die preferentiële concentratie juist is.
De natuurkundige bestudeerde verschillende 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 berekeningen 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 technologiestichting STW, waarbij vanuit verschillende 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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lamp ook nog een speciale laser, waarmee
tijdens het ronddraaien de dichtheidsverdeling van het gas in de lamp wordt
gemeten. Die metingen worden opgeslagen 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 voortdurend in beeld houdt. Op het beeldscherm 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

Foto’s van de gasontladingslamp bij verschillende zwaartekrachtcondities. Links onder
normale omstandigheden, en rechts bij een
versnelling van tien maal de zwaartekracht.

sleutels ervoor dat je niet zomaar de centrifuge 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 verschijning: 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 centrifuge de meetopstelling rondslingert, is
Flikweert toch in staat om heel nauwkeurig het gedrag van het dysprosium in
de testlampen te bestuderen. “Het was op
voorhand nog de vraag of de laseropstelling 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 dysprosium 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 variëren, 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 bijzonder over hoe deze stromen afhangen
van de zwaartekracht die de lamp ondervindt. “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 rekenmodellen hebben kunnen maken die het
gedrag van de lamp goed beschrijven. De
volgende stap is nu aan Philips.”/

.

“Informatiestromen verbeteren in het
bedrijfsleven, dat vind ik interessant”, vertelt
Etienne van Gils. De student Technische
Bedrijfskunde vond een afstudeeropdracht
die daarbij aansloot. Philips Lighting zocht
iemand die het klachtenafhandelingsproces
onder de loep kon nemen. Van Gils: “Het ging
hier om de aansturing van een verlichtings systeem, bijvoorbeeld van een tl-lamp in
kantoren. Klanten komen terug als de aan sturing niet functioneert volgens hun
verwachtingen, bijvoorbeeld wanneer de
verlichting flikkert of niet vloeiend dimt. De
vraag was hoe er binnen de Philipsafdeling
Lighting Electronics met die klachten werd
omgegaan.”
Het onderzoek van Van Gils richtte zich op de
manier waarop de klacht van de klant was
afgehandeld. “Het ging in mijn onderzoek om
het interne proces. Er is een klacht geweest,
wat gebeurt er daarna? Wordt de informatie
teruggekoppeld naar ontwikkeling, zodat die
de drivers kunnen verbeteren?”
Klachten oplossen is volgens Van Gils name lijk niet genoeg. Het bedrijf moet er van leren.
De student gebruikt in zijn onderzoek een
model om de ‘volwassenheid’ van de
feedback van de klacht naar ontwikkeling te
analyseren. “Het model onderscheidt niveaus

om de kwaliteit van de terugkoppeling te
beoordelen. Dat loopt van een ongeorgani seerde stroom op het laagste niveau tot het
structureel terugkoppelen op het hoogste
niveau. Bij het hoogste niveau worden er ook
maatregelen genomen om klachten in de
toekomst te voorkomen.” Bij Lighting
Electronics gaat al veel goed, aldus Van Gils:
“Klachten worden gemeten en er wordt ook
van tijd tot tijd feedback gegeven. Officieel
moet de serviceafdeling ook kijken naar de
onderliggende oorzaken, maar de technische
kennis van de ontwikkelingsafdeling wordt
daar nog te weinig voor gebruikt. Ook wordt
er nog te weinig gedaan om klachten in de
toekomst te voorkomen.” Eind november
verwacht Van Gils zijn verslag -met daarin
een herontwerp van de klachtenstroom en
aanbevelingen- af te hebben. Ondertussen is
hij op zoek naar werk. “Ik heb tijdens mijn
stage veel geleerd over proces- en kwaliteits management. Ik wil graag iets in die richting
doen.” Bij Philips liggen mogelijkheden om
aan dit onderwerp verder te werken. “Dat lijkt
me interessant, maar ik overweeg ook andere
opties.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Opnieuw prijs voor onderzoek Hoex
Het promotieonderzoek van Bram Hoex, die in mei aan de TU/e promoveerde op onder zoek naar zonnecellen, is opnieuw in de prijzen gevallen. Kreeg Hoex in september al de
Junior Einstein Award, nu is zijn onderzoek bekroond met de Leverhulme Technology
Transfer Award voor ‘de succesvolle overdracht van universiteitsvindingen naar het
bedrijfsleven’. De prijs bedraagt zeventigduizend euro, waarvan tien procent door Hoex
wordt geïncasseerd. De rest gaat naar de vakgroep Plasma & Materials Processing van de
faculteit Technische Natuurkunde. Hoex werkte tijdens zijn promotie een dag in de week
bij de Eindhovense zonnecellenfabrikant OTB Solar en ontwikkelde een methode om met
dunne laagjes aluminiumoxide het rendement van siliciumzonnecellen te verhogen.
Deze vinding levert nu dus een prijs op van de Leverhulme Trust, een stichting die uit de
nalatenschap van de Britse Viscount (burggraaf) Le verhulme beheert. Deze stichting reikt
onder meer jaarlijks vijf prijzen uit aan Nederlands (promoti e)onderzoek met toepassing
in het bedrijfsleven.

Unilever Research Prijs voor
scheikundig onderzoek
TU/e’er ir. Floris Helmich heeft de Unilever Research Prijs 2008 gewonnen. Hij krijgt de
prijs, 2.500 euro en een beeldje, op donderdag 30 oktober overhandigd door minister
Ronald Plasterk. Helmich, die vorig jaar afstudeerde in de groep Chemical Reaction
Engineering van prof.dr. Jaap Schouten, krijgt de prijs voor zijn afstudeeronderzoek aan
nieuwe katalytische coatings die kunnen worden toegepast in microreactoren. “Deze
coatings kunnen in de toekomst hopelijk worden gebruikt om medicijnen te produceren”,
licht de gelukkige winnaar toe. Sinds zijn afstuderen is Helmich bezig met een promotie onderzoek in de groep van prof.dr. Bert Meijer.
Unilever R&D Vlaardingen selecteert elk jaar één masterstudent van elke universiteit in
Nederland voor de prijs, die wordt toegekend voor belangrijk onderzoek in de categorieën
scheikunde, biotechnologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen.
De verspreiding van algen met rood pigment in Nieuw-Zeeland. Foto: Miriam Godfrey
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Waar toveren we duizend e
“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 wetenschappen. 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 kwaliteit 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 hoogleraar 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 masterproof al gehad. Met een PhD begin je
als faculteit iedere keer weer op je knieën
met iemand die net z’n master gedaan

Tweeënhalf jaar voor het vullen
van één promotieplaats
Prof.dr. Harry Timmermans is onderzoeksdirecteur bij Bouwkunde. Hij
houdt zich momenteel bezig met het
zoeken naar bezetting voor tien
promotie- en postdocplaatsen. Een
paar weken geleden zijn de advertenties gepubliceerd. Nu heeft hij
twintig reacties ontvangen.
“Alle sollicitanten komen uit het buitenland. 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 problemen bij het vinden van goede kandidaten en zich in het verleden bij eerdere
projecten in ieder geval soepel opstelde.
Een promotieplaats waarvoor deze organisatie tweeënhalf jaar geleden geld beschikbaar stelde, lijkt nu eindelijk ingevuld 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 veranderingen in de gebouwde omgeving, een
onderzoek in samenwerking met de universiteit 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 familieomstandigheden toch maar niet de

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 aanstelling 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 solliciteren 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.”/

Extra promovend
Illustraties/Je
Foto’s/Bart va
Een van de tien nieuwste planne
de concurrentiekracht van d
versterken, is het aantrekken va
toppromovendi en gepromovee
In eerste instantie een sympathi
de TU/e. Maar of het uitvoerbaa
zich beter inzetten om gepromov

.

“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 technologische ontwikkelingen meer
benadrukt worden, meent Backx.

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.”/

.

Dat kan volgens Backx door meer aansluiting te zoeken bij maatschappelijke
ontwikkelingen als energievoorziening,
milieuproblematiek en vergrijzing.
Elektrotechniek heeft daartoe haar fundamentele onderzoek gebundeld in drie
thema’s: Connected world, Cure and care,
en Smart and sustainable society. “Op
deze wijze laten we concreet de toepassingsmogelijkheden zien van ons technologisch 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 vergeleken met een topingenieur die direct
na zijn afstuderen bij het bedrijf is begonnen. Wanneer het onderzoek dat een
promovendus doet direct belang voor een
bedrijf vertegenwoordigt, krijgt de
doctorstitel meer waarde voor de toekomstige werkgever. Het vervolgonderzoek 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!”/

.
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extra promovendi vandaan?
i/Norbine Schalij
eannette Bos
an Overbeeke
en van het Innovatieplatform om
de Nederlandse economie te
an duizend extra internationale
erden. Jaarlijks, welteverstaan.
iek idee, vinden de decanen van
r is? “Het Innovatieplatform kan
eerden in Nederland te houden.”

Geen proefschrift maar een proefontwerp

Het definiëren en beoordelen van prestaties moet volgens de decaan op een
andere manier gebeuren dan het tellen
van publicaties zoals dat vaak bij onderzoeksfaculteiten 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 universiteiten 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

“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 wetenschappelijke staf moet niet alleen projectvoorstellen schrijven en promovendi
begeleiden, maar ook scherp blijven door
zelf onderzoek te doen. Wie vijf jaar niet
aan onderzoek werkt, verliest zijn kwaliteit 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 buitenland 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,

kan de jonge doctor met zijn ontwerp
meteen inschuiven bij het bedrijf. Dit zie
je veel in Duitsland. Zo wordt een PhDplaats in Nederland interessanter voor
binnenlandse en buitenlandse masters.”
Morgen, vrijdag 24 oktober, komt de internationale 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 belangrijkste 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.”/

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 universiteiten 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.

maar ze laat instromen op focusgebieden,
meent Hilbers. “We moeten gaan concentreren 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 opleving 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 onderzoeker om na promotie twee à drie postdocplaatsen 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.”/

.

.

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 samenwerking met de
bedrijven in
Nederland
mogelijk. Na
de promotie

“Alleen persoonlijke benadering
door goede onderzoeker werkt”
“Extra promovendi zouden een welkome
versterking kunnen zijn voor de universitaire 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 combinatie van VSNU, NWO en KNAW
vraagt om moeilijkheden. Op basis van
welke criteria willen zij de promovendi
toewijzen?” Hij vreest een ‘NWO-achtigeconstructie’. Daarmee bedoelt Romme
het optuigen van NWO ten koste van de
vaste financiering van de universiteiten.
“Veel geld gaat dan zitten in ondersteuning 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 NWOcontext 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 internationale 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 promovendusvacature geen geschikte kandidaat
wordt gevonden, wordt de vacature aangepast of ingetrokken. In ieder geval
worden de belangrijkste onderzoeksprioriteiten van IE&IS gewoon
uitgevoerd.”/

.
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Algemeen
Faculty Club
Receptie
De Faculty Club houdt op donderdag 13
november een receptie ter gelegenheid
van nieuw benoemde hoogleraren en
universitaire hoofddocenten van het afgelopen half jaar. Het bestuur nodigt haar
leden uit om de nieuw benoemden een
warm welkom op onze campus te bezorgen. 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 ‘Stemgebruik en verstaanbaarheid’. Enerzijds
richt de workshop zich op het voorkomen van overbelasting van de stem bij
intensief spreken, anderzijds gaat de
aandacht uit naar het goed laten overkomen van het gesproken woord bij colleges, presentaties en instructies.
De workshop wordt gegeven door een
docent logopedie. De docent geeft aanwijzingen en doet oefeningen met de
deelnemers. Van elke deelnemer worden
in de workshop opnamen gemaakt tijdens het spreken. Deze opnamen worden 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 december van 13.30 tot 16.30 uur. Deze workshop 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 informatie 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).

tasks. More information can be obtained
from Ruud van Vliet (phone 2459). You
can enrol for the workshop(s) by telephone (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-cursussen voor studenten, AIO’S/TOIO’S en
medewerkers. W&I verzorgt de cursussen programmeertalen, technisch wetenschappelijke 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 mogelijkheid om u via het web in te schrijven.

Mensen
Promoties
Mw. R.A. Orza MSc verdedigt op maandag 27 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 ‘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.

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 assessments 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 operational targets; - formulating different
types of assessment; - checking and grading 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 different types of assessment; - discussion of
the questions put by participants
Participants can participate in the general 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

Mw. M.G. Derksen verdedigt op dinsdag
28 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 ‘Engineering Flesh.
Towards Professional Responsibility for
‘Lived Bodies’ in Tissue Engineering’.
Derksen promoveert aan de faculteit
Technologie Management. De promotoren 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.

Studentenleven
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 lustrum; stichting SCALA krijgt 1.000 euro
voor het opzetten van een avondprogramma van de cultuurverenigingen tijdens 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 aantrekken van een regisseur voor een toneelvoorstelling;
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 mogelijkheden en praktische informatie naar
Share Your World op 29 oktober. Meer
info: www.shareyourworld.nl.

Diversen
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 workshops rap, breakdance en graffiti, hebben
de kinderen niet alleen wat te doen tijdens de eentonige dagen dat ze opgesloten 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

Vacatures
Full chair Science and Technology of
Nuclear Fusion (V34.319), the department of Applied Physics (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
26 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 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 bijlage 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 bijlage 1 (4.555 t/m 5.798 euro).
Medewerker kwaliteitszorg (V39.467),
faculteitsbureau, faculteit Technologie
Management (0,8 fte). Vast dienstverband, 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 universiteiten 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 dienstverband, 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 dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovenduszo 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 dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (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 dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (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 dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (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 maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten 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 dienstverband, 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 universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
PhD student Fundaments of non-equilibrium thermodynamics (V40.005),
ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (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

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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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 tworoom houses. By midDecember 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 installation work will be done.
The area around the
housing units also remains
to be paved. Moreover, the
space boxes will be fully
furnished.
By
midDecember 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 multiperson 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 submitted to the municipality

ESI director
Brinksma to
become Rector
UT

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 tworoom 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./

.

One of the double space boxes.

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.

Photos: Bart van Overbeeke

Stuart Parkin first ‘distinguished professor’ at TU/e
The TU/e has appointed
prof. dr. Stuart Parkin as
‘distinguished professor’. Parkin is a professor 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 international 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 candidates
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 demonstrating 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 technology. In addition, his
ground-breaking activities
in the field of magnetic
tunnel junctions have contributed to the development
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./

.

Olympic champion Chris Witty trains student skating club Isis
“They are not sacrificing
themselves
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 examinations
get
priority. I have to
accept that in a
more
relaxed
frame of mind.”

The life of speed skater
Chris Witty was dominated by winning until
recently. At present the
former Olympic 1000meter 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 continuously scan the surroundings. 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

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 anything. Later this led to a

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

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.

break-up with her parents.
Meanwhile she has found
closure for this trauma, as
she said in earlier interviews. 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 administration for three years
once, but an office job
would really drive me
crazy. That is why I am now
following a Bachelor program 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 volleyball. Perhaps as a coach,
perhaps as a scientist conducting physiological research. We shall see.”/

.

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 following 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 international 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.
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TU/e gaat van onderwijs een vak maken
U

niversitaire 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 competenties waaraan een universitaire medewerker met onderwijstaken moet voldoen. 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 BKOcertificaten erkennen. De TU/e heeft
afspraken gemaakt met de TU Delft en
Twente om te komen tot een gezamenlijke 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-certificering van onderwijzend personeel op
verantwoorde wijze te introduceren. De
pilot wordt uitgevoerd door de faculteiten
Technologie Management en Scheikundige Technologie. Drs. Harry van de
Wouw van Dienst Personeel en Organisatie (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 rijschool. We geven rijlessen, maar de kandidaat moet wel op examen bij een soort
onafhankelijk ‘CBR’.”
Dat ‘examen’ wordt per faculteit afgenomen door een zogeheten portfoliocommissie die uit drie mensen bestaat;
de opleidingsdirecteur, een onderwijskundige en een onafhankelijk commissielid 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 portfoliocommissies een eigen koers gaan varen,
willen de drie tu’s een beoordelingscommissie in het leven roepen. Iedere instelling 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 beroepscommissie conflicten over portfolio’s.

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.

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 & Innovation 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 nadenken over de vormgeving van je cursussen. Je reflecteert meer over je manier van
lesgeven en evalueert je toetsen. Het zou
goed zijn als alle docenten een BKOtraject 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.”

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.

Stilzitten
De komst van de BKO wil overigens niet
zeggen dat de TU/e al die tijd heeft stilgezeten op onderwijsgebied. Sinds 2001
biedt DPO een zogeheten ‘Didactisch
Inwerktraject’ voor onderwijzend personeel. 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 buitenland of extra ingelaste hoorcolleges.

Bestuur een brief gekregen over BKOcertificering en we hebben signalen ontvangen 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 ingestroomd, zal worden verzocht om de
BKO-leergang te volgen.

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 verstaanbaarheid, 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 begeleiden van afstudeerders en promovendi, het opzetten en verzorgen van

hoorcolleges en presenteren met behulp
van theatervaardigheden. Het gaat
volgens Van de Wouw om ‘korte, effectieve 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 BKOcertificaat, is vooralsnog onduidelijk.
Volgens drs. Anja Klomps, hoofd van
DPO, komt er in ieder geval een inhaalslag. “We kiezen voor een positieve
invalshoek waarbij onderwijs op de kaart
komt te staan naast onderzoek. Alle faculteiten hebben van het College van

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 evaluatiegesprek en wordt onder meer gekeken
naar de portfolio en de verworven competenties. “Als uit de pilot blijkt dat twee
jaar echt te kort is, dan is het mogelijk om
deze termijn wat te verlengen om de certificering 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 tentamenresultaten 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 BKOcertificaat nuttig is, dan zou je ook net zo
goed alle pabo’s in Nederland kunnen opheffen.”/

.
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/Gaap!

Opera over geschiedenis van de tv

Waarom gaap je juist op dat ene,
ongepaste moment? Waarom
gaapt je hond? Waarom gaap je
vaak met een ander mee?
Dr. Wolter Seuntjens doet al ruim
twee decennia onderzoek naar
de gaap en promoveerde in 2004
aan de Amsterdamse Vrije
Universiteit op dit -volgens hemmisschien wel meest myste rieuze verschijnsel van het uni versum. In zijn boek ‘Gaap!’ stelt
Seuntjens onder andere dat
geeuwen vaak een erotische en
seksuele dimensie heeft. Hij
vertelt erover tijdens de lezing
‘Gaap! De ontdekking van de
geeuw’, op woensdag 29 oktober
van 11.45 tot 13.00 uur in De
Zwarte Doos.

Foto’s: Bart van Overbeeke

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 Evenementen (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 onnavolgbaar”, 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 Philipsmedewerker 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 Philipsgebouw op Strijp-R gehouden.
Omdat hier nieuwe woningen
worden gebouwd, is het voor
ontwikkelaar Amvest en hoofdsponsor 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 uiteindelijk 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, halverwege 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 vierdaagse festival in Eindhoven
biedt toeschouwers een verrassende inkijk in nieuwe
media. Maar het blijft niet alleen
bij kijken, het publiek wordt uitgedaagd 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 projecten van internationale kunstenaars. 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 gezichtsuitdrukkingen die door een
computer in een landschapsbeeld worden omgezet. Slaat de
emotie om, dan verandert het
landschap op het beeldscherm
ook. De interactieve expositie

/C2C:
Natuurlijk?

Productontwerpen waarbij het
afval afbreekbaar of nuttig te
gebruiken materiaal is, is uitge groeid tot een ware hype. Maar is
dit ‘cradle to cradle’-concept
(C2C) wel zo doordacht of
schuilen er toch addertjes onder
het gras? Deze vragen komen
aan bod tijdens de dubbellezing
‘Cradle to cradle: Natuurlijk?’, op
woensdag 29 oktober in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
Sprekers zijn de Amsterdamse
hoogleraar Milieukunde prof.dr.
Lucas Reijnders en ing. Douwe
Jan Joustra, coördinator C2C voor
SenterNovem (agentschap van
het ministerie van Economische
Zaken voor duurzaamheid en
innovatie). De lezing is van 11.45
tot 13.30 uur.

/Begijn Le
Blue

Een evenwichtsoefening tussen
humor en tragiek: zo omschrijft
Studium Generale de try-out van
de Vlaamse cabaretier Begijn Le
Blue op woensdag 29 oktober in
het Gaslab. Daar brengt hij die
avond ‘Flamingo’s in de Polder’,
waarin hij de pijnlijke maar vaak
ook grappige verhalen vertelt en
speelt van zonderlingen die
elkaar treffen en troosten in het
stamcafé; hun enige thuis. De
voorstelling van Le Blue, winnaar
van zowel de jury- als publieks prijs van Cameretten 2005,
begint om 20.30 uur. De entree is
gratis, het aantal plaatsen
beperkt.

Mamabart

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 driedimensionale bril op danst de bezoeker
met hem een rondje in zijn
virtuele wereld. Draaiend en
zwierend door een malle omgeving waar niets is wat het lijkt.

Diepere betekenis
Achter de vrolijke façade van
installaties ligt volgens festivaldirecteur René Paré een diepere
betekenis. “We tonen de onontdekte mogelijkheden van
nieuwe media. We willen

mensen daarvan bewust maken.
Image Radio is een samenballing van diverse fasen.
Onderzoek, experiment en prototype zorgen tegelijkertijd voor
een ‘creative research’. Een nonlineaire 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 voordrachten van gerenommeerde
sprekers en een publiek debat
wordt de explosie aan dataverkeer en digitalisering van
persoonlijke gegevens geanalyseerd.
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.

/Pater eert
Peter

Pater Moeskroen komt maandag
27 en dinsdag 28 oktober van het
dak af met een eerbetoon aan de
Eindhovense muzikant Peter
Koelewijn. In het Parktheater
brengt de theaterband ‘een feelgood-show met veel humor en
muzikale verrassingen’, waarin
behalve Koelewijns eigen hits
ook zijn geschreven succes nummers voor anderen en nieuw
repertoire voorbijkomen.
De voorstelling op dinsdag
vormt, na een reeks try-outs, de
feestelijke première van de
muziektheaterproductie. Kaarten
vanaf twintig euro; zie ook
www.parktheater.nl en
www.patermoeskroen.nl.
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Feestweek Intermate 25 jaar

Thêta-dames eerste op Herfstregatta

Foto: Rien Meulman

Eerstejaars dames uit
Leiden en Eindhoven
hebben in het weekend
van 11 en 12 oktober een
‘dead heat’ geroeid op
het kanaal bij roeivereniging Thêta. Beide
ploegen kwamen tegelijk
over de finish tijdens de
Herfstregatta. De wedstrijd trok een recordaantal inschrijvingen van
63 teams.

Foto: Bart van Overbeeke

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 circusworkshop. Het hoogtepunt was
echter het vestigen van het wereldrecord vuurspuwen met 271 deelnemers.

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 wedstrijden kunt verwachten.”
Het was de 34ste editie van
de Herfstregatta. Met een
recordaantal
inschrijvingen, 63 teams in totaal,
uit
onder
andere
Wageningen, Leiden en
Tilburg.
(www.Shift040.nl)/

.

Tenni s t oernooi met
aar dbeien en s la gr oom
Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Rien Meulman

Of je nog nooit
op de baan
hebt gestaan
of een echte
prof bent; dat
maakte voor
deelname aan
de Eind hovense
Studenten
Tennis
Kampioen schappen niet
uit. Tennis vereniging
Fellenoord
hield van 13
tot en met 16
oktober haar jaarlijkse toernooi op de ten nisvelden op het TU/e-terrein. Deden er
vorig jaar nog zo’n zeventig deelnemers
mee, dit jaar lag dat rond de honderd, laat
wedstrijdcommissaris Dennis van den Berg
weten. “Voorheen was het vooral een club kampioenschap. We hebben nu geprobeerd
om meer deelnemers van buiten aan te

trekken en dat is gelukt. Het viel overigens
wel op dat die meer wonnen in de cate gorieën voor de meest ervaren spelers.” De
deelnemers waren over achttien cate gorieën verdeeld. De laatste dag draaide om
het thema Wimbledon. “De aardbeien met
slagroom waren erg lekker.”
Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het in Istanbul?

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.

Denk je aan moskeeën,
hoofddoekjes, waterpijpen, groteske oosterse
paleizen en koffiedik

kijken? Of aan verkeersproblematiek, non-stop
eetcultuur, een bruisend
nachtleven en een statusgerichte maatschappij die
balanceert tussen
westerse en islamitische
normen en waarden?
Juist. Istanbul is het allemaal. En hier loop ik tot
eind januari stage bij de
van origine Nederlandse
projectontwikkelaar Multi
Turkmall, die zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van winkelcentra. Ik help hier mee
met twee projecten in
Istanbul, waarvan er één
in de ontwikkelingsfase is
en de ander ‘under construction’.

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 verplichte accessoires voor
iedereen. Een bouwplaats
bezoeken? Kan best op
hakken of met lakschoentjes. Je neemt toch

de taxi of anders rijdt de
chauffeur van kantoor
wel. “Nee, ik ga niet zo
vaak naar de kapper”,
vertelde mijn stagebegeleidster 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 ontbijten, uitgebreid
shoppen met één van je
zeven creditcards en
stappen betekent opgedoft naar een hippe

nachtclub.
Wat een leven, wat een
stad! Dit geldt natuurlijk 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 gedachtegoed 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
c
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Iedereen nat bij constructiewedstrijd
De jaarlijkse constructiewedstrijd van Simon
Stevin, de studievereniging voor Werktuigbouwkunde, liep af zoals
gebruikelijk: alle deelnemende eerstejaars
belandden in de Dommel.
De sterkste constructie
bezweek pas bij 520 kilogram, 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, origineelste constructie en de
pechprijs.
Groep 10 won de prijs voor
sterkste constructie. Hun
bouwwerk hield stand tot
520 kilo. De origineelste
constructie was de constructie 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

Schermen met degen,
floret en spaghetti

Crisis

Foto: Bart van Overbeeke

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

Foto: Bart van Overbeeke

te houden. Aan de
Dommelkant van de wip
neemt de gehele projectgroep 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)/

.

Het deelnemersaantal van
63 schermers uit België en
Nederland was minder dan
de organisatie verwacht
had. Voorgaande jaren
hanteerden zo’n honderd
studenten het schermwapen tijdens het Eindhovense toernooi. Alke van
den Berg van Hoc Habet
heeft er wel een verklaring
voor. “Tot twee jaar terug
waren we nog een puntentoernooi. 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’ onderdeel op het toernooi. Dit
jaar moesten de deelnemers met spaghetti,
kauwgum en papier een
wapen fabriceren./

.

Het sleutelgat
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.

Bart Wolfs is twintig jaar
en tweedejaars student
Industrial Design. Hij komt
oorspronkelijk uit Gulpen.
Hij voetbalt bij de
Eindhovense Studenten
Zaalvoetbal Vereniging
Totelos. Zijn hobby’s zijn
snowboarden en films
kijken. Ook is hij erg
muzikaal en houdt van
gitaar spelen. Zelf geeft hij
graag huisfeestjes en hij
kan het niet laten om
anderen aan te sporen ook
een huisfeest te organi seren. Hij heeft een bij baantje in een restaurant
in Gulpen. Zijn must-haveitem is een paspoort,
omdat hij veel reist. Verder
moet hij altijd verschil lende soorten koekjes en
trekdrop in huis hebben.

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Aan de flesjes bier en het
tasje met de opdruk van het
hardrockcafé, ziet Tim
meteen dat dit de kamer is
van een mannelijke student.
De teenslippers en de
gereedschapskist beves tigen zijn vermoeden. Deze
persoon is een sportief type,
wat te zien is aan de voetbal
die in de kast ligt. De grote
poster van Brazilië suggereert dat deze student erg
van reizen houdt, het liefst
naar warme landen. Aan de
laptop te zien denkt Tim dat
het een tweedejaars student
is. De dunne studieboeken in
de kast zouden van een
managementstudie kunnen

zijn, bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde. De
versterker wijst erop dat
deze student muzikaal. Zijn
must-have-item is een
Livestrong armbandje. Ook
moet hij altijd verschillende
soorten snoep in huis
hebben.
De dames zijn het er meteen
over eens dat deze kamer
van een man moet zijn. De
teenslippers zien er namelijk
mannelijk uit. De voetbal en
de vele flesjes bier bovenop
de kast passen in dit beeld.
Het moet een derdejaars
student zijn, aan de laptop te
zien. De enkele boeken die in
de kast staan, geven aan dat

het een student Industrial
Design is, omdat je voor deze
studie geen boeken nodig
hebt. Marije vraagt zich af of
dit wel overeenkomt met de
IKEA-uitstraling van de
kamer. Suze ziet in de kamer
een foto met daarop
personen gekleed in een
kostuum, en concludeert dat
deze student misschien een
bestuursfunctie heeft of
heeft gehad. Fiere denkt dat
deze persoon er nog maar
kort woont, omdat de kamer
erg opgeruimd is. Hij is
volgens haar ook milieu bewust omdat hij een brood trommel gebruikt in plaats
van plastic boterhammen -

zakjes. De vele souvenirs uit
het buitenland suggereren
dat een van zijn hobby’s
reizen moet zijn. De poster
van het Christusbeeld valt
Suze op. Een warm oord is
vast zijn favoriete vakantie bestemming, wat tevens te
zien is aan de fles zonne brandolie en het witbier.
Verder houdt hij van voet ballen en muziek maken. De
dames denken dat zijn musthave-item een Ipod is. Ook
moet hij altijd snoep hebben,
want daar heeft hij veel ver schillende soorten van en de
koelkast ligt vol met lekker
koud witbier.

Tranquilo, tranquilo!!
Zittend in de Spaanse zon
in Barcelona heb ik zojuist
gevraagd waar de paella
die ik een dik uur geleden
heb besteld blijft.
Duidelijk veel te vroeg
gevraagd, kan ik uit de
uitroep en de meegelever de geërgerde blik van de
ober opmaken. Rust en
genieten is hier het
devies, hard werken en
geld verdienen doe je
alleen omdat je het echt
nodig hebt.
Sell, sell!! Handelaren
proberen in paniek van
hun aandelen af te komen
die inmiddels met
‘terminal velocity’ naar
beneden duiken. Naked
Short gaan, Cash is King
en andere financiële
krachttermen domineren
het nieuws. Bekenden die
je nog nooit over geld hebt
gehoord, blijken heuse
financiële experts en
iedereen kent wel iemand
die een paar duizend euro
in IJsland heeft gepar keerd. We zitten middenin
de kredietcrisis en kalmte
op de markt is ver te
zoeken.
De Spaanse gemoedelijke
aanpak lijkt opeens zo gek
nog niet. Waar gierige
banken alle grenzen over schreden op het gebied
van kredietverstrekking
om maar zo snel mogelijk
te groeien, betalen ze
hiervoor nu de rekening.
De huizenbezitters, die nu
hun huis met veel te hoge
hypotheek aan de straat stenen niet kwijt kunnen,
zijn net zo goed schuldig.
‘The sky is the limit’,
behalve als het fout gaat.
Tevreden zijn met wat je
hebt zoals in Spanje is een
kunst die velen zijn
verleerd.
De komende tijd zal men
met een stuk minder
tevreden moeten zijn. Dat
dit lang gaat duren, staat
vast. Aan de vraag hoe
lang durft geen bankier
zich meer te branden.
Genoeg tijd dus voor
banken en consumenten
om tot bezinning te
komen. Zit er wellicht toch
een kern van waarheid in
het Spaanse rust en
genieten? In het zonnetje
is het wachten op paella
nog helemaal zo slecht
niet.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Joep Kalthoff / 24 / derdejaars
Industrial Design
Wanneer: sinds ‘n maandje of vier
Wat:
‘A Trip to Wonderland’
Waarom: “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 recentelijk overleed aan een
hartstilstand. De
tekening laat de
cue-points uit mijn
leven zien.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

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 bevordering, anderen behoren al tot het establishment. 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 meepraten; 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 ‘bewassing’, 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 opschrift ‘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 onderzoeksstimulering’; 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 bevordering, 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!

