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Weer vertraging verbouw en nieuwbouw W-hal

Lundqvist:
“W-hal is geen
Noord-Zuid-lijn”
Het voorontwerp van de
verbouw en nieuwbouw van de
W-hal, dat onlangs werd opgeleverd door Ector Hoogstad
Architecten, is fors duurder
dan begroot. Het College van
Bestuur wil het budget onder
geen beding overschrijden, zo
maakte collegevoorzitter
Amandus Lundqvist maandag
bekend in de vergadering van
de universiteitsraad. “De Whal is geen Noord-Zuid-lijn”,
zo liet hij weten.
Architect Joost Ector, die in april
van dit jaar een schetsontwerp
presenteerde waarbij rekening
was gehouden met het behoud
van de bestaande W-hal, is optimistisch over het doorgaan van
de klus voor zijn bureau. “Als we
er geen mogelijkheden in
zouden zien, zouden we er niet
aan beginnen”, zo vertelt hij. De
komende maanden moet Ector in
samenspraak
met
Dienst
Huisvesting en de gemeente
Eindhoven kijken of het voorontwerp dusdanig is aan te
passen dat het binnen het financiële plaatje van het CvB past.
Want daar was collegevoorzitter
Lundqvist maandag duidelijk
over: “We willen zo snel mogelijk
duidelijkheid kunnen verschaffen over de vraag of het voorliggende voorontwerp in afgeslankte vorm kan worden
gerealiseerd, of dat overgeschakeld moet worden op een
nieuwe benadering.”
Noch het CvB noch architect
Ector wil precies aangeven hoe
groot het financiële gat is dat
gedicht moet worden. Volgens
Peter van Dam, woordvoerder
van het CvB, is het niet verstandig
om het in deze fase over precieze
bedragen te hebben, maar gaat
het volgens hem om een bedrag

van vele miljoenen. Voor een
eerder ontwerp dat Ector in mei
2007 presenteerde, was 38
miljoen uitgetrokken. Het CvB
zegt daar 10 miljoen aan toegevoegd te hebben met het oog
op de door de gemeente afgedwongen inpassing van de
bestaande W-hal. Dat zou
betekenen dat er 48 miljoen voor
beschikbaar is. In april van dit
jaar liet Herman Rikhof, projectleider Masterplan Campus 2020,
in Cursor weten dat hij de totale
bouwkosten schatte op ruwweg
60 miljoen.

‘Pla sm a Exper ienc e’ boeit en v erm aakt

W&I eruit
Gevraagd naar welke mogelijkheden er zijn om op het streefbudget uit te komen, zegt Van
Dam: “Er zou bijvoorbeeld
gekeken kunnen worden of er
wel een kelder onder moet
komen, of dat er voor het nieuwe
onderkomen van Wiskunde &
Informatica (dat bovenop de
W-hal moet komen -red.) niet een
andere plek te vinden is op de
campus.”
Architect Ector kan op dit
moment niet aangeven wanneer
zijn bureau een aangepaste
versie van het voorontwerp kan
aanleveren. Wel noemt hij het
een grote uitdaging om tegemoet
te komen aan de financiële eisen
van het CvB. Hij zegt ook niet te
willen terugkomen op de
afspraken die gemaakt zijn met
de gemeente voor wat betreft het
behoud van de W-hal. Is hij
gefrustreerd door de gang van
zaken, die nu al bijna twee jaar in
beslag neemt? “Nee hoor, het is
naïef om te denken dat je een
dergelijk project met zulke
specifieke randvoorwaarden met
twee vingers in de neus kunt uitvoeren.”/

.

Oud-TU/e’er voorzitter OMO
Drs. Eugene Bernard, oud-directeur bedrijfsvoering bij Scheikundige
Technologie en Technische Natuurkunde, wordt per 15 januari de
bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is
met 45 scholen en ruim 60.000 leerlingen het grootste schoolbestuur
van Nederland. Bernard is nu nog algemeen directeur van de faculteit
Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tot 2005 werkte
Bernard aan de TU/e.

Plasma’s zijn nuttig én mooi. Dat was kort samen gevat de boodschap van de Super TU/esday die
dinsdag 28 oktober werd gehouden door de faculteit
Technische Natuurkunde. Dat resulteerde in een
afwisselend programma vol met spectaculaire
demonstraties, maar ook met heel veel inhoudelijke
informatie over de aard en het nut van plasma’s. Zo
leerden de ruim tweehonderd bezoekers tijdens een
u i t v o e r i ge i n t r o d u c t i e o v e r d e ‘ v i e r d e t o e s t a n d v a n
materie’ van prof.dr. Richard van de Sanden, dat wel
95 procent van al het licht dat zichtbaar is op de
donkere helft van de aardbol wordt opgewekt met
plasma’s. Daarnaast benadrukte Van de Sanden de
rol van plasma’s bij de productie van zonnecellen,
computerchips en bierflesjes. Omdat je ook voor
kernfusie plasma’s nodig hebt, was er ruimte in het
programma voor de interactieve ‘Fusion Road Show’,

gepresenteerd door Erik Min van plasma-instituut
Rijnhuizen, waarna Mark Westra een inkijkje gaf in
het internationale kernfusieproject ITER.
Na de lunch en bedrijvenmarkt was het tijd voor een
spektakelstuk. Hoofdorganisator prof.dr. Gerrit
Kroesen trok voor de gelegenheid zijn witte labjas
aan en toonde met enkele assistenten een divers
scala aan exotische gasontladingen, waarbij hij
meermaals moest toegeven zelf ook niet te begrijpen
hoe die precies werken. Als klap op de vuurpijl
wekten de heren een bolbliksem op uit enkele water druppels. Na deze apotheose mocht het publiek een
kijkje nemen in de labs van de betrokken onder zoeksgroepen.
Foto: Bart van Overbeeke

TU/e’ers kraken internetbeveiliging
van de toekomst
Onderzoekers van de TU/e zijn
erin geslaagd om de code van
het zogeheten McElieceencryptiesysteem te kraken.
Dit systeem is een kandidaat
voor de beveiliging van internetverkeer in het tijdperk van
de kwantumcomputer - de
voorspelde supersnelle
computer van de toekomst.
Tegelijk met de kraak presenteerden de onderzoekers ook
een nieuwe sleutel waarmee de
McEliece-code wél kraakbestendig is.
TU/e-hoogleraar Tanja Lange
ontwikkelde met haar promovenda Christiane Peters en
hun Amerikaanse collega prof.
Daniel Bernstein -dit semester
op bezoek in Eindhoven- een
methode om het McElieceencryptiesysteem met de reken-

kracht van honderd computers
binnen veertien dagen te kraken.
Voor de kraak werden gedurende
achtduizend
computerdagen
talloze combinaties uitgeprobeerd. Het onlangs opgerichte
TU/e-instituut voor securityvraagstukken EIPSI leverde
hiervoor ongeveer de helft van de
capaciteit. De rest van de rekentijd werd geleverd door groepen
in
Amsterdam,
Ierland,
Frankrijk, Taiwan en de VS. Het
was een computer in Dublin die
de echte combinatie vond.
Momenteel gebruiken banken
een verbeterde versie van de
RSA-code uit 1977 voor het
beveiligen van bijvoorbeeld elektronische transacties. Een kwantumcomputer zal echter weinig
problemen hebben om deze code
te kraken. Daarom zijn onderzoekers, vooruitlopend op de

introductie van de kwantumcomputer -die volgens Lange nog
minstens tien jaar op zich laat
wachten- op zoek naar versleutelingsystemen die bestand zijn
tegen kwantumcomputers. Het
McEliece-systeem voldoet aan
die eis, maar bleek dus niet
bestand tegen een aanval met
conventionele pc’s. Lange en collega’s ontwierpen daarom een
nieuwe
sleutel,
waarmee
McEliece wél bestand is tegen
kraakpogingen. “De komende
tijd willen we het McEliecesysteem nog verder verbeteren,
zodat het inzetbaar is op het
moment dat er werkende kwantumcomputers op de markt
komen en de oude versleutelingsystemen niet meer voldoen”,
aldus Lange./

.
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Ed Brinksma
“Ik ben er gevoelig voor om het verschil te kunnen maken”
Tekst: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Vooruit, als student was hij
best een beetje opstandig.
Aankomend rector te Twente
prof.dr. Ed Brinksma (51), nu
nog wetenschappelijk
directeur van het Embedded
Systems Institute, grijnst. “Je
ging destijds niet studeren
met het oog op een glansrijke
carrière, maar om de maatschappij te veranderen. En
daarvoor moest wel eens een
academiegebouw worden
bezet - om maar even een
bekentenis à la Duyvendak
te doen.”
Als beginnend student koos
Brinksma voor wiskunde in
Groningen. De democratisering
van het onderwijs in de jaren
zestig had ertoe geleid dat in
Groningen studenten op alle
niveaus deel uitmaakten van
besturen, “tot aan het College
van Bestuur toe. Dat sprak me
aan. Daarbij ben ik altijd geïnteresseerd geweest in vrijwel álles;
in wiskunde, maar bijvoorbeeld

ook in filosofie en literatuur. Zo
wilde ik begrijpen waaróm de
wiskunde zo stellig is, waarom
het bewijs van een stelling
onontkoombaar is.”
Kort na zijn afstuderen verkaste
Brinksma naar Twente, om daar
zijn carrière voort te zetten als
informaticus. Hij promoveerde,
werkte als universitair docent en
-hoofddocent, om in 1991 hoogleraar te worden. “Ik heb mijn
carrièrepad nooit uitgestippeld.
Ik vólg het pad, neem af en toe
de beslissing om linksaf of
rechtsaf te gaan, maar heb nooit
gedacht: ‘Over tien jaar wil ik
dáár zijn’.” Ook de post van
wetenschappelijk directeur van
het Embedded Systems Institute
(ESI) kwam in 2005 gewoon op
zijn pad - maar wél op het juiste
moment: “In Twente was ik met
mijn groep al vijftien jaar behoorlijk succesvol en mijn opdracht
was om dat succes te behouden.
De echte uitdaging was eraf.”
Bovendien wilde hij op grotere
schaal en met meer middelen
werk maken van het toepassen
van academische kennis.

“Vanuit een leerstoel is je invloed vrij beperkt. Je draagt
kennis aan, er wordt een toepassing bij gevonden, en na dat
succes ga je weer verder. Erkenning van vakgenoten is strelend,
maar ik ben ook altijd gevoelig
geweest voor alle mogelijkheden
om in de praktijk echt het verschil te kunnen maken. ESI bleek
daarvoor een geschikt vehikel.”
Brinksma trof in Eindhoven een
onderzoeksinstituut waar in de
jaren ervoor ‘aardig was gepionierd’: “ESI was net gestart met
allerlei samenwerkingsprojecten
met de industrie, die meer inhoud
en richting moesten krijgen.
Delen van de brug tussen de academische wereld en de industrie
stonden er, maar de brug zelf
moest nog worden gebouwd.”
En dat is gelukt, stelt hij, ondanks
de tegenvaller die hij al snel na
zijn start te verwerken kreeg.
Want werd ESI bij zijn aanstelling nog gezien als potentieel
technologisch topinstituut
waarvoor Brinksma het moest
klaarstomen; twee maanden
later veegde de overheid de
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onderliggende financiële kaderregeling van tafel. “Economische
Zaken wilde liever geen instituten meer financieren, maar
alleen nog geld besteden aan
programma’s.”
Sindsdien zien veel onderzoeksinstituten zich gedwongen tot
kortetermijndenken, constateert
Brinksma, en zijn ze vooral druk
met het schrijven van plannen
om weer voor vier jaar geld
binnen te halen. “Terwijl de
meerwaarde van de academische
wereld juist is dat zij ontwikkelingen over de waan van de dag
die in de industrie vaak heerst,
heen kan tillen.”
Bij ESI heeft Brinksma er desondanks het maximale uitgehaald, vindt hij. “We staan
goed opgesteld voor de volgende
FES-ronde (de verdeling van
gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking,
gefinancierd door aardgasgelden
- red.), we hebben duidelijkere
erkenning gekregen en staan
klaar om vervolg te geven aan
speciale samenwerkingsvormen
in 3TU-verband.”

Maar Brinksma zal zijn handen
er vanaf moeten trekken. Per
1 januari is hij rector van de
Universiteit Twente; een instelling die hij goed kent, “maar niet
tot in detail, waardoor ik naïeve
vragen kan stellen.”
Dat hij zijn wetenschappelijke
ambities opzij moet zetten,
accepteert Brinksma. “De laatste
jaren ben ik al meer bestuurder
dan wetenschapper geworden.
Er liggen nog wel artikelen op de
plank en ik heb nog verschillende potjes op het vuur staan waarvan sommige, bijvoorbeeld
dankzij promovendi, zelfkokend
zijn. Maar ik wil mezelf als
rector niet bij voorbaat begrenzen door ook nog wetenschapper te willen blijven.
Rectoren die zich dat eerder
voornamen, liepen vaak tegen de
lamp.” Daarna wellicht? “Ik zie
wel. Ontwikkelingen in de informatica gaan zó snel; vier jaar
kun je er misschien nog uit zijn,
maar mocht er ooit sprake zijn
van een tweede termijn, dan
kun je sceptisch zijn over een
terugkeer na acht jaar.”/

.

De week van/Michel
Michel Scheepers houdt zich als huismeester van de faculteit Scheikundige
Technologie onder andere bezig met
onderhoud, schoonmaak, verbouwingen
en catering.
Maandag: ‘s Ochtends vroeg een beroerde
student op de stoep die graag wil weten of
hij koorts heeft. Op de hele campus geen
koortsthermometer te vinden, daarom
snel naar een apotheek gereden. De
middag kost me vier taarten vanwege mijn
verjaardag, in de avond verder gevierd met
familie en vrienden.
Dinsdag: Onze decaan Piet Lemstra krijgt
een wielklem. Maar, zoals hij zelf zegt:
‘Een echte plem zet je niet zomaar klem’.
Een telefoontje binnen het ‘circuit’ en de
wielklem is onbeschadigd verdwenen.
Mooi om de gezichten te zien van de

bewakingsbeambten die later verbaasd
voorbijrijden.
Woensdag: Het afscheid van onze baas,
Dick Klepper, van aanstaande vrijdag voorbereid en een voorlopige planning
gemaakt voor een grote verhuizing binnen
de faculteit. Koffie gedronken bij onze
studentenvereniging Japie. ’s Avonds de
verjaardag van mijn zevenjarig nichtje en
daarbij gedanst op muziek van K3.
Donderdag: Gesprek gehad met verschillende parijen over het vervangen van het
plafond in onze borrelruimte FORT. Het is
van groot belang om te blijven investeren
in de mooiste en gezelligste borrelruimte
op de campus. Om vier uur een lekker
pilsje gedronken tijdens ons wekelijks
overleg in de FORT.
Vrijdag: In de ochtend bezig met audio-

visuele problemen binnen
de faculteit,
daarna
gesprek
gevoerd over
de schoonmaak van
laboratoria met
labgebruikers.
Snel nog een tuktuk
kunnen regelen om onze baas te laten
ophalen in De Zwarte Doos en naar de
faculteit te laten brengen. ‘s Middags het
afscheid, daarna snel naar huis voor de
verjaardag van mijn zoon.
Zaterdag: Voorlichtingsdagen aan de
faculteit en coördineren van periodieke
schoonmaakwerkzaamheden binnen de
faculteit. ‘s Avonds naar PSV-Roda JC.
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‘Verplichte’ studiepunten voor
academische vorming in minor
Vanaf 1 september 2009
worden in elke TU/e-minor drie
studiepunten vrijgemaakt voor
een extra impuls op het gebied
van academische vorming. Dat
betreft een tiende van het
totaal aantal punten. Er worden
vijf nieuwe, kleine universiteitscolleges voor in het leven
geroepen, en ook het volgen
van een reeks lezingen van
Studium Generale geeft dan
recht op een studiepunt. Het
College van Bestuur heeft dit
besloten in overleg met de
decanen en opleidingsdirecteuren.
Volgens drs. Maarten Pieterson,
hoofd van Studium Generale
(SG), is de mogelijkheid om met
het volgen van SG-lezingen een
studiepunt te verdienen, uniek
voor academisch Nederland. “Ik
ben uitermate gelukkig dat dit
initiatief om universiteitsbreed
iets extra’s te gaan doen aan de
academische vorming van onze
studenten, er nu eindelijk is. En
het is verstandig om daarbij
gebruik te maken van activiteiten
die wij als SG al jaren aanbieden”,
aldus Pieterson.
De bachelorstudent kan kiezen
uit een aantal opties om in de

minor, die bestaat uit dertig
studiepunten, er drie te verdienen met elementen op het
gebied
van
academische
vorming, Zo blijft er de mogelijkheid om één van de twee grote,
bestaande universiteitscolleges
-Big History en Big Images- te
volgen. Het volgen van één van
deze twee collegereeksen is
direct goed voor drie studiepunten. Daarnaast komen er vijf
kleine
universiteitscolleges,
waaruit de student kan kiezen.
Zo’n collegereeks levert twee
studiepunten op en kan gecombineerd worden met een pakket
van
veertien
geselecteerde
lezingen en/of workshops van
SG. Dat pakket is goed voor één
studiepunt. Aanwezigheid bij de
lezingen wordt geregistreerd
door middel van het scannen van
de collegekaart. Op dit moment
functioneert dat nog niet helemaal perfect, aldus Pieterson.
Maar hij verwacht dat goed loopt
vanaf komend collegejaar.

Gastdocent
Het opzetten van de vijf kleine
universiteitscolleges, die gewoon
getoetst zullen worden, valt
onder de verantwoordelijkheid
van het Platform Academische

Vorming, waar een universiteitsbrede groep hoogleraren
zitting in heeft. In een nota van
prof.dr.ir. Anthonie Meijers,
voorzitter van het Platform, staan
voorbeelden van thema’s voor
deze colleges. Genoemd worden
onder meer ‘de risicosamenleving’, ‘chaos en complexiteit’,
‘big money’, ‘de maatschappij en
de rol van technologie’ en ‘technologie en recht’. Ook ligt er het
voorstel om één van de collegereeksen te laten verzorgen door
een gastdocent. Daarbij wordt
gedacht aan een schrijver, wetenschapper,
oud-politicus
of
rechter van naam. Deze persoon
moet een bijdrage kunnen
leveren aan de disciplinaire verrijking en uitstraling van de
TU/e, aldus de nota. Volgens
Pieterson is op dit moment een
shortlist van kandidaten in de
maak.
Dit jaar bestaat al de mogelijkheid om lezingen te volgen
die kunnen worden toegevoegd
aan het totaal van veertien dat uiteindelijk vereist is voor een studiepunt. Het gaat hierbij dan om
lezingen
van
academische
experts. In het SG-programmaboekje
Sgrift
zijn
deze
gemarkeerd./

.

Open dag op zaterdag trekt meer ouders
Ouders zijn steeds meer
betrokken bij de studiekeuze
van hun kinderen. Om hen nog
beter in staat te stellen mee te
gaan naar de TU/e, was er dit
jaar voor het eerst een open
dag in het weekend. Zaterdag
25 oktober vergezelden zeshonderd papa’s en mama’s
evenzoveel belangstellende
vwo-scholieren.
Annemiek Osinga uit het WestFriese Wieringerwerf is serieus
bezig met haar studiekeuze.
Vorig jaar bezocht ze de TU Delft
en onlangs was ze nog op de
onderwijsbeurs in Utrecht. Ze
houdt van vormgeving van
gebouwen, maar noemt de hogescholen te kunstzinnig. Dan
liever een technische studie.
Vader Jaap, uitvoerder in de wegen waterbouw, is ook zeer geïnteresseerd in wat de TU/e zijn
dochter kan bieden.
Omdat de ene student verder is
in zijn of haar keuzeproces dan
de ander, waren er dit jaar aparte
voorlichtingssessies voor zowel
de ‘oriënterende’ als de ‘verdiepende’ scholier. Dat kwam
goed uit voor Onno de Vries en

Foto: Bart van
Overbeeke

zijn ouders uit Middelburg. Zij
hadden vorig jaar al kennis
gemaakt met de TU/e en konden
nu meteen de verdieping in bij
Bouwkunde. Daar kregen ze een
rondleiding van een student.
Vader De Vries is tevreden over
diens eerlijke informatie. “In
Delft kregen we praatjes van de
professoren, dat kwam toch
meer gelikt over.”
De ouders van Osinga en De
Vries waren vrijdag aan het
werk. Maar ze hadden allen
graag een vrije dag opgenomen

om mee te kunnen gaan naar de
open dag. Susanne Denis, medewerkster van het Communicatie
Expertise Centrum, laat weten
dat niet alle ouders er zo over
dachten. “Op vrijdag ontvingen
we ongeveer vijfhonderd scholieren en was de verhouding
scholier-ouder twee op één.
Zaterdag was de verhouding één
op één. Dus we mogen wel concluderen dat deze nieuwe opzet
direct al het gewenste effect
heeft gehad”, aldus Denis./

.

VU heeft wél geld op IJsland
Anders dan de VSNU eerder
veronderstelde, is er toch een
universiteit die mogelijk
schade ondervindt van de
IJslandse bankencrisis. De
Vrije Universiteit Amsterdam
zou een obligatie in IJsland
hebben, waarvan de waarde
mogelijk meerdere miljoenen
bedraagt.
Vorige week berichtte universiteitsblad Ad Valvas dat de VU een
obligatie heeft bij Kaupthing
bank, die inmiddels door de
IJslandse regering is over-

genomen. Volgend jaar juni moet
Kaupthing de lening aflossen. Of
dat lukt, is zeer de vraag, want
financieel lijkt de bank op sterven
na dood.
De obligatie vertegenwoordigt
volgens Ad Valvas ‘zes procent
van de uitstaande liquiditeit’. Om
hoeveel geld het precies gaat, wil
de VU niet zeggen. Eind vorig
jaar had de universiteit bijna 120
miljoen euro aan liquide
middelen, meldt het jaarverslag.
Of dit betekent dat het
Kaupthing-avontuur de VU
maximaal zeven miljoen euro

kan kosten, wordt niet bevestigd.
Ook in het Verenigd Koninkrijk
zijn hoger-onderwijsinstellingen
getroffen. Twaalf Britse universiteiten hebben in totaal een kleine
honderd miljoen euro op rekeningen van noodlijdende IJslandse
banken staan, meldt de Guardian.
In Nederland zijn verder geen
universiteiten en hogescholen
bekend die tegoeden in IJsland
hebben. Ook de TU/e heeft geen
geld staan bij IJslandse banken,
of andere riskante banken, laat
bestuurswoordvoerder Peter van
Dam weten./

.

Industrial Design
uitgenodigd
op topdag EZ
De Dutch Design Week (DDW)
heeft voor Industrial Design
een leuk resultaat opgeleverd:
een delegatie houdt maandag
een presentatie op de jaarlijkse internationale dag van
het ministerie van EZ.
De directeur-generaal Ondernemen & Innovatie, Renée
Bergkamp, was bij haar bezoek
aan de DDW zo enthousiast over
het werk van de drie TU-faculteiten op gebied van industrieel
ontwerpen, dat ze het schema
van de EZ-dag openbrak, vertelt
ID-hoogleraar prof.dr.ir. Brombacher.
Wat Brombacher betreft is het
een bijzondere kans. Op de EZdag komen alle technisch-wetenschappelijke attachés (TWA’s)
van de Nederlandse ambassades
bij elkaar. Samen hebben die
wereldwijd een netwerk in
wetenschap en bedrijfsleven
waar je U tegen zegt. “Dat is voor
ons een ontzettend belangrijk
netwerk. Wij als ID ontwikkelen
‘intelligente systemen’, maar qua
partners liggen in Nederland
maar een aantal stukjes. Er zit in
Nederland bijvoorbeeld geen
hightech sportindustrie.”
Wat het extra mooi maakt: de
delegatie is uitgenodigd door de
directeur-generaal Ondernemen
& Innovatie. Brombacher: “Elke
hoogleraar probeert gaatjes te
vinden in de agenda’s van directeuren-generaal. Het bijzondere
nu, is dat we zijn gevraagd. Ik heb
dat nog nooit meegemaakt. Ze
zag tijdens haar bezoek aan de

DDW drie projecten die ze heeft
uitgekozen voor nadere toelichting in Den Haag.”
Een van de projecten die ID
onder de aandacht mag brengen
is de ‘Neonatal Intensive Care
Unit Smart Jacket’, een kindvriendelijk babypakje voor vroeggeborenen, met allerlei sensoren
erin geïntegreerd. Tien minuten
heeft de ID-delegatie, maar ze
gaan er graag voor naar Den
Haag. “Ik zie dit als een compliment”, aldus prof.dr.ir. Loe
Feijs, die afstudeerbegeleider
was van Sibrecht Bouwstra, die
het innovatieve kledingstuk
ontwierp.
Hoofdreden voor het bezoek van
de directeur-generaal was overigens de presentatie van het
meerjarenplan aangaande ‘productontwerpen’ van de drie TUfaculteiten op gebied van industrieel ontwerpen. De faculteiten
verwachten hier tien miljoen
euro voor te krijgen van
SenterNovem,
een
EZagentschap. Brombacher: “Er is
de afgelopen jaren aan dit plan
gewerkt door de drie TU’s en er is
breed draagvlak gezocht in het
bedrijfsleven. Dit wordt een van
de pilaren van ons onderzoek in
de toekomst.”/

.
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Observant - Universiteit Maastricht
Prof.dr. Koeno Gravemeijer, hoogleraar Science en Techniek Educatie bij de Eindhoven School of Education

Parkeeroverlast door studenten

“Geklaag over staartdelingen verkeerde discussie”

De Universiteit Maastricht wil het parkeergedrag van
studenten met een auto onderzoeken, schrijft weekblad
Observant. Bewoners van omliggende wijken, waar het
parkeren nog gratis en vergunningvrij is, beklagen zich bij
de gemeente al jaren over overlast. Hoewel het toe gestaan is om in de wijken te parkeren, laat een woord voerder van de universiteit weten gevoelig te zijn voor de
signalen. Alle studenten kunnen binnenkort een mail van
de universiteit verwachten met informatie over grote
parkeervoorzieningen in de stad.

Kinderen leren niet meer fatsoenlijk rekenen en dat
komt door het ‘realistisch rekenen’, een lesmethode
op de basisschool. Dat is de mening van de stichting
Goed Rekenonderwijs, die pleit voor de herinvoering
van oude rekenmethoden. De TU/e en de Universiteit
van Tilburg trekken ieder 35.000 euro uit om de
stichting een nieuwe rekenmethode te laten ontwikkelen. Is het inderdaad hoog tijd dat kinderen weer
kennismaken met de staartdeling?
“Dat basisschoolleerlingen niet zouden kunnen
rekenen, is onjuist”, zegt prof.dr. Koeno Gravemeijer,
hoogleraar Science en Techniek Educatie bij de
Eindhoven School of Education. Gravemeijer werkte
jarenlang bij het Freudenthal Instituut, verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de onderwijsmethode ‘realistisch rekenen’. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat
Nederlandse leerlingen het nog steeds heel goed doen.
De tegenstanders van realistisch rekenen baseren zich
op de resultaten van de Periodieke Peilingen van het
Onderwijsniveau (PPON) door het Cito. Daaruit blijkt
dat leerlingen op bepaalde onderdelen, zoals getallen en
getalrelaties, schattend rekenen en procenten, beter
presteren en op andere onderdelen minder, zoals
vermenigvuldigen en delen. Er wordt nu gedaan alsof dit
laatste de enige uitkomst van de peiling is.”
“Ook universiteiten klagen dat de eerstejaars niet meer
kunnen rekenen. Maar dat zijn leerlingen die vaak al vijf
jaar niet meer rekenen, omdat ze daar in het voortgezet
onderwijs hun rekenmachine voor gebruiken. Een ander
argument is dat aankomende Pabo-studenten slechter
rekenen dan de beste twintig van de basisschoolleerlingen. Maar ze hebben altijd al
slechter gepresteerd dan die twintig
procent, omdat die besten niet naar
de Pabo gaan. Dat kun je de basisschool niet verwijten.”
“Uit PPON-onderzoek blijkt verder
dat de prestaties van de basisschoolleerlingen achterblijven bij wat
experts verwachten. Maar dat is al
twintig jaar zo en dat geldt voor
vrijwel alle vakken. Blijkbaar hebben experts de neiging de mogelijkheden van leerlingen te overschatten.”
“Het ‘realistisch rekenen’ heeft met
name een kans gekregen omdat de
oude rekenmethodes slechte resultaten veroorzaakten. Leerlingen
begrepen niet wat ze aan het doen
waren en konden het niet toepassen.

De bedoeling van het ‘realistisch rekenen’ is dat
kinderen meedenken over hoe je een rekenprobleem
aanpakt, hoe een oplossingsmethode aan te passen, in te
korten en efficiënter te maken. Wel moet worden opgemerkt dat het realistisch rekenen niet goed geïmplementeerd is. Er had meer gedaan moeten worden om de
methode beter uit de verf te laten komen. Maar er is
nooit geld gekomen voor nascholing van de docenten.
Echt probleemgeoriënteerd rekenonderwijs is moeilijker
dan gewoon stampwerk voorschotelen. Er is een omslag
nodig naar het doceren vanuit de denkwijze en de kennis
van de leerling. Dat is heel lastig, en dat wordt nog eens
bemoeilijkt doordat de leerboeken en handleidingen
heel gedetailleerd zijn uitgewerkt. Dat maakt het
moeilijk om daar flexibel mee om te gaan. De handleiding zou alleen hoofdlijnen en bronnenmateriaal
moeten bieden, en leraren zouden bijscholing moeten
krijgen om daarmee te werken. Voor een dergelijke bijscholing was nooit geld, maar nu stelt het ministerie wel
geld beschikbaar om de klok terug te draaien.”
“Het is de verkeerde discussie. Er zitten mensen te
klagen over staartdelingen, maar wat heb je nu echt
nodig in deze maatschappij, als je moet werken met
complexe, geautomatiseerde apparatuur? Een globaal
wiskundig inzicht van de modellen die worden gebruikt,
kennis van statistiek zodat je resultaten op hun waarde
kunt schatten. Kunnen schatten wat er uit een berekening komt, zodat je het merkt wanneer er iets fout gaat
bij het gebruik van de rekenmachine. Het is echt minder
nuttig om een getal van vijf cijfers vlot en routinematig
te kunnen delen door een getal van vier cijfers.”/

.

Mare - Universiteit Leiden

Grunberg stopt als gastschrijver
Arnon Grunberg neemt afscheid als gastschrijver van het
Leidse universiteitsblad Mare. In zijn laatste bijdrage
blikt hij terug op de keer dat hij ‘embedded’ ging bij een
Augustinus-/Quintus-studentenhuis (dit overigens nadat
hij niet welkom was bij studentenvereniging Minerva,
waar men vreesde voor negatieve publiciteit). In dit ‘Hotel
la Morue’ leerde Grunberg onder meer dat eerstejaars die
een vergissing hebben begaan, op de knieën moeten voor
zogeheten chanteurs. En: “Huisrelaties, begrijp ik, zijn
min of meer gereguleerde seksuele betrekkingen tussen
bewoners van een studentenhuis. (…) En bier wordt
geserveerd in plastic emmers waarin, als ik me niet vergis,
o o i t m a y o n a i s e h e e f t g e z e t e n. ”

Univers - Universiteit van Tilburg

Met smart aanbevolen
Afstudeerders kloppen steeds vaker bij hun docent aan
voor een aanbevelingsbrief; niet alleen om potentiële
werkgevers te imponeren, maar steeds vaker ook om bij
masters aan andere universiteiten binnen te komen. Dat
kan dilemma’s opleveren, schrijft Univers in het stuk ‘Met
smart aanbevolen’; bijvoorbeeld als een docent om een
aanbevelingsbrief wordt gevraagd voor een opleiding
elders die sterk overeenkomt met een eigen studie. De tijd
lijkt rijp voor een opener bachelor-masterstelsel, stelt
Univers, en dat vindt ook OCW-minister Ronald Plasterk.
Hij wil de ‘zachte knip’ die veel universiteiten hanteren,
omzetten naar een ‘harde knip’, zodat studenten een
nadrukkelijker keuzemoment ervaren en minder vanzelf sprekend doorstromen naar masters in eigen huis (zoals
zo’n tachtig procent nu doet).

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit
Rotterdam

Lener wil lekker leven
Prof.dr. Koeno Gravemeijer. Foto: Bart van Overbeeke

(Advertenties)

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

De Informatie Beheer Groep lijkt weer aan populariteit te
winnen, constateert Erasmus Magazine deze week in zijn
coverstory. Ook worden de geleende bedragen steeds
hoger en steken EUR-studenten zich in de schulden
‘omdat ze hun studie zelf moeten betalen of omdat ze flink
willen feesten’. Uit een enquête van het blad blijkt dat
ruim veertig procent van de Rotterdamse studenten
(vooral de uitwonenden onder hen) leent; meer dan de
helft daarvan leent het maximale bedrag (meer dan vier honderd euro per maand). De voornaamste reden om te
lenen (door ruim 21 procent genoemd) is om ‘lekker te
kunnen leven’.

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Student gebruikt vaker coke
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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Bijna dertig procent van de Nijmeegse studenten heeft wel
eens drugs gebruikt; de helft daarvan gebruikte afgelopen
jaar hasj, cocaïne of xtc. Dat blijkt uit onderzoek in
opdracht van universiteitsmagazine Vox.
Verslavingsdeskundige Robbert-Jan Verkes, psychiater
van het UMC St. Radboud, maakt zich vooral zorgen om
het toenemend cokegebruik: “Uren kauwen op coca bladeren is nog te doen, een haal zuiver poeder door de
neus is daarentegen zeer schadelijk voor het brein.” Ook
sprak Vox dealers, portiers en horecaondernemers en
-medewerkers. Een kroegbaas: “Je moet maar eens naar
de studentenhuizen van Ovum Novum en Carolus Magnus
kijken, ik weet hoe het daar gaat. Iedereen gebruikt.
Studenten ook. En ze gebruiken alles.”
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TU/e en UvT steken geld in
nieuwe rekenmethode
De TU/e en de Universiteit van
Tilburg geven ieder 35.000
euro aan de Stichting Goed
Rekenonderwijs voor het ontwikkelen en op de markt
brengen van een nieuwe rekenmethode. Zij vinden het noodzakelijk een alternatief te
bieden voor de zogeheten
‘realistische rekenmethodes’
die nu domineren in het basisonderwijs.
De Stichting Goed Rekenonderwijs werd vorige maand opgericht om het rekenen van leerlingen te verbeteren door de
ontwikkeling en verspreiding
van deugdelijk lesmateriaal. “Wij
delen de zorg van de initiatiefnemers dat het ‘realistisch
rekenen’ er in elk geval toe bijdraagt dat leerlingen bepaalde
routinematige
rekenvaardigheden onvoldoende beheersen”,
licht
bestuurswoordvoerder
Peter van Dam toe. “Traditionele
leermethoden, waarbij bepaalde

rekenroutines worden ingeslepen,
kunnen
helpen
dat
probleem te verminderen.”
De steun past ook in de context
van de projecten die de universiteit al onderneemt onder de
vlag van het Pre University
College. Het verbeteren van het
wiskundeonderwijs op middelbare scholen staat hierbij
centraal. Van Dam: “Wij merken
al jaren dat veel leerlingen moeite
hebben om ons wiskundeonderwijs te volgen. We hebben
de indruk dat dit te maken heeft
met de ontwikkelingen in het
onderwijs de laatste jaren
richting het realistisch rekenen.”

Niet enige uitkomst
Volgens
prof.dr.
Koeno
Gravemeijer, hoogleraar Science
en Techniek Educatie bij de
Eindhoven School of Education,
blijkt dit verband echter niet uit
onderzoek. “De tegenstanders
van realistisch rekenen baseren
zich op de resultaten van de

Modelrecht voor unieke
TU/e-leeslamp
Periodieke Peilingen van het
Onderwijsniveau door het Cito.
Daaruit blijkt dat leerlingen op
bepaalde onderdelen, zoals getallen en getalrelaties, schattend
rekenen en procenten, beter
presteren en op andere onderdelen minder, zoals vermenigvuldigen en delen. Er wordt nu
gedaan alsof dat de enige
uitkomst van de peiling is.”
De hoogleraar, die bij het
Freudenthal Instituut meewerkte aan het ontwikkelen van
het ‘realistisch rekenen’, plaatst
dan ook vraagtekens bij de actie
van het CvB. “Als het een keuze
betreft voor ouderwets oefenen,
dan denk ik dat er belangrijker
zaken zijn om in te investeren.
Natuurlijk zijn de signalen
vanuit de docenten duidelijk
genoeg om te geloven dat er iets
mis is, maar de vraag is of je
daarom het basisonderwijs op die
manier moet veranderen.”/

.

Zie ook Vox Academici op pagina 4

Een lokker voor onontdekte Stadstuin
Niels Groeneveld, vierdejaars
Bouwkundestudent aan de
TU/e, heeft de GRID architecture competition gewonnen
met een ontwerp voor een
knalrood object dat publiek de
Eindhovense Stadstuin in moet
lokken.
Dertig jonge ontwerpers waren
zaterdagmiddag 25 oktober druk
aan het schetsen voor de architectuurwedstrijd van GRID in de
Stadstuin. Waar? Juist, in het onontdekte groene plekje met gras
en oude bomen tussen de Smalle
Haven en de Ten Hagestraat dat
tijdens de Dutch Design Week
dienst deed als ontmoetingsplek.
Bouwkundestudenten Wouter
van Niel en Ruben Merkx organiseerden een prijsvraag om meer
bekendheid te geven aan de
Stadstuin zodat die gebruikt gaat
worden door winkelend publiek
en voorbijgangers.
Na slechts 4 uur tijd werden 26
ontwerpen ingeleverd bij de jury
waarin onder anderen architect
Geert Coenen en stedenbouwkundige Cees Donkers zaten.
Winnaar Groeneveld zag de oplossing voor het probleem dat
niemand de Stadstuin kent, niet

Bij de hbo-doorstroomminor
volgen de hbo’ers in hun hboprogramma een minor aan de
TU/e. Het idee is dat ze na het voltooien van hun hbo-opleiding en
minor direct toegang tot de
master van de desbetreffende
TU/e-opleiding hebben. Voorheen konden hbo’ers alleen
instromen via een schakelprogramma, dat een jaar of langer

Het Innovatielab heeft half
oktober een modelrecht aangevraagd voor een leeslamp
die is ontwikkeld door ir. Philip
Ross van Industrial Design. Het
is volgens het Innovatielab de
eerste keer dat de TU/e een
beroep doet op een dergelijke
wettelijke bescherming.
Voor de leeslamp van Ross is al
voor de zomer patent aangevraagd. Maar die gaan uitsluitend
over de technische werking van
de leeslamp. Zo bedacht Ross
nieuwe toepassingen voor het
led-licht waarmee zijn lamp is
toegerust. Zijn vondst heeft
onder meer betrekking op de
bundelbreedte en dynamiek van
het led-licht. Deze kunnen met
handgebaren worden aangepast.
Ross: “Meer kan ik er niet over
zeggen. Het toekennen van een
patent duurt ongeveer een jaar.
Tot die tijd is de uitvinding wel

beschermd, maar is het niet uitgesloten dat andere partijen er
toch hun voordeel mee doen.”
Dat nu ook voor het design van de
leeslamp beschermrecht is aangevraagd, noemt René de Torbal
‘een primeur’. De accountmanager van het Innovation Lab
houdt een slag om de arm, maar
volgens hem is het de eerste keer
dat de TU/e een vormgeving in
bescherming neemt.
Ross heeft daar wel een verklaring voor: “Mijn leeslamp is
commercieel interessant. Zowel
op designgebied als op technisch
valk. Vanuit mijn omgeving aan
de faculteit kreeg ik aanmoedigingen om de leeslamp op de
markt
te
brengen.
Het
Innovation Lab helpt daar nu
geweldig bij. Ze bieden deskundig advies en investeren in de
aanvraag van het patent en
modelrecht.”/

.

Geen prijs voor glasblazer GTD
Geert Koenen (links) overhandigde de prijs
aan Groeneveld. Foto: Jos Lammers

ín de tuin, maar in de Smalle
Haven. “Vanaf het Catharinaplein ziet die eruit als een doodlopende steeg die leidt naar wat
kantoren en woongebouwen. Ik
heb een verbindend element
ontworpen tussen de Stadstuin
en de Smalle Haven. Het is
slechts deels zichtbaar en wekt
daarom nieuwsgierigheid op bij
de toeschouwer. Het object dient
dus als spanningmaker en bijvoorbeeld als zitobject.”
Jurylid Donkers ziet het object als
verleider om publiek vanaf het
Catharinaplein de bijzondere

designstraat en de tuin te laten
bezoeken. “Daarnaast heeft Niels
laten zien dat het vak van
tekenend ontwerpen nog steeds
boeiend is en er in vier uur tijd
zonder computer een schitterend
concept en dito tekening kan
ontstaan.”
Groeneveld won een tweepersoons
diner en overnachting in een luxe
gastenverblijf
van
Vesteda.
Daarnaast zal Jo Coenen & Co
Architekten de mogelijkheid
bekijken om het concept verder te
ontwikkelen./

.

Eerste certificaten hbo-doorstroomminoren
De eerste vijf geslaagden voor
de hbo-doorstroomminoren
aan de TU/e hebben dinsdag
28 oktober hun certificaten
gekregen. Omdat de hboinstroom aan de TU/e de
laatste jaren is gedaald, is
vorig jaar gestart met deze
programma’s, die de overgang
tussen hbo en wo moeten vergemakkelijken en bevorderen.

Ir. Philip Ross met de door
hem ontworpen leeslamp.

duurde. De minor moet ervoor
zorgen dat de hbo’ers minder tijd
verliezen en dat de aansluiting
beter geregeld is.
Stephanie Lamerichs, Bastiaan
Moor, Gerwin Pater, Joep
Schreurs en Bert Verhelst mogen
zich tot de eerste geslaagden
rekenen. De vijf studenten geven
allemaal aan dat ze het volgen van
de doorstroomminor leuk en
nuttig vonden, maar het wel als
een zware tijd hebben ervaren.
Daar staat tegenover dat er hoge
cijfers op de certificaten prijken.
Stephanie Lamerichs: “Dit was
voor mij een snellere manier om
in de universiteit in te stromen.
Hoewel het een hoop werk was,
heb ik er geen spijt van dat ik dit
heb gedaan. Het is fijn om meer
met je studie bezig te zijn.”
Drs. Jim Bergmans, beleids-

medewerker onderwijs bij STU,
laat weten dat de minor een beeld
moet geven van wat er aan de
TU/e verwacht kan worden. “Als
de universiteit te zwaar blijkt,
kun je dat maar beter op tijd
weten. We horen van veel studenten dat ze eerst in de stoptrein
zaten en nu in de sneltrein.”
Bergmans vertelt dat er volop met
hbo-instellingen wordt gesproken
en
samengewerkt.
“Sommige instellingen willen nu
zelf ook extra aanwas. Met het
oog op een eventueel bindend
studieadvies aan de TU/e stellen
ze voor dat wij hen onze
‘afvallers’ leveren en mee begeleiden. De groep die tussen hbo
en wo zit, moet je ook niet laten
vallen.”/

.

Glasinstrumentmaker Henri van der Schoot van de Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU/e heeft achter het net gevist bij
de uitreiking van de Ir. Noordhofprijs 2008. De winnaars, die
donderdag 23 oktober in het Auditorium werden bekendgemaakt,
waren medewerkers van Adriaans Aannemersbedrijf (sector bouw),
KMWE Precisie (metaal) en textielfabriek Leo Schellens (ambachten).
De prijs voor de beste vaklui van Zuidoost-Brabant, bedoeld om het
vakmanschap in de regio te promoten en jongeren enthousiast te
maken voor een vakopleiding, is een initiatief van de TU/e en TNO
Industrie & Techniek. “Zonder deze vakmensen stond de wereld stil”,
aldus universiteitssecretaris ir. Harry Roumen bij de prijsuitreiking.
(Advertentie)
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Voorspellen lichaamswarmte tijdens
Thermoregulatie/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
De lichaamstemperatuur van patiënten die een hartoperatie ondergaan wordt tijdens de ingreep zonder
probleem omlaag gebracht met een hart-longmachine. Maar om een kwetsbare hartpatiënt op het
ideale moment weer op te warmen en los te koppelen
van de hart-longmachine kost meer moeite. Ingenieur
Natascha Severens van de faculteit
Werktuigbouwkunde ontwikkelde een computermodel dat de lichaamstemperatuur van patiënten
tijdens een operatie kan voorspellen. Woensdag 5
november promoveert ze op haar onderzoek.

Een werktuigbouwkundige in de operatiekamer van het Academisch Medisch
Centrum (AMC) van Amsterdam. Dat
was even slikken voor Natascha Severens.
“Wow, dit is wel heftig.” Met een lach omschrijft ze haar eerste aanblik van een
kloppend hart, een snijtafel met daarop
een patiënt, omringd door chirurgen,
operatieassistenten, anesthesisten,
anesthesiemedewerkers en klinisch
perfusonisten die een hart-longmachine
bedienen.
Lang kon Severens niet stilstaan bij deze
eerste oogopslag. Ze was naar de hoofdstad gekomen om metingen te verrichten
voor haar onderzoek. Met draadloze
sensors op de huid, een laser-doppler
flowmeter en standaardmetingen van de
ziekenhuismonitoren -rectaal en bij de
neus-, kon ze de lichaamstemperatuur
van een patiënt tijdens een operatie
nauwkeurig registreren. Om de afkoeling
en opwarming van het lichaam exact vast
te leggen, werd ook een naald gebruikt
waarin drie sensors op verschillende
dieptes de temperatuur van het weefsel
peilden.
Severens deelde de operatiekamer vijftien
keer met een groot chirurgisch team.
“Het was heel leerzaam om de praktijk te
beleven. Normaal ben je verdiept in
theorie, maar nu zag ik met eigen ogen

hoe ingrijpend een hartoperatie is. En
tegelijkertijd hoe een operatieteam ermee
omgaat. Het oogt allemaal heel ontspannen, haast dagelijkse routine waar
onderling het laatste nieuws wordt
besproken en in een pauze een krantje
wordt gelezen.”
Tijdens hartoperaties voor het inbrengen
van hartkleppen of bypasses, wordt de
lichaamstemperatuur van een patiënt
door een hart-longmachine omlaag
gebracht naar ongeveer dertig graden
Celsius. Bij een ingreep aan de aortaboog
kan een mens zelfs afgekoeld worden
tussen de zestien en achttien graden
Celsius. De hart-longmachine neemt de
functie van het hart en de longen dan
volledig over.
Het lichaam reageert sterk op de afkoeling en gaat minder zuurstof verbruiken.
Met als gevolg dat het risico op zuurstoftekort in hart en andere organen vermindert. De ingreep kan zo onder ideale omstandigheden plaatsvinden. Als de
operatie het einde nadert, zorgt de hartlongmachine dat de patiënt wordt opgewarmd. Zo ver, zo goed. Het kritieke
punt ligt echter op het moment dat een
patiënt wordt afgekoppeld van de hartlongmachine. Dat gebeurt zodra de contractie van het hart sterk genoeg is en de
kern van het lichaam weer 37 graden

Celsius heeft bereikt. Omdat armen en
benen langer nodig hebben om op te
warmen, ontstaat in het lichaam een temperatuurverschil. Onder normale condities zou een mens dat verschil opvangen
door de bloedvaten te vernauwen. Maar
door de narcose gebeurt dat niet. De
warmte vanuit de romp en het hoofd
wordt voor een deel overgeheveld naar de
koudere armen en benen. Het veroorzaakt een afkoeling van de kerntemperatuur van een tot anderhalve graad Celsius.
Deze daling wordt in de medische wereld
‘afterdrop’ genoemd en kan leiden tot een
negatieve kettingreactie. Een patiënt kan
tijdens de postoperatieve fase namelijk
gaan rillen en zijn spieren aanspannen.
Dat leidt vervolgens tot een behoefte aan
meer zuurstof waardoor het hart intensiever moet pompen. En dat is nou juist
niet de bedoeling na een zware cardiologische operatie. Het kan leiden tot hartstilstand, een hartinfarct of een verstoorde bloedtoevoer naar vitale delen van het
lichaam.

Weinig speelruimte
Waarom niet simpelweg de hart-longmachine langer laten draaien totdat alle
lichaamsdelen op de juiste temperatuur
zijn? Severens: “Volgens de chirurgen is
dat niet goed voor het herstel van de

patiënt. Het kan leiden tot ernstige complicaties. Er is heel weinig speelruimte in
de kerntemperatuur.”
Om de afterdrop tot een minimum te
beperken, wordt sinds een jaar of tien
gebruik gemaakt van warme watermatrassen en warme luchtdekens. Maar
afdoende werken ze geen van allen. Meer
inzicht in de warmteregulering van het
menselijke lichaam is daarom nodig,
meent Severens.
Ze begon haar promotieonderzoek vier
jaar geleden. Opzet was het ontwikkelen
van een wiskundig model waarmee de
lichaamstemperatuur van patiënten
onder narcose te voorspellen is. De
voordelen zijn duidelijk. Anesthesisten
en perfusionisten kunnen nauwkeuriger
werken volgens een strak tijdschema.
Als eerste richtte Severens haar blik op
het ‘passieve’ model van warmtetransport
in het lichaam dat TU/e-afstudeerder
Francis-Paul Janssen in een eerder
stadium ontwikkelde. Het is een beschrijving van geometrie en warmtetransportprocessen in het menselijke weefsel.
Daarbij is een arm of been schematisch
opgedeeld in een cilinder. Bot, spier, vet,
binnenhuid en oppervlaktehuid vormen
ieder een soort jaarring, zoals bij een
boom. En van ieder segment staat vast
hoe het zich verhoudt bij warmteregu-

Tijdelijke arbeidskrachten voordeliger in fluctuerende arbeidsmarkt
Opereren in een fluctuerende markt is
niet eenvoudig. In goede tijden kan het
lastig zijn om de gevraagde goederen of
diensten op tijd te leveren. Daalt de
vraag -bijvoorbeeld door de kredietcrisis- dan kost het overtollig personeel
alleen maar geld. Om deze fluctuaties
op te vangen, worden steeds meer
arbeidskrachten ingehuurd via uitzenden detacheringbureaus. Promovendus
Gergely Mincsovics (Industrial
Engineering & Innovation Sciences)
onderzocht in welke omstandigheden
het gunstig is om extern personeel in te
huren. Op 3 november verdedigt hij zijn
proefschrift.
Extern personeel hoef je niet te betalen
als er geen werk is, maar er staat tegenover dat van buiten ingehuurde arbeid
per uur duurder is, en niet altijd direct
beschikbaar. Toch zijn tijdelijke arbeidskrachten in een fluctuerende markt per
saldo vaak voordeliger, zegt Mincsovics
(28). De Hongaar studeerde wiskunde en
informatica in Budapest en paste zijn
verworven vaardigheden toe in modellen
die het gebruik van deze zogeheten
‘contingente capaciteit’ beschrijven. De
opkomst van detacheringbureaus is een
relatief nieuw fenomeen, en er is

daardoor volgens Mincsovics nog betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan.
Mincsovics stelde modellen op om te
bepalen wanneer het voor een organisatie
voordeliger is om externe arbeidskrachten in te huren. Hij nuanceert de
toepasbaarheid van zijn modellen: “Ik
heb mijn modellen opgesteld voor sterk
vereenvoudigde situaties, die alleen de
belangrijkste kenmerken uit de praktijk
bevatten.” Belangrijker dan harde
getallen die uit de modellen komen
rollen, zijn volgens hem dan ook de
algemene conclusies die je uit de resultaten kunt trekken: “De modellen geven
inzicht in het probleem.”
Ook bewees de Hongaar inzichten uit de
praktijk op een formele manier, voor processen in de categorie ‘productie op
voorraad’. Voor deze productieprocessen
geldt dat de goederen eerst worden
gemaakt, en dat er dan pas een klant voor
wordt gevonden. Intussen worden de
goederen dus ergens opgeslagen. Dit in
tegenstelling tot de categorie ‘productie
op bestelling’, waarbij een product in opdracht van een klant wordt gemaakt, en
waarop andere modellen van toepassing
zijn. De laatste categorie waar Mincsovics
naar heeft gekeken, is de dienstensector.
Hierin worden geen tastbare goederen

geleverd, en een groot verschil met de
voorgaande categorieën is dan ook dat
diensten niet kunnen worden opgeslagen. Een andere complicerende factor
in de dienstensector is het feit dat er veel
interactie is met de klant, en dat kan
onvoorspelbare situaties opleveren.

Velgen
De door Mincsovics gebruikte categorieën zijn niet altijd eenduidig. Bovendien bevatten veel bedrijfstakken elementen van meerdere categorieën. Mincsovics
geeft een voorbeeld: “In de auto-industrie
wordt de auto vaak al voor een groot
gedeelte in elkaar gezet. Dat past in
productie op voorraad. Maar de klant
heeft nog wel de mogelijkheid om een
auto in een bepaalde kleur te bestellen, en
het type velgen te bepalen. Dat is weer
typisch een kenmerk van productie op
bestelling.” Het gehele proces valt dus
niet zo eenvoudig met één van de modellen te beschrijven. De modellen van
Mincsovics houden trouwens maar
rekening met een enkele productiestap.
Toch bleek hij in staat aan te tonen dat
een bepaalde klasse van strategieën in
veel gevallen optimaal, of tenminste
bijna-optimaal is.
In de dienstensector wordt soms geaar-

zeld om extern personeel in te huren,
vertelt Mincsovics. “Als een manager de
beschikking heeft over een bepaald jaarbudget voor extern personeel, durft die
het in een periode met toegenomen vraag
vaak niet aan om extra personeel in te
huren, omdat hij bang is aan het eind van
het jaar personeel te kort te komen. Dat
leidt er vaak toe dat het overgebleven
budget in de laatste maanden juist te
makkelijk wordt uitgegeven.” Dit risicomijdend uitstelgedrag wordt ook
voorspeld door Mincsovics’ modellen.
Het kan ten koste gaan van de geleverde
kwaliteit, en dat moet worden afgewogen
tegen de gevolgen van een mogelijke
budgetoverschrijding.

Kredietcrisis
Een belangrijke conclusie uit zijn onderzoek is dat als je arbeidskrachten per
direct kunt oproepen, het voordeliger
wordt om externe arbeidskrachten in te
zetten naarmate de markt meer fluctuaties vertoont. Wanneer het zoeken
naar extern personeel echter te veel tijd
kost, is het gunstiger in plaats van externe
krachten meer mensen in vaste dienst te
nemen. Daarbij hangt het van de situatie
af welke zoekduur nog onder ‘per direct’
valt, zegt Mincsovics: “Als je personeel
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hartoperaties
lering. Vervolgens ontwikkelde Severens
een ‘actief’ model. Ze bekeek welke
thermoregulatiereacties -rillen, zweten
en het opengaan en vernauwen van
bloedvaten- optreden tijdens een
operatie.
Om beide modellen te kunnen combineren, was een ‘set-point’ nodig. Een
startpunt voor de thermoregulatiereacties. Daarvoor waren metingen
nodig. Via promotor prof.dr.mr.dr. Bas de
Mol, hoofd hartchirurgie AMC, belandde
ze in de Amsterdamse operatiekamers.
De data die ze daar verzamelde, waren
vooral van belang om te achterhalen bij
welke lichaamstemperatuur vasoconstrictie (bloedvatvernauwing) start. Na
vijftien operaties waren de gegevens tot
in detail uitgewerkt. Maar de invloed van
anesthesie bleek een lelijke streep door
de rekening te halen. Want onder invloed
van narcose wordt de drempel voor vasoconstrictie verlegd. Niet alleen het
moment waarop, maar ook de mate waarin bloedvaatjes zich vernauwen, waren
onbekende parameters. Het moment
waarop vasoconstrictie optreedt, bleek af
te hangen van de concentratie en de aard
van de verdoving.

Verenigde Staten
“Na anderhalf jaar experimenteren zat ik
een beetje vast. Er liepen veel lijntjes,
maar ze vielen niet samen. Ik wist niet
hoe ik het onderzoek moest voortzetten.
Toen werd ik door mijn copromotor dr.
Wouter van Marken Lichtenbelt op het
spoor gezet van de Amerikaanse anesthesist en onderzoeker Daniël Sessler. Ik heb
hem samen met Wouter in Louisville in
de Verenigde Staten opgezocht. Hij heeft
jarenlange ervaring met klinisch onderzoek naar de effecten van anesthesie op
thermoregulatie, warmtedekens en verwarmde matrassen. Ik heb twee dagen
met hem om tafel gezeten. Hij overtuigde
me met zijn praktijkkennis dat voor
patiënten tijdens anesthesie de schuivende waarde voor vasoconstrictie het
belangrijkste was en dat de mate van
bloedvernauwing in eerste instantie van
ondergeschikt belang was. Er is óf een
normale doorbloeding in het lichaam, óf
er is vasoconstrictie. Aan of uit. Dan zou
het model vanzelf volgen.”
Met deze opvatting keerde ze terug naar

de TU/e, begon het passieve en actieve
model te koppelen, valideerde alle tussenstapjes en baseerde daarop een softwareprogramma. Binnen twee maanden was
het model klaar. Severens voerde vervolgens de ‘gemiddelde’ patiënt van de
vijftien AMC-metingen in. “Het model
wist alleen de lichaamstemperatuur van
de patiënt bij aanvang van de operatie.
Voor de rest zou de software de voortgang
berekenen. De simulaties en voorspellingen van mijn model klopten. Tot het
einde. Er zat slechts een kleine afwijking
in van 0,2 graden Celsius voor wat betreft
de kerntemperatuur en één graad Celsius
bij de huidtemperatuur. Dat is een aanvaardbaar verschil.”
Dankzij extra metingen aan de TU/e en
de Universiteit Maastricht wist ze een
jaar later de horde van vasoconstrictie
alsnog te nemen. Severens slaagde erin
om de hevigheid van bloedvatvernauwing
in de juiste verhouding met de kerntemperatuur van een mens te brengen en zo
een vaste waarde aan het model toe te
voegen. De storende variabele rol van
narcose was geëlimineerd. Bijkomend
voordeel: het model bleek voortaan
geschikt om voorspellingen te doen over
het warmtetransport van gezonde
mensen en alle patiënten die onder volledige anesthesie een operatie ondergaan.
Severens liet dit zien door metingen, uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht, te vergelijken met modelsimulaties.
“Het model heeft mogelijkheden, maar
dan is wel vervolgonderzoek nodig. In de
toekomst zou het in de operatiekamer
dienst kunnen doen om te voorspellen en
te waarschuwen als de procedure in
gevaar komt. Het kan medische complicaties voorkomen en leidt tot efficiënte
operaties. Nu kan het voorkomen dat de
ingreep is afgerond maar het nog een half
uur duurt voordat een patiënt door de
hart-longmachine op temperatuur is
gebracht. Dat is kostbare tijd voor een
groot, duur team van specialisten.”/

.

Natascha Severens promoveert woensdag 5
november met haar proefschrift ‘Modelling hypothermia in patients undergoing surgery’. Ze neemt
aan het einde van 2008 na tien jaar studie en
onderzoek afscheid van de TU/e. Vanaf 1 januari
gaat ze werken voor Philips Applied Technologies.

“Tja, ik houd nou eenmaal van motoren. Veel
herrie, veel vermogen, dat verhaal.” Het was
voor Werktuigbouwkundestudent Arno
Klaassen geen vraag waar hij zou afstuderen.
Bij de vakgroep Combustion Technology kon
hij onderzoek doen naar de directe injectie
van methaan in motoren - een samenwerking
met TNO. “Directe injectie wordt gebruikt om
het rendement te verhogen. En methaan zou
een alternatief kunnen zijn voor de huidige
brandstoffen.” Aardgas bestaat grotendeels
uit methaan, maar het is ook het brandbare
deel van biogassen. De vraag is hoe de ver b r a n d i n g v a n m e t h a a n i n d e m o t o r v e r l o o p t.
“En om dat te weten te komen, moet je eerst
weten hoe de injectie in de verbrandings kamer verloopt.”
Bij Combustion Technology loopt veel onder zoek naar de vorm van jets van diesel en
andere brandstoffen, maar naar gasvormige
brandstof was nog geen onderzoek gedaan.
“Ik moest mijn meetopstelling dus zelf ont werpen en bouwen.” Voor de veiligheid
gebruikte Klaassen stikstof in plaats van
methaan. Om het gas te kunnen detecteren,
voegde Klaassen er kleine deeltjes aan toe,
die laserlicht tegenhouden. Wat dat voor
deeltjes waren? “Olijfolie”, lacht de student.
“Dat had ik niet zelf bedacht, dat komt uit de
literatuur. Olijfolie werkt prima en is
betaalbaar.” Door de jet met laserlicht te

beschijnen en snel achter elkaar opnamen te
maken, volgde Klaassen de verspreiding van
het gas. “Ik kon zo de grootte van de jet en
het menggedrag van delen van de stroom
karakteriseren.”
Na het bouwen van de opstelling en de
metingen was Klaassen een half jaar in het
buitenland, om te trainen. Hij is remmer bij
het Nederlands bobsleeteam. Toen hij terug kwam, was zijn opstelling afgebroken.
“Iemand kon de laser goed gebruiken, dus
die nam de laser. Zo ging het ook met andere
onderdelen.” Hoewel hij dit van tevoren wist,
kreeg hij het bij terugkomst toch even
benauwd. “Ik hoopte dat ik genoeg gemeten
had, dat de metingen goed genoeg waren.”
Dat bleek gelukkig zo te zijn. “Natuurlijk
waren er dingen die ik achteraf iets anders
had gedaan, of waar ik nog meer data van had
willen hebben, maar de metingen waren van
goede kwaliteit.” Zijn conclusies liggen nu
bij TNO. Klaassen zelf vertrekt binnenkort
weer naar het buitenland. “Ik richt me nu
volledig op het bobsleeën. Het doel is bij de
eerste vijf te eindigen op de Winterspelen van
2010.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Primeur voor wiskundige
met wortels aan TU/e
Dr.ir. Bert Zwart heeft als eerste onderzoeker buiten de Verenigde Staten de Erlang-prijs
gewonnen voor de beste onderzoeker onder de 36 jaar op het gebied van ‘Applied
Probability’. Zwart krijgt de prijs voor zijn uitzonderlijke bijdrage op het gebied van raak vlakken tussen toegepaste kansrekening, informatica en communicatienetwerken.
Zwart werkt momenteel bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Hij
promoveerde in 2001 aan de TU/e. Van 2002 tot 2006 was hij hier werkzaam als univer sitair docent bij de faculteit Wiskunde & Informatica. Sinds augustus van dit jaar is hij
Senior Fellow van het aan de TU/e verbonden onderzoeksinstituut EURANDOM.
Zwart wordt door de jury van de Erlang-prijs vooral geroemd om zijn bijdrage aan een
methode waarmee de kans op het verlies van datapakketjes in communicatienetwerken
kan worden uitgerekend. Vanuit Amerika laat de prijswinnaar weten trots te zijn: “De lijst
van vorige winnaars is indrukwekkend. Ik ben zeer vereerd om als eerste persoon
werkzaam aan een niet-Amerikaans instituut deze prijs te mogen ontvangen.” De prijs
bedraagt een plaquette en een geldbedrag van duizend dollar, en wordt elke twee jaar
uitgereikt door het Intitute for Operations Research and the Management Sciences
(INFORM).

Gergely Mincsovics. Foto: Bart van Overbeeke

binnen een week kunt vinden en
vervolgens voor een jaar inhuurt, is de
zoektijd te verwaarlozen.”
Chipmachinefabrikant ASML is een goed
voorbeeld van een bedrijf dat veel gebruik
maakt van detacheringbureaus omdat de
afzetmarkt aan hevige fluctuaties ondergaat. Mincsovics’ nieuwe werkgever,
navigatiesysteemontwikkelaar TomTom,

maakt volgens hem daarentegen weinig
gebruik van tijdelijk ingehuurd personeel: “Dit is een bedrijf dat nog in de
groeifase zit, als het door de kredietcrisis
even wat slechter zou gaan, nemen ze
gewoon minder mensen aan. Maar voor
de meeste bedrijven wordt in onzekere
tijden de grote waarde van tijdelijk
personeel wel duidelijk.”/

.

Eerste Netelcom Award voor
promovendus TU/e
Ir. Maurice Kwakkernaat heeft de eerste Netelcom Award gekregen van de Nederlandse
branchevereniging van telecombedrijven. Kwakkernaat kreeg de aanmoedigingsprijs
van vijfduizend euro voor zijn onderzoek in de radiocommunicatiegroep van de faculteit
Elektrotechniek. Hij ontwikkelde daar een meetsysteem waarmee je, al voorbewegend,
zowel de radio-echo’s van het mobiele telefoonnetwerk als videobeelden van de
omgeving zeer nauwkeurig kunt meten. Door de radio- en videobeelden te combineren,
wordt belangrijke informatie verkregen over de werking van het mobiele netwerk.
Kwakkernaat hoopt in december op het onderzoek te promoveren.
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‘Gij z u l t g een p
Te weinig tijd. Gemakzucht. Stof die te
hoog gegrepen blijkt. De redenen om
plagiaat te plegen, liggen voor de hand.
Toch is het niet altijd
een bewuste actie.
Studenten hebben
samen overlegd en
leveren vergelijkbare
werkstukken in. Of
iemand vergeet een
bron te vermelden bij
een citaat. De scheidslijn is soms dun en letterdieverij is niet altijd even gemakkelijk
aan te tonen.
Dit constateert ook dr.ir. Tom Verhoeff, die
in 2001 het programma PEACH bij
Informatica introduceerde. Dit programma is ervoor bedoeld om werk te evalueren.
Het biedt de mogelijkheid plagiaat op te
sporen en wordt bij Informatica ook
gebruikt om kopieergedrag bij programmeeropdrachten te traceren. Het systeem
vergelijkt werkstukken onderling, ook met
die uit eerdere jaren. Verhoeff: “Studenten
realiseren zich niet altijd dat kopiëren niet
door de beugel kan. We zien het vooral bij
eerstejaars, die de regels van het citeren nog
niet helemaal onder de knie hebben en
denken dat je zomaar alles van internet
kunt overnemen. Aan het begin van het
nieuwe collegejaar ontdekken we ook
relatief de meeste gevallen.”
Volgens Verhoeff komt de aap bijna altijd
uit de mouw. “De waarheid komt altijd
boven water. Zeker als studenten hun werk
hebben afgestaan aan een ander. Die willen
daar dan niet de dupe van worden en
klappen uit de school. Het meest vervelend
is het als studenten stug blijven volhouden.
Dan hebben wij vervolgens een hoop werk
om het hard te maken. Ik ben ervan
overtuigd dat we het met PEACH in combinatie met het nakijkwerk van docenten
altijd bij het rechte eind hebben.”
Kan met PEACH alle plagiaat worden
opgespoord? “Je kunt als docent zelf
instellen waar op moet worden gelet. Als
werken opvallende gelijkenissen vertonen,
laat PEACH dat zien. Ik ga de details niet
verklappen, maar er zijn wel wat trucjes om
positiever uit de controle te komen. Maar
goed, de moeite die een student daarin
steekt, zou hij net zo goed kunnen besteden
aan het oefenen met programmeren. Het
systeem ziet het uiteraard niet als iemand
zijn neefje de praktijkopdrachten heeft
laten maken.”

Om de kans op plagiaat te verkleinen, houdt
de faculteit nu vooral praktijktentamens
aan de universiteit. “Tot een jaar geleden
lieten we ze vaker
opdrachten thuis
maken en inleveren. Nu heb je
nog
meer
controle.”
Volgens Verhoeff
komt het slechts
een enkele keer voor dat ze plagiaat niet
kunnen bewijzen. “Ik had bijvoorbeeld
twijfels bij de opdracht die een student had
ingeleverd. Het was zo’n goed Engels, haast
perfect gewoon. Terwijl die jongen andere
opdrachten in minder goed Engels afleverde.”
Wat veel studenten volgens Verhoeff niet
weten, is dat degenen die hun werk aan
anderen afstaan, ook een straf boven het
hoofd hangt. In de praktijk gebeurt dit lang
niet altijd. “Als we mensen op het matje
roepen, blijft het de eerste keer vaak bij een
waarschuwing.
Zeker bij eerstejaars. We houden
ze echter wel in
de
gaten.”
Degenen die een
ernstige
vorm
van plagiaat hebben gepleegd of
in
herhaling
vallen, hebben een probleem. Doorgaans
gaat zo’n geval naar de examencommissie.
Dr. Rik Kaasschieter, secretaris van de examencommissie bij Wiskunde & Informatica, laat weten dat er maximaal vijf
studenten per jaar bij hem voor plagiaat verschijnen. “We proberen zoveel mogelijk
preventief te werk te gaan. We stimuleren
docenten om uit te leggen waar de grenzen
liggen en vragen ze duidelijke richtlijnen
voor citeren op te nemen in studentenwijzers.” Volgens Kaasschieter varieert het
van geval tot geval hoe zwaar de straf is. “Elk
incident is weer net anders. De grens
tussen samenwerken en letterlijk van een
ander overnemen is niet altijd scherp.
Studenten kunnen er met een berisping
vanaf komen, een tentamen of een opdracht opnieuw moeten doen of een tijdje
van een vak worden uitgesloten. Van recidivisten worden we erg kriegelig.” In 2006 is
een student bij Informatica herhaaldelijk in
de fout gegaan. Daar zijn toen advocaten

“De waarheid komt
altijd boven water”

aan te pas gekomen. De kwestie is
geëindigd in een schikking, waarbij werd
bepaald dat de student tijdelijk van het vak
werd uitgesloten.
Kaasschieter vertelt dat ook buitenlandse
studenten hun boekje te buiten gaan. “Hier
hebben ze soms meer vrijheid dan in hun
land van herkomst. Niet iedereen kan daar
even goed mee omgaan. Bovendien zijn ze
andere regels gewend. Daar komt bij dat de
druk om te presteren bij deze groep hoog
kan zijn.”

Plagiaat/Jud
Illustraties/
Plagiaat, ‘het overnemen van
ringen van anderen en deze lat
Ook wel letterdieverij genoem
universiteit nooit geheel plagi
Uiteraard wordt wel het één en
mogelijk te voorkomen en te b
wereld van plagi

Opvoeden
Bij Scheikundige Technologie zou letterdieverij ‘0 tot 1 keer per jaar’ een zaak voor
de examencommissie zijn, laat opleidingsdirecteur prof.dr. Alex van Herk weten. “We
moeten onze studenten vooral het eerste
jaar opvoeden”, is zijn mening. Bij deze
faculteit maken ze gebruik van het
computerprogramma Ephorus, dat vooral
wordt ingezet bij scripties en verslagen.
Ephorus vergelijkt een digitale versie van
een rapport met alles wat
via
een
internetzoekmachine gevonden kan
worden. Alleen als een
student letterlijk zinnen uit
een niet-digitale versie van
een boek kopieert, ziet het
systeem
dat
niet.
Scheikundige Technologie
is met dit systeem gestart
vanwege positieve geluiden bij andere
faculteiten, laat Erik Smeets van Dienst ICT
weten.
Bouwkunde
en
Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(voorheen TM) maken ook gebruik van
Ephorus. Dr.ir. Jetse Reijenga demonstreerde Ephorus in 2007 aan zijn collega’s.
Volgens Reijenga is het aan de docent om te
bepalen welke vervolgactie de docent
neemt na constatering van plagiaat. “Er zijn
twee opties. Je
krijgt een 1 en
levert maar een
nieuwe versie.
Of je wordt aan
de examencommissie gerapporteerd.”
Om plagiaat te
voorkomen,
introduceerde Reijenga vorig jaar bovendien richtlijnen voor correct citeren, die
volgens hem ‘semi-officieel’ geaccepteerd

“Van recidivisten
worden we erg
kriegelig”

zijn. Daarin staat onder meer vermeld:
‘Recente ontwikkelingen, zoals het toenemend gebruik van internet, meer OGO’s
in de bachelor, alsmede ervaringen
groepswerk in de
masterfase tonen de
noodzaak tot het
preciezer
herformuleren van richtlijnen voor het
correct citeren en
gebruik van literatuur referenties.’ In
het document staan
aanwijzingen voor juiste bronvermelding
en er wordt op gewezen dat ook bij illustraties een bron moet staan. Volgens Reijenga

“We moeten onze
studenten vooral het
eerste jaar opvoeden”
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la gi aat p l e g en’
pla
dith van Gaal
/David Ernst
stukken, gedachten, redeneten doorgaan voor eigen werk’.
md. Dat een instituut als een
iaat-vrij is, valt te verwachten.
n ander gedaan om het zoveel
bestrijden. Cursor dook in de
aat aan de TU/e.

schuwen studenten van tevoren voor de
controle. Als ze dan nog plagiaat plegen,
zijn ze ofwel heel brutaal of naïef.”
“Ik vind wel dat controle een laatste stap
moet zijn. Je kunt docenten en studenten
beter opvoeden in netjes citeren. Zo hebben
we bijvoorbeeld in de handleiding voor een
afstudeerverslag de regels opgenomen.
Correct citaten weergeven hoort gewoon
thuis in een onderzoekswereld.” De
pilot is positief
bevonden
en
Ephorus wordt naar
verwachting daadwerkelijk ingezet bij
Bouwkunde. Onder
meer
afstudeerverslagen kunnen worden getoetst, omdat
die binnenkort gedigitaliseerd worden.
Een rondvraag onder studenten leert dat er

ofwel bar weinig plagiaat wordt gepleegd
ofwel dat niemand er voor uit durft te
komen. “Volgens mij zijn we redelijk brave
studenten”, laat Niels Ondersteijn van
studievereniging Intermate weten. “Bij veel
vakken wordt er gehamerd op correct
citeren en bij opdrachtbeschrijvingen staat
het goed uitgelegd.”
Jeroen Geerts van Van der Waals
constateert dat er
her en der letterdieverij
wordt
gepleegd. “Via via
heb
ik
wel
gehoord dat studenten stukken
overnemen en dat
vooral van internet halen. Helaas wilden ze er niets over
kwijt tegen Cursor.” Volgens Geerts
weerhoudt de angst voor represailles toch

“Volgens mij zijn
we redelijk brave
studenten”

veel studenten ervan om zich te buiten te
gaan aan letterdieverij. “Wat ik er van hoor,
word je behoorlijk bestraft. Ik waag me er
niet aan.”
Kevin van der Pol van studievereniging
GEWIS laat weten dat hij nog geen ernstige
gevallen heeft gezien. “Ik weet wel dat er
veel wordt samengewerkt aan opdrachten,
maar dat is volgens mij geen plagiaat. Vorig
jaar is bij een vak wel veel van internet
gehaald.”
Volgens Geert-Jan Evers, fractievoorzitter
van studentenfractie Groep-één en student
Werktuigbouwkunde, werkt controle als afschrikmiddel. “Ik weet dat mijn medestudenten bij de vakken waar op plagiaat wordt
gecontroleerd, in ieder geval niets durven te
proberen.”/

.

Plagiaatregels aan de TU/e

wordt dat laatste nog wel eens vergeten.
(Zie
http://students.chem.tue.nl/richt
lijnenciteren.pdf voor de gehele versie van
de richtlijnen).
Bij Bouwkunde was beleidsmedewerkster
ir. Mariëtte Heijman van 2006 tot 2007
behept met een pilotproject voor Ephorus.
“We hebben het bij drie vakken geïmplementeerd. In totaal hebben we 150 werkstukken getoetst en in 55 daarvan vond het
systeem overlap met andere stukken. Na
handmatige toetsing, bleek er slechts één
echt plagiaat te zijn.” Ook bij Bouwkunde
blijft het de eerste keer bij een waarschuwing en is het de tweede keer linea
recta naar de examencommissie. “We waar-

De faculteiten van de TU/e regelen zelf standig hoe ze omgaan met het voorkomen
en bestrijden van plagiaat. Vrijwel iedere
faculteit heeft een passage over fraude of
plagiaat opgenomen in de examenregle menten. Een groot deel van de faculteiten
heeft er het volgende over vastgelegd:
‘Wanneer terzake van het afleggen van een
tentamen fraude wordt geconstateerd of
vermoed (zoals spieken, plagiëren etc.)
wordt volgens artikel 3.2 van het
Examenreglement dit zo spoedig mogelijk
vastgelegd. De examencommissie kan de
student voor ten hoogste één jaar uitsluiten
van verdere deelneming aan het desbe treffende tentamen. [….] Ook plagiaat wordt
als fraude bestempeld. Het aanhalen van
iemands werk, woorden of gedachtegoed is
citeren. Dit is toegestaan, mits dit wordt
gedaan met bronvermelding: een opgave
van de bron waaruit geciteerd wordt.
Indien teksten, gedachten, redeneringen of
afbeeldingen van derden worden over genomen (bijvoorbeeld uit digitaal beschik bare informatiebronnen, ontleend aan
internet-websites of gescand uit boeken en
tijdschriften) en deze door laat gaan voor
eigen werk, wordt van plagiaat gesproken.
De plagiator pleegt bedrog en daardoor is

men fraudeur. Een aanta l aanwijzingen om
te citeren uit andermans werk om plagiaat
te voorkomen zijn vermeld in de afstudee r regeling.’
(Bron: examenreglement TU/e 2008/2009)
Er is onder meer sprake van fraude als de
student:
- werk ter beoordeling inlevert onder eigen
naam, dat geheel of gedeeltelijk van
anderen is overgenomen of door anderen is
gemaakt: hieronder wordt mede begrepen
het woordelijk overnemen of parafraseren
van passages uit werk van anderen, zonder
daarbij aan te geven dat het andermans
woorden zijn of dat de gedachtegang door
iemand anders is bedacht.
- actief meewerkt aan het verstrekken van
eigen werk aan anderen dat door die
anderen ter beoordeling zou kunnen worden
ingeleverd als eigen werk.
(Bron: examenreglement Technische
Bedrijfskunde)
Met vragen over plagiaat kunnen faculteiten
te rade gaan bij de juridische afdeling.
Volgens mr. Andy van Eggelen, hoofd juri dische zaken, is dat het afgelopen jaar
echter niet gebeurd. “Als het bij ons komt,

moeten we per geval bekijken hoe we het
aanpakken.”
Om plagiaat te voorkomen, worden bij de
meeste faculteiten ook aanwijzingen voor
de juiste manier van citeren gegeven.
Bovendien moeten studenten tussentijds
aangeven hoe ze tot een bepaald onderwerp
zijn gekomen. SURFdirect, de digitale
rechten community van SURF, gaf onlangs
richtlijnen voor preventie. In SURF werken
universiteiten, hogescholen en onderzoeks instellingen samen aan ict-innovaties. In
hun persbericht stelden zij vorige maand:
‘Een recente inventarisatie onder mede werkers in het hoger onderwijs toont een
groeiende behoefte aan duidelijkheid rond
plagiaat. Door de hoeveelheid aan bronnen
op internet kan er twijfel zijn over het eige naarschap en de oorspronkelijkheid van bij voorbeeld door studenten geleverd werk.
Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van
kwaadwillig plagiaat, slechte bronvermel ding of zelfs geoorloofd gebruik van ander mans materiaal.’ SURFdirect stelde ‘leef regels’ op om op de geconstateerde
behoefte in te springen.
Zie www.surf.nl/plagiaatpreventie.

30 oktober 2008 Cursor
10/ Universiteitsberichten
(Advertentie)

Algemeen

16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Leraar worden en leraar blijven’.
Beijaard is werkzaam aan de faculteit
Scheikundige Technologie.

Verkiezingen
Kandidaatstelling
verkiezingen TU/e 2008
Van dinsdag 4 t/m donderdag 6 november ’08 kunnen kandidaatstellingsformulieren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 17.00 uur.
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie, zie
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2008
The period of nomination has been set
for Tuesday 04 thru Thursday 06
November 2008.
For further information and forms:
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Educational training/DPO
Course Supervising
Msc students
The course ‘Supervising MSc students’
for teachers and PhD students (experienced and inexperienced supervisors) from
departments W, BMT, TN and ST will be
offered on Monday 8th and Thursday
11th 2008 from 13.30 - 17.00 hours. The
course is aimed to improve and systemize the way in which supervisors guide
their students during their graduation
projects. The course consists of short
introductions, exercises and discussions.
Participants will have an active role
during the course. Participation for
(foreign) teaching staff of the TU/e is
free of charge.
Further information can be obtained
from Sonia Gomez-Puente (phone 5292).
You can enrol for the course by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Mensen
Intreerede
Prof.dr. D. Beijaard houdt op vrijdag 31
oktober zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf

Promoties
Ir. P. Poplavko verdedigt op maandag 3
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘An Accurate Analysis
for Guaranteed Performance of
Multiprocessor Streaming Applications’.
Poplavko promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. R.H.J.M. Otten.
G.Z. Mincsovics verdedigt op maandag 3
november 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 ‘Studies on Tactical
Capacity Planning with Contingent
Capacities’. Mincsovics promoveert aan
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand en prof.dr.ir. J.
van der Wal.
W. Qi verdedigt op dinsdag 4 november
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘3D Interaction with Scientific Data
An experimental and perceptual approach’. Qi promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J-B.O.S. Martens en prof.dr.ir.
R. van Liere.
Ir. E. van der Geer-Rutten-Rijswijk
verdedigt op dinsdag 4 november zijn
proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in het Van
Abbemuseum. De titel van het proefschrift luidt ‘Let’s Reflect on Processes:
Task Uncertainty as a Moderator for
Feedback Effectiveness’. Van der Geer-

Rutten-Rijswijk promoveert aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. C.G.
Rutte.
Dipl.-math.oec. M.O. Heydenreich verdedigt op woensdag 5 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘A lace-expansion analysis of
random spatial models’. Heydenreich
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
R.W. van der Hofstad.
Mw. ir. N.M.W. Severens verdedigt op
woensdag 5 november haar 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 ‘Modelling
Hypothermia in Patients Undergoing
Surgery’. Severens promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. A.A. van
Steenhoven en prof.dr.mr.dr. B.A.K.M.
de Mol.
A.J. Pretorius MSc verdedigt op donderdag 6 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Visualization
of State Transition Graphs’. Pretorius
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.J. van Wijk en prof.dr.ir. J.F.
Groote.
D.J. Moodley MSc verdedigt op donderdag 6 november 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 ‘On the
Deactivation of Cobalt-based FischerTropsch Synthesis of Catalyst’. Moodley
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.

(Advertentie)

Studentenleven
Tint
Lezing door prof. Barry A.
Goodfield en prof. Paul Meerts
America’s new president and administration, the impact for Europe and the
world.
Dr. Barry Goodfield is gespecialiseerd in
het herkennen van de onbewuste non
verbale signalen. Zijn werk is gebaseerd
op een unieke, gepatenteerde psychotherapeutische methode. Dertig jaar
geleden heeft hij in de VS het Goodfield
Intstitute opgericht en sindsdien directeuren, regeringsvertegenwoordigers,
misdaadbestrijders en therapeuten
getraind op het gebied van crisismanagement, stressvermindering en conflictbeheersing.
Dr. Paul Meerts is onder meer adviseur
en directeur van het Instituut Clingendaal en professor in International
Negotiation Analysis aan het Europa
College in Brugge (Belgie) en de Charles
Universiteit in Praag.
Donderdag 13 november, 19.30 uur 21.30 uur, zaal 5, Auditorium.
Organisatie: T!NT in samenwerking met
Goodfield Insituut. Opgave via:
www.goodfieldinstituut.nl of tint@tue.nl.

Check your leaks
Non-verbale communicatie met de
Goodfield methode. Een dag om letterlijk
naar jezelf te kijken. Met behulp van
langzaam afgedraaide videobeelden kunnen we ons eigen non-verbaal, onbewust
gedrag in beeld brengen. Dit gedrag ontstaat al in onze vroegste kindertijd. Als
kind kunnen we geen rationeel antwoord
geven op wat we waarnemen en wat ons
overkomt. De sterke emoties die daarmee gepaard gaan, vooral angst, woede
en verdriet, worden weggestopt, maar
blijven zichtbaar als onbewust gedrag bijvoorbeeld ogen sluiten, wenkbrauwen
optrekken, tong uitsteken, tanden laten
zien bij bepaalde onderwerpen. Dit kan
via de Goodfield-video-analyse-methode
zichtbaar, bewust en inzichtelijk gemaakt
worden, zodat je er ook iets mee kan.
Zaterdag 22 november, 10.00 tot 16.30
uur, Café Tint in De Bunker. Door: Wim
de Leeuw, kosten: vijftien euro inclusief
lunch. Opgeven: tint@tue.nl.

Naar de Filippijnen

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

volkskrant.nl/studenten

Een reis van vier weken naar de
Filippijnen, in juli/augustus 2009,met
een groep van acht tot tien jonge mensen
tussen de twintig en de dertig jaar en
twee begeleiders.
Te gast zijn bij internationale leefgroepen en verblijven bij families in stad en
dorp. Hun dagelijkse leven van nabij
meemaken en kennis maken met kleinschalige projecten voor gezondheid,
onderwijs, landbouw, basisgemeenschap.
Zaterdag 29 november (van 11.00 uur 15.00 uur) vertellen we meer over doel,
organisatie, voorbereiding en kosten op
ons adres:
Missionair Team Willem de Bruynstraat
18, 5622 KJ Eindhoven. Meer weten:
www.tue.nl /tint; belangstelling of aanmelden: mvmoorsel@missie-geest.nl of
tint@tue.nl; (040)2466121.

Diversen
Landelijk Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren
Symposium
Op 7 november houdt het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het
symposium ‘Hoe word ik een (effectieve)
professor?’ in het Trippenhuis te
Amsterdam. Dit symposium is bedoeld
voor vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten. U kunt onder
andere lezingen bijwonen door Sybilla
Dekker, prof.dr. Barbara Alving (NIH,
USA) en dr. Pam Hines (Science).
Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en er is een interactieve voordracht over dilemma’s op de
werkvloer.
Als u vrouwelijke hoogleraar of universitair hoofddocent bent, kunt u zich aanmelden via www.lnvh.nl. Vragen kunt u
sturen aan bakker@lnvh.nl.

LSVb,LOF en SOM
Medezeggenschap Manifestatie
Vrijdag 28 november in Utrecht: MMM:
de Mega Medezeggenschap Manifestatie!
Een dag voor alle medezeggenschappers
vol leuke workshops, een lezing van Karl
Dittrich (voorzitter NVAO), een diner en
een borreldebat met onderwijsexperts.
Georganiseerd door de LSVb, LOF en
SOM. Voor meer informatie kijk op
www.studentenpolitiek.nl/mmm en
schrijf je in!

Vacatures
Technicus hbo-niveau (V34.323), de
groep Photonics and Semiconductor
Nanophysics (PSN), faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.441 t/m 3.352 euro).
Postdoc: DDSS - Multi-agent simulation
of dynamic activity-travel patterns
(V38.547), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).
Accountmanager Communicatie
Communicatie Expertise Centrum
(V89.109), (2,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 CAO nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.872 t/m
4.970 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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Willemien’s couch can tell a thousand stories
In the basement of the
Hoofdgebouw, in room
1.27, sits a worn corner
couch. It is a beige couch
with cloth upholstery
that seats at least six
persons. Burn holes in
the upholstery. The arms
have been scratched bare
by the cats of the man
who preceded Willemien
Fraaije, humanistic
student counselor of the
TU/e. Fraaije: “This
couch has seen many
students and they have
all recovered here. This
couch could tell you
thousands of stories.”
The corner couch was
already there when Fraaije
took up her position in
1987
as
humanistic
student counselor at the
TU/e. Even then her door
was already open on
Monday and Thursday
mornings. She remembers
the first student who came
to her for advice. He did not
have the courage to come
in straight away and first
asked what Fraaije did. She
invited him to sit down on
the couch and then he told
her that his girl-friend has
broken up their relationship. He had just seen
her on campus talking intimately to a new friend. He
had gotten scared when he
noticed that he felt like
beating the hell out of that
boy. Instead, he ended up
on
the
couch
with
Willemien and told her his
story. He kept up his
weekly Monday morning
visits for a whole year.

Fraaije: “His story is illustrative of many of the
students that have dropped
in over the years since
then.” Meanwhile many
students have sat on that
worn couch. To talk, to be
comforted, to be heard and
understood. What do
students come up with in
general?
Fraaije
enumerates: “Broken relationships, homesickness, they
miss their relatives, or relationships at home. There
are also students who have
experienced the death of a
parent, or whose parents
may be seriously ill.”
Over the years Fraaije has
also received many international students in her
role as counselor. “After all,
the TU/e is a big organization where you may well
feel lost. Young people far
away from home may
therefore be looking for a
substitute for home. If
things are alright, you can
find some soul mates in
Eindhoven to tell your story
to. Sometimes this fails.
Still, even if you can find
them, it is not always wise.
Nobody wants to be
thought of as pathetic.
Here, anyone can tell their
story without having to be
afraid that someone will
hold it against them at
some point. Everyone can
take off their masks here,
can drop their defense. I
don’t wear a mask myself
either”, says the counselor.
“I listen and I also share
little things from my own
life with them, my grief,
my joy.” Fraaije em-

Willemien Fraaije on her couch. Photo: Bart van Overbeeke

phasizes that the couch has
also experienced its share
of laughter.

Home front
Fraaije about her own
student days in Breda: “I
enormously enjoyed the
strong sense of freedom
and the openness in
mutual relationships. In
that respect the times have
not changed. Indeed, they
have become better. Think
of the greater ease with
which students can also
communicate with their
family and friends from a
great distance. I myself can
text with my children, who
study elsewhere. That is
something I also see with a
great many Asian students
here at the TU/e, who keep
in touch with the home

front that way.”
In spite of the improved
distance communication
facilities you may feel
inclined to confide in an
independent third party
when something happens
to you. Fraaije explains:
“Even when you have a
good social network, you
cannot always fall back on
the understanding of
others.
For
instance
because your environment

itself does not have any
experience with this and
finds it difficult to
empathize
with
your
situation.” Fraaije says that
she thinks everybody
should have a couch ready
for others. “Just listening
to someone quietly and
paying attention can be of
immense value, especially
in times of need.”/

.

Humanistic counseling
Every Monday and Tuesday from 12.30 to 16.30 hours and
every Thursday from 10.00 to 14.00 hours you can drop in
without an appointment at HG - 1.27 for a personal talk to
humanistic counselor Willemien Fraaije. By prior arrange ment also: w.j.t.h.fraaije@tue.nl or 040-247 4694 during
the open-house hours.

International dancing at Footloose
tics. She has a Dutch dance
partner and she loves to
dance at Footloose. She
attends most dance evenings every two weeks.

Fifteen dance couples
circle around on the
dance floor. They practice
quick step during a
beginners’ course
ballroom dancing at the
Eindhoven’s Student
Dance Company Footloose. The dance instructor gives instructions,
alternating between
Dutch and English.
“English instruction is
needed, for more and
more international
students of the TU/e and
Fontys find their way to
Footloose in the Bunker”,
says former chairwoman
Carolien Lafféber.
Lafféber thinks this is a
pleasant development. In
her opinion Dutch men are
more busy dancing while
they are dancing, while
men from other nationalities pay attention to their
dance
partner
while
dancing. Like Mehmet
Cubuk, a Master student of
Computer Science Engineering, does with his
dance partner Beste Eris, a
Master student of Sustainable Energy, both from
Istanbul. Eris and Cubuk
dance intensively and with
great enthusiasm. Eris:

Different from working

Aydin Can: “Many Dutch
men work too hard when
they dance.”
Photo: Bart van Overbeeke

“This is my last year in
Eindhoven. I take what I
can get this last year.”
Therefore she attends Jazz
ballet, Tap dance and Salsa
courses in the evenings.
Eris needs her time for her
studies, but dancing and
sports are a welcome alternative. She likes the
atmosphere at Footloose.
Aydin Can, a PhD in
Chemical
Engineering,
enjoys
dancing
with
Footloose too. “I can
release stress here. It is so

different from my studies.”
Can already had a lot of
dancing experience in
Turkey. He was even a
dancing instructor over
there. Can: “Here at
Footloose you have permanent dance instructors.
In Turkey they used a
student-trains-a-student
system. If you were a good
dancer, they selected you to
take trainer courses. First
you become an assistant
trainer and after three
years, you become an in-

structor yourself.” Can
points out two ladies on the
dance floor. “They are
former dance students of
mine.” One of them is
Seray Candar, a Master
student of Operations
Management and Logis-

According to Can, dance
company Footloose looks a
lot like the dance association in Istanbul of which he
was a board member. “We
also had dance evenings
and joined international
competitions. This means
a lot of organizing.” To the
question whether he sees
differences between Dutch
dance partners and himself
he answers: “Many Dutch
men work too hard when
they dance. They put a lot of
effort into it, but forget to
pay attention to the woman
they are dancing with. I try
to put joy, love and attention in dancing with a
partner. That’s different
from working.”/

.

In short
Premiere for
mathematician
with TU/e roots
Dr.ir. Bert Zwart is the
first researcher outside the
United States to win the
Erlang prize for the best
researcher under 36 in the
field of ‘Applied
Probability’. Zwart is
awarded the prize for his
exceptional contribution
in the field of interfaces
between applied calculation of probability,
computer science and
communication networks.
At present Zwart is employed at the National
Research Institute for
Mathematics and
Computer Science in
Amsterdam. He obtained
his PhD at the TU/e in
2001. From 2002 to 2006
he was active here as an
assistant professor with
the Department of
Mathematics & Computer
Science. Since August of
this year he has been a
Senior Fellow of the
research institute
EURANDOM, which is
affiliated with the TU/e.
Zwart is praised by the
jury of the Erlang prize in
particular for his contribution to a method by
which it is possible to calculate the probability of
the loss of data packages
in communication
networks. From America
the prize winner reacted
by saying he was proud:
“The list of previous
winners is impressive.
I am truly honored to be
the first person employed
at a non-American institute who is receiving
this prize.”

First Netelcom
Award for PhD
candidate TU/e
Ir. Maurice Kwakkernaat
has been presented with
the first Netelcom Award
by the Dutch branch association of telecom companies. Kwakkernaat was
given the incentive prize
of five thousand euros for
his research within the
Radiocommunication
group of the Electrical
Engineering Department.
He developed a measurement system there that
enables us, while moving
along, very accurately to
measure both the radio
echoes of the mobile telephone network and video
images of the environment. By combining the
radio and video images,
important information is
obtained about the operation of the mobile
network. Kwakkernaat
hopes to obtain his PhD
for this research in
December.

Footloose
Footloose organizes courses in Rock and roll, Jazz ballet,
Tap dance, Salsa, Ballroom and Latin dance. Membership
costs 30 euros per year and 20 euros for the second
semester only. The board of Footloose can be reached at
040 - 247 8504 or at info@esdvfootloose.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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“Religie heeft nog niet afgedaan”
Als vroeger de varkenspest uitbrak,
werden er beesten geofferd om de goden
gunstig te stemmen en de ziekte te laten
stoppen. Tegenwoordig vernietigen we
een deel van de veestapel om het virus te
stoppen. In feite doen we hetzelfde, maar
nu voor de god van de wetenschap en
kennis. Dat stelt de Franse filosoof Bruno
Latour, die hier twee andere interpretaties
van een zelfde verschijnsel in ziet: het
vaste geloof in een bepaalde opvatting.
Of, zoals Verkerk religie formuleert:
“Religie is niet hetzelfde als ‘de kerk’ of
één bepaalde geloofsopvatting. Het is een
opvatting, ideologie of overtuiging over
de mens over de wereld en zijn rol daarin,
van het ‘goede leven’. Het gaat om nietrationele overtuigingen, religieuze opvattingen of wereldbeschouwingen. Die
termen verwijzen allemaal hetzelfde voortechnische opvattingen, opvattingen die
vooraf gaan aan menselijk handelen en
dat handelen bepalen. Daar zit techniek
natuurlijk vol mee.”
Het waren tot nu toe vooral filosofen die
zich met de relatie techniek en religie
bezighielden. Een van de eersten was
August Comte (1798 - 1857) met zijn
invloedrijke theorie van drie stadia voor
de wereldgeschiedenis: het theologische,
het metafysische en het positivistische
stadium. In de eerste fase verklaren
mensen de natuur door het bestaan van
goden. In de tweede met abstracte begrippen als ‘de natuur’ en ‘de rede’. De laatste
fase kent volledige rationaliteit, gebaseerd
op de empirische wetenschap; religie is
voor de privésfeer. Veel filosofen dachten
dat fase drie was ingegaan, gezien de ontwikkeling van de wetenschap en de leeglopende kerken. Maar die aanname staat
onder druk. Verkerk: “Je kunt constateren
dat religie nog niet heeft afgedaan.
Volgens mij is het wezen van de religie
niet door techniek of de maatschappij
beïnvloed, wel de vorm. Technologie is
altijd door religie beïnvloed, alleen al
omdat kerken en kloosters eeuwenlang
de centra van belangrijke kennis waren.”

Schaalvergroting
Dat was vroeger, maar nu? Veel filosofen
leggen een relatie tussen enerzijds de
motivatie voor technische ontwikkelingen
en anderzijds religie. David Noble stelde
in 1997 nog dat religieuze motieven de
belangrijkste drijfveren zijn achter technologische ontwikkelingen. Hij wijst op
het christelijke besef van verlossing en
perfectie dat bij mensen leeft sinds de
Middeleeuwen. Dat idee zet zich voort in
de Renaissance. Verkerk: “Sinds Francis
Bacons boek ‘New Atlantis’ (1627, red.)
streeft men naar het Koninkrijk Gods en
het paradijs op aarde en de techniek kan
daar een bijdrage aan leveren. Dat motiveert en stimuleert empirisch onderzoek.
Nog steeds streeft de westerse cultuur
naar perfectie en genot en dat geeft vorm
aan bijvoorbeeld de -esthetische- medische en chirurgische techniek. Ook dat is
techniek als uiting van het ‘goede leven’.”
Godsdienstsocioloog Bronislav
Szerszynski verwijst hier ook naar.
Dankzij de toegenomen techniek kunnen
mensen de realiteit beter controleren en
bedreigingen elimineren. Tegelijk heeft
de mens nieuwe risico’s geschapen, die
weer beheerst moeten worden. Waarmee
Szerszynski niet wil zeggen dat het
vroeger allemaal beter was. Integendeel,
de natuur was eeuwenlang een bedreiging voor de mens. Maar door de technologische schaalvergroting ontstaat de
tegenovergestelde situatie: het gevaar
komt niet langer van een ‘bovennatuurlijke werkelijkheid’, maar de mens vormt
een reële bedreiging voor de natuur.
Ook de Nederlandse filosoof Hans
Achterhuis spreekt zich hierover uit: “Er
is veel bereikt, maar de mens is er niet

Techniek en religie/Gerard Verhoogt
Illustraties/David Ernst
“De relatie tussen techniek en religie bestaat al sinds
mensenheugenis. Toch is de studie hiernaar relatief nieuw
terrein”, zegt drs. Michiel van Well van de Stichting
Toekomstbeeld der Techniek. Op 22 oktober presenteerde hij
het Boek ‘Deus et Machina: de verwevenheid van technologie
en religie’ waaraan ook prof.dr. Maarten Verkerk, bijzonder
hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de TU/e,
meeschreef. De conclusie: ondanks de secularisatie is de
relatie tussen techniek en religie springlevend.

verkeerd, de invloed van een groep -zoals
een kerk- kan ook verstikkend zijn. Maar
nu heerst er een geloof in een soort
superindividualisme, waarbij men
niemand nodig heeft. Het individu is
tegenwoordig heilig. Maar helemaal
autonoom, individueel en zelfstandig
leven is onmogelijk, betoogt Verkerk:
“Ook het individu heeft de ander nodig
om individualist te zijn. Bovendien wil
niet iedereen een individualist zijn of kan
het aan om alles maar zelf uit te zoeken
en zich staande te houden. De grote verandering zit in wat Kant eerst de ‘ethiek
voor iedereen’ noemde, dat is nu de
ethiek voor het individu.”

Keerzijde
fundamenteel anders door
geworden: hij lijdt nog steeds
pijn, honger, kampt met
tegenslagen en worstelt
met de grenzen van de
maakbaarheid.”
In zijn toelichting op
de vraag waar de
huidige stand en
vorm van de
techniek toe
leidt, verwijst
Van Well eerst
naar de uitvinding van de
boekdrukkunst: “De
motivatie
daarvoor
was religieus: het verspreiden van de bijbel. Het
effect was dat mensen die
zelf gingen lezen en
dat daardoor de
macht van de
heersende religieuze
kerkelite
afnam,
want het
gewone
volk interpreteerde de
bijbel op zijn
eigen manier.
Zoiets zie je nu
ook in de westerse
wereld, waar techniek is
toegespitst op het individu
en op de beeldcultuur. Die
wordt steeds sterker en
mensen baseren hun
ideeën veelal op beelden
die men zelf uitkiest en
opzoekt op internet of op
tv. Je ziet dat de jeugd een
eigen (gods)beeld samenstelt, dat vooral
op persoonlijke ervaring is gericht en niet
op de officiële leer.”
Als concreet voorbeeld wijst Verkerk op
de EO jongerendag of tv-programma’s als
‘Het zal je maar gebeuren’. “De nadruk
ligt op de emotie, op de subjectieve
beleving. Door de technologische ontwikkelingen is de kerk een beweging geworden die niet is gebaseerd op dogma’s
of bijbelwetten, maar op persoonlijke
ervaring van het niet-rationele. Het lijkt
wel alsof geldt ‘Als je het niet beleeft, is

Is het rotsvaste geloof in techniek ook een
vorm van religie? Van Well vindt van wel:
“Dat kun je zeker zo zien, als je religie
niet opvat als een kerk met regels. Je hebt
bijvoorbeeld de beweging van de transhumanisten. Zij geloven dat de moderne
techniek (nanotechnologie, biotechnologie, red.) de mens zal verlossen van alle
door de natuur gestelde grenzen. Er zijn
veel gradaties, dit is natuurlijk een uiterste, maar geloof in techniek is zeker een
vorm van religie.”
Verkerk sluit zich daarbij aan: “Het is een
vervolg van het vooruitgangsdenken. Het
geloof in de zegen van de vooruitgang
begon in de verlichting. Het geloof dat
wetenschap en techniek alle problemen
oplost, is een utopisch geloof. Dat
techniek een aantal problemen oplost, is
echter zeker waar, door de medische
techniek worden we ook allemaal ouder.
Maar al het goede van techniek heeft ook
een keerzijde, zoals Szerszynski al aantoonde.”/

.

het niet echt’.”
Hij wijst ook nog op de eenpersoonsverpakkingen fast food, de personal
computer en de Ipod, technische producten met als boodschap ‘Ik ben een onafhankelijk mens die doet wat hij wil en
wanneer hij wil’. Verkerk: “Dat is de individualisatie ten top. Het is een mythe die
zegt: ‘Je bent pas een authentiek mens als
je als mens gelooft dat je eigen karakter je
eigen toekomst maakt’.
Het is de techniek die deze mythe van het
individualisme mogelijk maakt.
Individualisme is volgens Verkerk niet

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
STT is een stichting die veertig jaar gelden
werd opgericht door het Koninklijk Instituut
voor Ingenieurs en die verkenningen
uitvoert naar techniek en maatschappij.
Voor een onderzoek worden deskundigen
uit wetenschap, bedrijfsleven, beleid en
maatschappelijke organisaties met ver schillende disciplines uitgenodigd die
elkaar bij voorkeur nog niet kennen. Juist

door de kennismaking en de kennisuitwis seling ontstaat nieuwe kennis, zoals in dit
project waaraan antropologen, technologen
en theologen meewerkten. Dit project
ontstond omdat STT constateerde dat beide
onderwerpen veel in de belangstelling
staan, maar niet met elkaar in verband
worden gebracht.
Kijk voor meer informatie op www.stt.nl.
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/Valsemunterij
als wapen

‘Eigenzinnig en elektronisch’ is toe aan editie zes
Zes jaar geleden mochten drie
Bouwkundestudenten onder de
vleugels van Studium Generale
een eigen muziekfestivalletje
organiseren. Tot hun verbazing
trok de eigenzinnige formule
zoveel mensen dat de deur
dicht moest. Inmiddels is 220v
toe aan editie nummer zes,
donderdag 6 november in het
Gaslab. Het advies: wees vroeg.
Eigenzinnige elektronische
muziek, dat is de crux van 220v.
“Muziek die een heel specifieke
groep mensen aanspreekt”,
vertelt programmeur van het
eerste uur Frans van Gastel (30).
En daar blijkt een trouw publiek
voor te vinden. “Elke editie is tot
nu toe ‘vol huis’ geweest. We
hebben soms zelfs bezoekers
uit Duitsland en België die op
bepaalde acts afkomen.”
Hoe ging dat indertijd eigenlijk,
de start van 220v? Van Gastel:
“Ik zat in de muziekcommissie
bij Studium Generale. We
hadden het idee: er moet iets
voor en door studenten komen.
Elektronische muziek, want dat
past goed bij de TU. Voor dat
idee hebben we toen een zak
met geld gekregen, en daar zijn
we mee gaan
‘shoppen’.”
Hoewel Van Gastel
de enige uit de
originele programmeursgroep is die
er nog bij is, blijft
de werkwijze hetzelfde. “Elke
programmeur
voert natuurlijk
zijn eigen
lievelingen
aan, en daar
voeren we
dan strijd
over.”
De ‘lieveling’ die Van
Gastel dit jaar heeft
weten vast te leggen, is
Schneider TM, die samen met

Kpt. Michigan op 220v staat. “Ik
probeer ‘m al drie jaar te boeken.
En hij wou elke keer wel, maar
hij kon niet. Nu kan-ie wel, maar
kan ik er zelf niet bij zijn. Ik ben
met mijn eigen band (Monokino, red.) dan in China.”
Schneider TM en Kpt. Michigan
zijn de openingsact - freakpop,
afro-punk electro, anti-techno
noise, tegendraads tot op het
bot, zegt de SG-website.
Luistermuziek in ieder geval.
Later op de avond nemen de
beats het over, met Pigon, de
combi van Efdemin en RNDM.
Efdemin (Phillip Sollmann) is
een Berlijnse producer die

De Tweede Wereldoorlog blijft een
inspiratiebron voor boeken en films.
Dit jaarverscheen de OostenrijksDuitse film ‘Die Fälscher’. Het
thema in deze film is de vraag ‘Hoe
ver ga je om jezelf te redden?’ In
concentratiekamp Sachsenhausen
worden gevangenen gedwongen
mee te werken aan het vervalsen
van geld. Het is de bedoeling de
valse ponden Engeland binnen te
smokkelen om op die manier de
economie te ontwrichten. De film is
gebaseerd op het boek ‘Des Teufels
Werkstatt’ van Adolf Burger. De
film is te zien in De Zwarte Doos,
vandaag (donderdag 30 oktober),
dinsdag 4 november en woensdag
5 november, om 20.00 uur. Entree
voor studenten: 2,50 euro, anderen
betalen zeven euro.

/Effenaar = club

Schneider TM

samen met Oliver Kargl aka
RNDM zorgt voor ‘luchtig minimalisme en eigentijdse
klassieke house en techno’.
Afsluiter is de Nederlandse electropionier Dexter, bekend van
het undergroundhitje ‘I don’t

care’. Van Gastel: “Aan het einde
moeten de voetjes van de
vloer.”/

.

220v. Festival in het Gaslab. Donderdag
6 november, 20.33 uur tot 01.33 uur.
Entree: gratis.

Op zoek naar het Higgsdeeltje
Nobelprijswinnaars. Zeer bijzondere mensen die zeer dun
zijn gezaaid. Maar we hebben
er wel een aantal in Nederland,
en één ervan komt woensdag
5 november in het Auditorium
zijn verhaal vertellen: Gerard ’t
Hooft (1946), die in 1999 de
Nobelprijs voor natuurkunde
kreeg.
Wat weten we nu van het
kleinste van het kleinste? Op die
vraag zal ‘t Hooft ingaan tijdens
zijn lezing aan de TU/e. Wat is
onze kennis van de elementaire
deeltjes waaruit alles is opgebouwd, en wat verwacht de
wetenschap van de nieuwe
deeltjesversneller van CERN in
Zwitserland - de grootste ter
wereld?
Atomen zijn de kleinste deeltjes,
dachten we ooit. Maar deze
kunnen nog verder worden opgesplitst en blijken dan te zijn
opgebouwd uit nog elementairdere objecten, de ‘elementaire deeltjes’. De eigenschappen van deze deeltjes worden tot
in detail beschreven in het zogenaamde ‘Standaardmodel’.
Maar er zijn aanwijzingen dat

dit Standaardmodel niet perfect
kan zijn en dat er op uiterst
kleine schaal nieuwe, vooralsnog onbekende verschijnselen
moeten plaatsvinden. De beste
manier om dit te onderzoeken,
is de deeltjes met zoveel mogelijk energie tegen elkaar te laten
botsen. Dit gaat de wetenschap
doen met een onlangs gereed
gekomen deeltjesversneller - 26
kilometer lang, in een ronde
ondergrondse tunnel bij de
Zwitserse stad Genève. Men
verwacht hiermee de laatste nog
niet waargenomen component
van het Standaardmodel, het
Higgsdeeltje, te kunnen detecteren. Maar men hoopt vooral
ook nieuwe verschijnselen te
kunnen vastleggen.
Prof.dr. Gerard ’t Hooft (1946)
ontving in 1999 de Nobelprijs
voor natuurkunde. Hij is hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit
Utrecht en verbonden aan het
Spinoza Instituut. Hij speelde
een klein jaar terug een cruciale
rol bij de ‘affaire Cabbolet’. De
promotie van Marcoen Cabbolet
aan de TU/e werd op het laatste
moment afgeblazen vanwege

Nobelprijswinnaar Gerard ‘t Hooft. Foto: E. Landré

twijfels over zijn bevindingen.
Het werk van Cabbolet impliceerde een kleine natuurkundige
revolutie, maar volgens ‘t Hooft
sneed het werk geen hout./

.

Woensdag 5 november, 11.45 tot 13.00
uur, Blauwe Zaal, Auditorium.

Een kleine twee jaar terug ging de
Effenaar van start met de formule
ALRT. Op de ALRT-avonden veran dert de grote zaal van de pop tempel in een heuse club met bijna
altijd grote namen op het affiche.
Booka Shade, Anthony Rother, Dj
Hell en Dave Clarke stonden al
eerder op ALRT, deze keer is de
beurt aan Samim, bekend van de
zomerhit ‘Heater’. ‘De sound van
Samim kan omschreven worden als
funky en pompend’, aldus de Effe naar. Voor Samim draait Matthias
Tanzmann, een van Duitslands
meest geboekte dj’s. Verder komt
het Nederlandse Polder op de
bühne, bestaande uit Lauhaus,
dansvloerspecialist, en David
Labeij. Met hun debuutalbum
‘Poldermodel’ scoren ze nu ook
internationaal. De aftrap van de
avond is voor lokaal talent Tommie
Frencken, met zijn dansbare mix
van deep/techhouse en minimal/ techno. Zaterdag 1 november,
vanaf 23.00 uur. Entree 16 euro aan
de deur, voorverkoop 12,50.

/Vreemde
combi, maar
wel gratis

Wie geen zin heeft in de elektronica
van 220v, kan op 6 november ook
naar een gratis concertavond in de
Effenaar, onder de noemer Vice
Live. Vice is een gratis internatio naal gedistribueerd lifestyle
magazine. Vice Media Benelux
brengt in november drie acts bij
elkaar waarmee ze zes podia in
Nederland en België aandoen,
waaronder de Effenaar. De acts
komen uit verschillende hoeken.
Bryan Black and Mr No, ofwel
MOTOR, staan garant voor een
portie scheurwerk. Ze trekken hun
zaag- en hakwerk geheel uit elek tronica, maar het klinkt minstens
zo rauw als metal uit ‘echte gitaren’.
Maar het is wel allemaal zeer dans baar. The Bloody Honkies zijn ‘vier
boerenkinkels uit het oosten van
Nederland’ die rock-‘n-roll spelen
zoals die in de jaren zeventig kon
klinken. Snoeiharde gitaarriffs en
jankzang à la MC5 en The Stooges,
maar dan ‘frisser en fruitiger’. 1982
is een Belgische band. Snelle,
harde en vooral dansbare muziek
maken ze. Ze missen een bas gitaar, maar dat vinden ze niet erg,
want daar doen ze gewoon niet
aan. Toegang tot Vice Live is gratis,
maar aanmelding vooraf op
www.vicelivetour.com is verplicht.
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Stoelen maken met
krantenpapier, paperclips en tape

Bouwkundestudenten
vallen in de prijzen
Twee TU/e-studenten en
een deeltijd universitair
docent van Bouwkunde
hebben prijzen gewonnen op de Staalbouwdag.
De nationale staalprijs
wordt één keer in de twee
jaar uitgereikt en de
studentenstaalprijs
jaarlijks.
Bij de studentenstaalprijs
gaat het om het beste afstudeerproject.
TU/e’er
Saskia Kieboom won de
eerste prijs in de categorie
‘Techniek’ en Karin de
Louw werd eerste in de
categorie ‘Onderzoek’. In

totaal waren er zestien
studenteninzendingen,
waarvan er vier van de
TU/e waren. Kieboom
maakte een ontwerp voor
een
overkapping
in
Diergaarde Blijdorp. De
Louw onderzocht ‘het constructieve gedrag van op
buiging belaste U-profielen’.
Voor
de
Nationale
Staalprijs kreeg de organisatie 149 inzendingen
binnen. Ir. Gerald Lindner,
als deeltijd ud aan de TU/e
verbonden, won als lid met
zijn projectteam in de
categorie ‘Karakteristieke

stalen
bouwdelen
en
beeldende kunst’. Dit team
maakte het kunstwerk
‘kooi-met-geen-poema-erin’, refererend naar de
ophef over de poema die op
de Veluwe zou zijn
bespeurd.
Prof.ir. Bert Snijder van de
faculteit Bouwkunde laat
weten dat ‘het erg leuk is
dat we zowel in de prijzen
zijn gevallen op het gebied
van
onderzoek
als
techniek.’ “We proberen
het op beide gebieden goed
te doen.”/

.

Weinig animo voor open
zangavond Quadrivium
Het was dinsdagavond 28 oktober een
thuiswedstrijd voor het Eindhovens
Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium.
De vereniging hield een open zangavond in
de Blauwe Zaal. Het doel hiervan was onder
meer om nieuwe leden aan te trekken.
Uiteindelijk kwam er een persoon van
buiten Quadrivium opdagen. Steinar
Wouters, commissaris van kamerorkest
Ensuite en TU/e-student, vertelt: “erg
jammer. Waarschijnlijk komt het doordat
we de publiciteit pas laat hadden opgestart.
We houden 2 december weer een open
zangavond en die willen we vroeger gaan
promoten.” Overigens waren er wel
Quadrivium-leden die niet in het koor zitten,

maar die wel meezongen en dat mogelijk
blijven doen. Ondanks de lage opkomst,
was het wel een gezellige avond volgens
Wouters. “We hebben lekker gezongen.”
Het repertoire bestond onder meer uit werk
van Schubert en het bekende nummer
Yesterday. “Ook hebben we een drinkliedje
gezongen.” Waarschijnlijk gaf dit lied
inspiratie, want na het zingen ging de groep
naar De Bunker om daar wat te drinken. Ook
het zingen stopte niet. Bij het karaoke van
Japanse cultuurvereniging Kinjin werd
vrolijk doorgezongen.

Zo’n driehonderd eerstejaars studenten Bouwkunde gaan 3, 4 en 5
november de uitdaging
aan om een stoel te
bouwen van krantenpapier, paperclips en
tape. De faculteit houdt
volgende week het
jaarlijks terugkerende
sPektakel.
Volgens Rik Adriaans,
studentassistent bij het
P-atelier, is voor krantenpapier gekozen ‘om te laten
zien dat je met gewoon
afval ook van alles kunt
doen’. Het oorspronkelijke
idee was om alleen met
krantenpapier en paperclips aan de slag te gaan,
maar dat bleek de mogelijkheden te beperken.
Daarom mogen de studenten ook met tape in de weer.
De eerste dag zijn er
lezingen en testen de
studenten de mogelijkheden van het materiaal.
Dinsdag maken ze in
teams van drie personen
een ontwerp voor een
papieren stoel. Woensdag
worden de stoelen in de
W-hal
daadwerkelijk
gebouwd. De jury let er
vooral op of de zetels op
een slimme manier zijn
gemaakt. Bovendien moet
je er goed op kunnen
zitten.
Het was de bedoeling dat
het evenement in de stad
zou worden gehouden.
Adriaans: “We wilden
Bouwkunde meer zicht-

Vorig collegejaar moesten de eerstejaars een troon van wilgentakken
bouwen tijdens het sPektakel. Archieffoto: Bart van Overbeeke

baar maken in de stad,
maar veel locaties zaten al
vol. Om toch die link met
de stad te leggen, hebben
we voor krantenpapier van
het Eindhovens Dagblad
gekozen.” Overigens wordt
de W-hal zeker ook als
goede locatie gezien. “Je
kunt er goed je gang gaan
en je hebt er een bepaalde

creatieve sfeer.”
Volgens Adriaans leren de
eerstejaars op deze manier
vrij te denken, doen ze ervaring op met het uitwerken van een ontwerp en
het promoten van een
product.
Bovendien
oefenen ze met het werken
in teamverband./

.

Shift040 zoekt verslaggevers
Shift040.nl studentennieuws Eindhoven zoekt twee nieuwe verslaggevers: een sportverslaggever en een
algemeen journalist. Vind je schrijven leuk, durf je elke vraag te stellen en ben je op zoek
naar een leuke bijverdienste? Reageer dan op de vacature, te zien op
http://www.shift040.nl/nieuws/artikel/wij-zoeken-redacteuren/.
Ervaring is niet vereist. Voor meer info bel naar Ivo Jongsma,
tel 040-2472236.

Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het in Auckland?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Eigenlijk heb ik best wel
geluk. Als ik vanuit mijn
bureau naar buiten kijk,
zie ik een haven met
zeilboten en vulkanische
eilanden. Sinds september werk ik een paar

maanden aan een project
bij de University of
Auckland, New Zealand.
Het project gaat over
vliegschema’s van Air
New Zealand. Ze doen
hier al een aantal jaren
onderzoek naar vliegschema’s zodat Air New
Zealand geld kan besparen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om opgelopen vertragingen
goed weg te werken. En
dit is mijn deel. Met
behulp van een door de
faculteit zelfgemaakte
flight simulator moet ik
bepalen welke schema’s
beter met vertragingen
kunnen omgaan. Toen ik
hoorde dat ze hier in
Auckland dit soort
onderzoek deden, was ik

meteen verkocht. Vrij
pittige wiskunde, maar
toegepast op een logistiek
probleem, waardoor het
bij mijn richting binnen
Werktuigbouwkunde
past.
Omdat ik in het hartje van
de stad woon, is voor mij
echt alles dichtbij. De universiteit, winkels, eettentjes, alles is maar tien
minuten lopen. Het studentenleven is hier ook
volop vertegenwoordigd.
Voor elke bezigheid is wel
een studentenvereniging
en de studenten zijn erg
toegankelijk. Zo ben ik al
een weekendje meegeweest met de
studentenduikclub naar
de Bay of Islands en ga ik
nog met de tramping club

een weekend hiken. Als je
even genoeg hebt van de
drukte van de stad, stap je
op een zeilboot en ga je
even uitwaaien op het
water, of neem je de boot
naar een onbewoond
vulkanisch eiland.
Nieuw Zeeland heeft zo’n
prachtige natuur dat ik
me iedere keer weer
afvraag waarom hier
maar vier miljoen
mensen wonen.
Misschien is het ook maar
goed dat dit land iets
meer afgelegen ligt. Het
is onvoorstelbaar mooi
hoe de landschappen
elkaar opvolgen als je
door het land rijdt. Erg
zonde om hier meer
steden te gaan bouwen.
En het heeft ook

voordelen om erg afgelegen in de oceaan te
liggen. Dit land trekt zich
vrij weinig aan van het
wereldnieuws en het gaat
hier net allemaal een tikje
rustiger. Alleen stoppen
voor voetgangers, dat

kennen ze hier niet. Maar
ja, dat neem ik graag voor
lief...

Stefan Forschelen, student
Werktuigbouwkunde
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SUPport support Ghana

TU/e weer bovenaan
in IQ/EQ-test

De eerste lichting
Bouwkundestudenten is
weer terug van een
studiereis naar Ghana.
Studievereniging
SUPport startte het
project op met als doel
studenten kennis te
laten maken met ontwikkelingshulp. De eerste
groep van de in totaal 22
deelnemers gaf afgelopen dinsdag een
presentatie over hun
ervaringen in het vak
bouwtechniek voor de
Tropen.
De eerste groep studenten
bezocht Ghana van zondag
28 september tot woensdag 15 oktober. De tweede
groep arriveert vandaag,
donderdag 30 oktober,
weer in Nederland. De
studenten hielpen met de
ontwikkeling van huizen
voor het verplegend personeel van een lokaal
ziekenhuis in de buurt van
de stad Ada. De meeste
medewerkers komen uit
Accra en dat ligt zo’n honderdvijftig
kilometer
verderop. Nu huurt het ziekenhuis huisvesting in
nabijgelegen dorpen, maar
die mogelijkheden zijn
beperkt. Om ervoor te
zorgen dat medewerkers

Bouwkundestudenten bezoeken verschillende ontwikkelingsprojecten. Hier gaat het om de nieuwbouw van een school. Kaspar
Straathof: “Deze excursie was erg indrukwekkend omdat het hier echt
nodig was en omdat je zag dat het succesvol was.”

bij het ziekenhuis wonen,
wordt er aan huisvesting
gewerkt.
Met studenten en docenten van het ROC en
Ghanese studenten en
leraren,
bouwden
de
TU/e’ers een huis. In totaal
moeten er twintig huizen
komen. Inmiddels staan er
drie. De TU/e’ers keken
verder hoe bouwtechnieken- en ontwerpen verbeterd konden worden.
Dat werd ze niet altijd in
dank afgenomen. Kaspar
Straathof, voorzitter van
SUPport, vertelt: “De

Ghanezen doen sommige
dingen al jaren op dezelfde
manier en nu komen wij
westerlingen vertellen hoe
ze het zouden moeten
doen.
De
meeste
Ghanezen waren gelukkig
wel positief over onze
inbreng.”
Ook
bezochten
de
Bouwkundestudenten verschillende andere ontwikkelingsprojecten. Straathof
spreekt van een ‘heel bijzondere ervaring’./

.

Zie www.support.tue.nl voor een
reisverslag.

Voor het derde jaar op rij
staat de TU/e eerste in de
Nobiles Q-Masters test,
een wedstrijd waarbij
studenten online een
intelligentietest kunnen
doen. De 350 beste gaan
naar het Sp!ts Nobiles
Career Event op 31
oktober en 1 november in
Utrecht, om aan de halve
finale mee te doen.

heel leuke ervaring waarbij
je veel mensen tegenkomt
met goede kansen op de
arbeidsmarkt. Op het
Career Event zijn de
mensen echt naar je op
zoek. En de finale is op het
prachtige Nyenrode landgoed. Daar doe je opnieuw
de IQ-test en nog een
aantal andere testen, zoals
een sollicitatiegesprek.”

Van de TU/e gaan er dit jaar
vijftien studenten naar de
halve finale. Q-masters is
bedoeld om ‘high potentials’ op te sporen en in
contact te brengen met het
bedrijfsleven. Dit jaar is de
vierde editie. Vorig jaar
eindigde TU-studievereniging Industria (Technische
Bedrijfskunde) als beste
studievereniging.
Daniël de Wolf, TU/estudent Technische Informatica,
is
inmiddels
Q-mastersveteraan.
Hij
heeft elk jaar meegedaan op vorig jaar na vanwege
vakantie- en werd twee jaar
terug veertiende in de
einduitslag. Ook dit jaar
gaat hij naar de halve
finale.
“Het hele gebeuren is een

De IQ-test bestaat uit de
bekende
getalreeksvragen, woordassociaties
en ruimtelijk inzicht. Om
het EQ te testen, wordt een
aantal situaties voorgeschoteld en moet je
aangeven in hoeverre je je
kunt vinden in de gegeven
oplossingen.
Ondanks dat je niet meer
geselecteerd kan worden
voor het Career Event, kun
je nog wel kijken hoe je
scoort op www.qmasters.nl.
(www.shift040.nl)/

.

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:
Christiaan Bootsma (zevendejaars Technische Informatica), Jeroen Geerts
(derdejaars Technische Bedrijfskunde) en Leroy Schepers (derdejaars Technische
Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Tessa Welte is twintig jaar
oud en studeert voor het
derde jaar Biomedische
Technologie. Tussendoor
heeft ze drie weken
Bouwkunde gestudeerd,
dit beviel haar echter niet
zo. Oorspronkelijk komt ze
uit Erp, een klein dorpje in
Noord-Brabant. Ze was
actief lid bij haar studie vereniging Protagoras. Ze
heeft met de feestcom missie feesten georga niseerd. Haar hobby’s zijn
gitaar spelen en foto graferen. Ze doet verder
niet aan sport, want ze is te
druk bezig met studeren.
Haar must-have-item is
een flesje water. Ook moet
ze altijd mascara in huis
hebben om zich op te
maken.

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

er staat een gitaar in de
kamer. Ze is geen sportief
type, want er liggen geen
spullen die hier op wijzen.
Het duivelstafje moet een
Intro-attribuut geweest zijn
volgens hem, of ze is gewoon
een kinky meid. Christiaan
vindt dat ze een leuk
bloemetjesgordijn heeft.
Haar must-have-item is in
ieder geval roze van kleur.
Ook moet ze altijd een flesje
Spa blauw in huis hebben.
Jeroen kijkt naar de laptop en
weet dat dit exemplaar van
de generatie na hem is. Deze
student zal dus tweedejaars
zijn. Leroy is ervan overtuigd
dat dit de kamer van een
meisje is, wijzend naar de
kroonluchter, bloemen en

sjaal. Verbazingwekkend
genoeg zegt hij niets over de
roze muur. Over de mogelijke
studie van deze studente zijn
de twee jongens het niet
eens. Jeroen denkt dat het
Bouwkunde is, vanwege de
groene CHEOPS-kleur van
het bloemenvaasje. Volgens
Leroy studeert ze echter
Industrial Design, dat is
namelijk “alleen maar
knutselen”. Bovendien
liggen er alleen een aantal
dictaten op het bureau.
Jeroen gaat hier tegenin, de
gordijnen zijn namelijk niet
echt creatief. Haar hobby’s
zullen gitaar spelen,
punniken en breien zijn.
Leroy ziet een foto op de
plank staan, waarop

Het was een donkere,
regenachtige oktober avond toent mijn trouwe
TU/e-laptop definitief de
geest gaf. Ik heb helemaal
niets met computers, voor
mij zijn ze puur functio neel, en sentimenteel ben
ik al helemaal niet, maar
het uitblazen van haar
laatste wolkje rook
stemde mij toch enigszins
melancholisch. Vijf jaar
lang heeft ze me iedere
dag bijgestaan, vijf jaar
lang heb ik haar bijna
dagelijks op mijn rug
gehad, vijf jaar lang heeft
ze mij geholpen studie punten te verdienen, vijf
jaar lang heeft ze mijn
bestanden bewaard, vijf
jaar lang…
Sinds ze een half jaar
geleden een grote repa ratie heeft gehad waarbij
ongeveer het hele
systeem is vernieuwd, was
ze aan het kwakkelen:
keer op keer moest ze
weer terug voor dezelfde
reparaties. Toch leek ze er
een maand of drie geleden
eindelijk weer bovenop te
zijn. Maar het bleek ijdele
hoop, want deze week,
slechts een maand nadat
haar garantie is verlopen,
vindt ze het definitief
genoeg geweest.

Het sleutelgat
Christiaan reageert
geschokt, “Oh mijn God, de
muur is roze!”. De poster van
Kermit de Kikker en het
vaasje met bloemen vallen
ook op. Deze kamer is zeker
van een meisje.
Haar kamer is heel opge ruimd, dus zal ze een eerste jaars studente zijn, die
ruimen hun kamer namelijk
nog netjes op. Bovendien
maken die studenten nog
braaf hun huiswerk. De
studie die ze doet zorgt in
ieder geval voor veel
huiswerk; haar bureau is
bezaaid met dictaten. Haar
studie zal misschien
Industrial Design zijn, maar
dit weet Christiaan niet
zeker. Ze is muzikaal, want

Requiem voor mijn NEC

personen in blauwe shirts
staan. Ze is dus actief lid bij
haar studievereniging.
Verder denken de jongens
dat ze niet veel aan sport
doet, hoogstens touw klimmen. Jeroen merkt op
dat een dergelijke kapstok
als kledingkast hem wel
handig lijkt. Hij denkt dat
haar must-have-item het
duivelstafje is dat in de hoek
staat. Leroy is van mening
dat ze altijd mooi-maak spul letjes bij zich heeft. Ook zal
ze altijd bloemen en reserve lampjes voor de kroonluchter
in huis moeten hebben. Die
schijnen namelijk nogal snel
stuk te gaan volgens Jeroen.

Het was een fijne, zeer
degelijke laptop en niets
dan lof voor de uitsteken de garantieregeling van de
TU/e, echter de reparaties
hebben haar weinig goed
gedaan. Je vraagt je af
waarom een bijna
compleet nieuwe laptop
meerdere keren achter
elkaar voor dezelfde repa raties terug moet? De
moederborden werden
vervangen alsof het gras matten in de ArenA zijn,
terwijl er in de vieren eenhalf jaar daarvoor nog
nooit een probleem is
geweest.
Maar goed, het blijft
slechts een gebruiks voorwerp en inmiddels is
er al een waardige op volger aangeschaft. De
NEC is definitief verleden
tijd, het is slechts een
vage herinnering gewor den uit een mooie
studententijd, een schim
uit een enerverend
verleden en een teken dat
ik maar eens moet op schieten met mijn studie…
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek
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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:

Elisabeth Fricker / 48 / personal life coach
bij TiNT
Wanneer: net vervangen voordat ik hiervoor
geïnterviewd werd
Wat:
van internet geplukte foto van de
Kalahari-woestijn in Botswana
Waarom: “Mijn vorige afbeelding was ook een
woestijn, maar ik wilde een meer ruimtelijke.
Woestijn ‘was’ en ‘is’ het thema in m’n leven de afgelopen tijd: ik had veel behoefte aan ruimte, eenvoud,
stilte, rust en soberheid en elke dag bij het aanzetten
van mijn computer krijg ik nu de rust van de woestijn.
Op microniveau ontstond de behoefte doordat ik lang
alleen heb moeten werken zonder collega met veel
gedoe en druk op mij. Op macroniveau denk ik dat we
ons leven in het westen heel ingewikkeld hebben ingericht, we houden ons met bijzaken bezig. Ik verlang
naar het essentiële in het leven en dat kan nooit geld,
spullen,
verzekeringen
zijn. Natuurlijk zie ik in
dat dat ook nodig is en
geniet ik ook van de luxe,
maar het is niet de essentie. Wat de essentie dan
wel is? Daar is dit stukje te
kort voor, maar houd het
op ‘ademruimte’.

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

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Vuile tyfushond!” Prachtig
scheldwoord. Hoe ziet een tyfushond
eruit, als een hond, als een voetballer of
als een scheidsrechter? Vloeken en
schelden werkt enorm op mijn lachspieren. Schelden is van alle tijden.
Shakespeare kon er al wat van: ‘Ah, you
whoreson loggerhead, you were born to
do me shame’ (Love’s Labour Lost), en
‘Foul spoken coward, that thund’rest
with thy tongue, and with thy weapon
nothing dares perform’ (Titus
Andronicus).
Ik kocht ooit een boekje over schelden,
The Insult Dictionary, in drie talen Frans, Duits en Engels. Er staat dui-

delijk in hoe het moet; niet: ‘Could you
please make a little room’, maar ‘Move
over fatso!’, en in het Duits, niet: ‘ Seien
Sie bitte vorsichtig’, maar ‘Das ist zerbrechlich, du Trampeltier’.
Ik hou van woordenboeken. Niet alleen
heen en terug in Frans, Duits, Engels,
Italiaans en Russisch, etymologische
woordenboeken in Nederlands, Engels
en Frans, maar ook Stoet’s
Spreekwoordenboek; een Bargoens
woordenboek, waaruit blijkt dat ‘geen
cent de makke’ uit het Hebreeuws komt,
en dat ‘makke’ plaag of gebrek betekent
en geen werkwoord is: ‘niks te makken’
is wartaal; een Dictionary of American
slang, waarin staat dat het woord
‘hooker’ hoer betekent en dat het woord

verwijst naar generaal Hooker uit de
Amerikaanse burgeroorlog, die veel lichtekooien in zijn gevolg had - volgens
andere bronnen is het woord veel ouder,
en zou Maarten ’t Hart gelijk kunnen
hebben als hij in Het Psalmenoproer
(eind achttiende eeuw) een grapje maakt
over het woord ‘hoeker’, een schip; een
Engelse Thesaurus, heel handig als je
niet op een woord kunt komen.
Een van mijn aardigste woordenboeken,
is ‘Concise Dictionary of Twenty-Six
Languages’ Ik heb daar twee GEWISpuzzeltjes mee opgelost, één met
getallen in vreemde talen en een
Zweedse ‘Zweedse puzzel’, waarvoor ik
de eerste prijs won: een prachtige
Zweedse combinatie. Het boekje geeft

duizend woorden in onder meer Fins,
Hongaars, Bahasa Indonesia (Maleis),
Swahili en Esperanto. Je kunt er in zien
dat Hongaars en Fins, hoewel verre verwanten, niets op elkaar lijken, hoeveel
Nederlandse woorden er nog in het
Bahasa zitten, of hoe Esperanto in elkaar
zit. Je kunt leren dat de beroemde
˝ Fehér
Hongaarse wiskundigen Erdos,
en Fekete eigenlijk ‘Van Hout’, ‘Zwart’
en ‘De Wit’ heten. ‘Muis’ is ‘tikus’ in het
Maleis. Wat zou het woord voor ‘rat’
zijn? Antwoord: ‘tikus besar’, grote
muis; prachtig. Dat doet weer denken
aan ‘toean besar’: ‘grote meneer’.
Woorden(boeken) heb je nooit te veel. In
de ‘Twenty-Six Languages’ staan geen
scheldwoorden.

