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TU/e snoeit in aanbod taalcursussen
Studenten en medewerkers die
een cursus Spaans, Frans of
Duits willen volgen, vissen
vanaf komend collegejaar op
de campus achter het net. Het
Centrum voor Communicatie,
Taal en Techniek (CTT) van de
TU/e moet zich nadrukkelijk
gaan richten op Engels, Nederlands en interculturele communicatie, heeft het College van
Bestuur besloten. Het CTT is
verbolgen over dit besluit.
Het CTT wordt per 1 september
onder
het
Onderwijs
en
Studenten Service Centrum
(STU) van de universiteit
geplaatst. Volgens CvB-lid mr. Jo
van Ham een logische zet omdat
binnen het STU al meer voor met
name studenten wordt georganiseerd.
Ook de focus op Engels,
Nederlands en interculturele
communicatie ligt volgens hem
voor de hand. “Voor de TU/e zijn
díe zaken in het kader van internationalisering
belangrijk.
Andere taalcursussen vinden we
niet tot het pakket van de universiteit behoren; die kunnen
studenten en medewerkers ook
aan andere instituten volgen.”
De overgang van het CTT naar
STU heeft geen directe personele
gevolgen. Wel moet volgens Van
Ham worden gekeken naar
andere werkzaamheden voor
bijvoorbeeld de medewerkers die
nu nog cursussen als Frans en
Russisch geven.
Volgens het bestuurslid is er
geen sprake van een reorganisatie of financiële bezuiniging.
Wel moet het instituut binnen
een jaar niet meer met centrale
middelen, maar uitsluitend nog
vanuit de faculteiten worden gefinancierd. Volgens Van Ham
gebeurt dit voor een groot deel al,

bijvoorbeeld via ECTS-punten
voor studenten die een cursus bij
het CTT hebben gevolgd,
waarvoor de faculteit de rekening
krijgt.

Verbolgen
Bij het CTT wordt verbolgen
gereageerd op het CvB-besluit,
volgens hoofd drs. Monique
Bouman gebaseerd op “een
notitie waar de honden geen
brood van lusten”, bijvoorbeeld
omdat de cursusstatistieken uit
2007 zouden zijn afgezet tegen
de huidige personele bezetting.
In 2007, het jaar waarop het
besluit volgens Bouman vooral is
gestoeld, namen 1.675 mensen
deel aan cursussen van het CTT.
Bouman zegt dat het de CTTmedewerkers niet uitmaakt bij
welke afdeling ze horen, “zolang
we ons werk maar goed kunnen
doen. In onze ogen zijn we prima
bezig.” Dat het centrum zich
vanaf komend collegejaar alleen
nog mag richten op Engels,
Nederlands en interculturele
communicatie, vindt ze onbegrijpelijk. Vooral de cursus Spaans is
met jaarlijks zo’n honderddertig
studenten
erg
populair,
benadrukt Bouman. Andere
talen, zoals Frans, Russisch,
Duits en Italiaans werden
volgens haar gegeven bij voldoende
deelnemers:
“Daar
hebben we ons altijd netjes aangepast aan de markt.”
Bouman zegt zich overigens
prima te kunnen vinden in het
collegebesluit om het centrum
over ongeveer een jaar aan een
eerste kwaliteitstoets van externe
‘peers’ te onderwerpen. “We zijn
altijd prima beoordeeld, hebben
altijd een kloppende begroting
gemaakt. We hebben niets te
verbergen.”/

.

Zie ook ‘En ik vind’ op pagina 4.

Relaxen met nieuwerwetse rozenkrans
Even efficiënt tot rust komen vlak voor een belangrijke
presentatie, of een moment van spirituele over peinzing samen met anderen: eerstejaars Industrial
Design bogen zich over moderne varianten van de
mala, een boeddhistische gebedenketting.
Boeddhisten gebruiken mala’s al eeuwenlang als
hulpmiddel bij meditaties. Ook andere religies
kennen dergelijke gebedssnoeren, zoals de katho lieke rozenkrans. De mala telt 108 kraaltjes, die
onder meer verleden, heden en toekomst symbo liseren, die de gebruiker één voor één door zijn
vingers laat glijden terwijl hij bij elk kraaltje een
mantra uitspreekt.
De eerstejaars kregen de opdracht een moderne
variant van de ketting te ontwikkelen. Best een uit daging, aldus studente Jamie Schouren, niet in de
laatste plaats omdat mala’s al eeuwenlang door
zoveel mensen worden gebruikt: “Het design is dus
blijkbaar prima.” Toch kwamen de drie project groepen in zeven weken tot drie nieuwe, uiteen lopende producten. Eén groep ontwierp een moderne
mala die werknemers ’s ochtends helpt om rustig op
te starten, terwijl ze op de computer hun vaak vaste

rijtje websites bezoeken (foto linksonder). De tweede
groep rekende af met het doorgaans individuele
gebruik van de mala; de studenten ontwierpen een
samenstelling van objecten die geluid maken als er
iemand op gaat zitten. In het midden licht hierdoor
een paal op, steeds verder naarmate meer mensen de
objecten eromheen gebruiken (foto rechts).
Schourens groep richtte zich op drukbezette zaken lieden, die doorgaans geen tijd hebben voor een
intense yogasessie of diepe meditatie. Het team
bedacht een klein apparaatje dat je als het ware kunt
verstoppen in je hand, waar een ring met kraaltjes
doorheen loopt (foto linksboven). Door de kraaltjes
door je vingers te laten gaan, vibreert het apparaatje.
De trillingen worden steeds zachter (en stoppen uit eindelijk): “Daardoor voel je jezelf als het ware weg zakken en rustiger worden”, zegt Schouren.
De moderne mala’s zijn te zien in de tijdelijke medita tieruimte op de vierde verdieping van het Hoofd gebouw (afdeling ‘Yellow’). De expositie is donderdag
2 april van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag 3 april van
09.00 tot 11.00 uur te zien.
Foto’s: Bart van Overbeeke

3TU: “Eén miljoen elektrische auto’s in 2020”
Er moeten in 2020 één miljoen
elektrische auto’s rijden in
Nederland. De drie TU’s en de
Stichting Natuur en Milieu
hebben dinsdag 31 maart op de
AutoRAI een ambitieus actieplan gepresenteerd met dit
doel. Het plan is gebaseerd op
het duurzame 3TU-autoconcept
c,mm,n.
Er moeten nog veel hobbels
worden overwonnen om te bereiken dat de elektrische auto een
levensvatbare keuze wordt voor
de normale consument, zegt
dr.ir. Theo Hofman van de TU/efaculteit Werktuigbouwkunde.
Denk aan de infrastructuur

-oplaadpunten, netcapaciteit-, de
productie van elektriciteit, de
ontwikkeling van accu’s, en de rol
van de consument en overheid en
de nieuwe kennis die nodig is bij
garages en wegenwacht.
Het Actieplan Elektrisch Rijden
wil het integraal aanpakken.
Hofman: “Het probleem met
elektrische auto’s is vooral de
‘range’; je kunt er niet ver genoeg
mee rijden. En je kunt nog
nergens tanken. Een ander
probleem: elektrische auto’s zijn
nog heel erg duur. De vraag is:
hoe ga je dit allemaal tackelen?”
Het plan benoemt daartoe twaalf
actielijnen, en wijst meteen de
partijen aan die dit zouden

moeten oppakken. Zo zouden er
grootschalige experimenteerprogramma’s moeten komen. Een
andere wens: lange-termijn
zekerheid over belastingen en
regelgeving, en het stimuleren
van proefprojecten en deelname
in financiële risico’s. “De
overheid zou de eerste grote klant
kunnen zijn”, vertelt Hofman.
“Dat brengt de vraag op gang, en
de industriële ontwikkeling. En
de overheid zou het elektrische
laden kunnen faciliteren.”

C,mm,n
Een basiselement in het plan is
de zogeheten c,mm,n. Dit is een
autoconcept waaraan de drie

technische universiteiten al
langer samenwerken, met als
doel te komen tot een schone,
slimme en vooral duurzame
auto. De TU/e werkt aan de ontwikkeling van de aandrijflijn,
ofwel de motor en de accu’s.
Er is al brede steun voor dit
masterplan: ook de gemeente
Amsterdam, ANWB, Athlon Car
Lease,
Eneco,
Prorail
en
Rabobank zijn erbij betrokken.
Een miljoen elektrische auto’s op
de weg binnen elf jaar. Dat is zeer
ambitieus, beaamt TU/e-onderzoeker Hofman. “Het is inderdaad de vraag of het realistisch is.
Maar het gaat er niet om of het
doel 250.000 of een miljoen

auto’s is. Je moet de lat hoog
leggen.” Bovendien, geeft hij aan,
het is geen uitgewerkt concreet
plan, maar vooral een document
met als doel de discussie aan te
zwengelen, om het onderwerp op
de agenda te zetten./

.

Gratis kaarten
voor de AutoRAI

Cursor geeft tien vrijkaarten voor
de AutoRAI weg! Wie het eerst
komt, het eerst maalt. Spoed je
dus naar de Cursorredactie
(Traverse 1.32) en wie weet heb jij
een vrijkaart te pakken. De
kaarten zijn tot en met 11 april
geldig.
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Wim Timmermans
“Inroosteren was soms een hels karwei”
Tekst: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Voor roostercoördinator Wim
Timmermans (62) is het ergens
wel een opluchting. Hij hoeft
zich nu niet meer druk te
maken of collegezalen
overboekt zijn. “Al met al was
het een heel gepuzzel.”
Timmermans gaat na 36 jaar
TU/e met FPU.
Timmermans heeft er wel eens
nachten van wakker gelegen.
“Mijn grootste schrikbeeld was
altijd dat er honderdvijftig
studenten voor een dubbel
geboekte collegezaal staan.”
Dubbelboekingen hebben wel
eens plaatsgevonden, maar er
was altijd wel een oplossing.
Ook al betekende dat af en toe
heel wat puzzelwerk. “Het inroosteren was soms een hels
karwei. De spannendste tijd was
altijd de eerste week van september. Die is bepalend. Dan

komen de eventuele miskleunen
eruit”, vertelt Timmermans.
Timmermans werkt sinds 1973
aan de TU/e. Eerst jaren als
administratief medewerker bij
de centrale studentenadministratie - de voorloper van het
huidige Onderwijs en Studenten
Service Centrum. In die tijd
heeft hij aan de TU/e zijn vrouw
Marlies leren kennen, die
destijds bij scheikunde werkte.
In 1996 kwam het beroep van
roostercoördinator bij toeval op
zijn pad. “Ik assisteerde bij het
opstellen van de roosters voor
het onderwijs. Dat kwam er
feitelijk op neer dat ik het
tikwerk deed. Toen het hoofd
van de studentenadministratie
wegging, vroegen ze mij de inroostering op te pakken. Maar
eigenlijk wist ik er nog weinig
vanaf. In het begin was het veel
zelf uitzoeken. Ik voelde de druk
en besefte dat het een hele verantwoording is.”
Met de jaren kwam de ervaring.

“Je leert steeds meer en komt
zekerder over. Het begint al met
hoe je de telefoon opneemt. Aan
mijn stem en intonatie merken
ze al of ‘er iets te halen valt’.”
Waarbij Timmermans de kanttekening maakt dat medewerkers zich in zijn ogen tegenwoordig wat schappelijker
opstellen dan vroeger. “Het is
allemaal vrijer, minder formeel.
Dat werkt prettiger. Ik heb in
mijn werk goede contacten
kunnen opbouwen.”
In de begintijd werden hele
roosters op borden geschreven.
Digitalisering in het collegejaar
2000/2001 bood uitkomst. “Dat
vergemakkelijkte het één en
ander wel. Deadlines waren
beter te halen. Het proces is aan
de andere kant wel weer bemoeilijkt doordat er steeds meer activiteiten buiten het onderwijs om
ingeroosterd moeten worden.
Dat zie je vooral de laatste jaren
toenemen.”
“Het is vaak een kwestie van
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onderhandelen”, vertelt
Timmermans. “Soms waren er
wel drie of vier partijen bij
betrokken. Dan had bijvoorbeeld
een docent per se een notebookzaal nodig. Dan ging ik anderen
benaderen, net zolang tot ik
iemand had die wel in een
andere zaal wilde. Maar die had
vervolgens wel weer andere
eisen, zodat je weer verder
moest gaan met ruilen. Al met al
was het een heel gepuzzel. Je
stuit voortdurend op dezelfde
problemen. Wat dat betreft ben
ik wel blij dat ik ermee stop.”
Het beroep van roostercoördinator betekende ook veel in de
vakanties werken. “Ik had nooit
vrij in de zomermaanden, ik
ging altijd in mei. Dat heb ik
overigens nooit vervelend
gevonden. Buiten het hoogseizoen weggaan is goedkoper
en het is dan minder druk.” Met
zijn vrouw heeft hij al heel wat
Europese landen gezien. Vorig
jaar ging hij met zijn zoon naar

New York. “Een heel bijzondere
ervaring was dat.” Een glimlach
verschijnt.
Nooit heeft Timmermans
overwogen om de TU/e te
verlaten. “Bij mijn generatie is
het nog gebruikelijk om jaren bij
dezelfde werkgever te blijven.
Het is hier bovendien goed
toeven. De mensen hebben aan
de TU/e weinig te klagen. Ik ben
niets tekort gekomen.”
Timmermans ziet uit naar de
dagen die komen. “Ik heb geen
vastomlijnde plannen, maar ik
ben ervan overtuigd dat ik mijn
tijd goed weet te besteden. Ik ga
meer met mijn kinderen en
kleinkinderen doen. Mijn vrouw
en ik gaan graag op vakantie.
Misschien dat ik weer ga volleyballen. Ik lees veel. Het zal wel
even wennen zijn, maar ik zal
me zeker niet vervelen.”/

.

De week van/Rik
Rik Hopmans studeert Technische
Wiskunde en is penningmeester van
ESAV Asterix.
Maandag: Een beetje vermoeid van het
trainingsweekend van Asterix, ‘Met de
vrouwen op stap’, begint de week. Aan de
TU/e beginnen de voorbereidingen voor
de Dommelloop. We hebben misschien
niet genoeg vrijwilligers. Bij de sprint- en
springtraining in de zaal zijn er leden die
wel willen helpen. De training loopt
aardig. De laatste serie oefeningen gaat
zelfs nog beter wanneer de volleybalsters
binnenlopen.
Dinsdag: Vandaag afgesproken met de rest
van het bestuur van Asterix wie wat doet
morgen tijdens de Dommelloop. ’s Avonds
komt de kascontrole bij me op bezoek om
de financiën te controleren. Ze zijn in
orde.
Woensdag: ’s Ochtends twee uur college,

daarna wat dingen voor de studiereis
gedaan. ’s Middags eerst de tent opgehaald, waarna ik naar het sportcentrum
ga voor startpistool en speldjes voor de
nummers. Het is op dat moment droog,
dus de tent wordt opgezet en we zetten het
parcours uit. Door het regenachtige weer
laten we de muziek schieten. Uiteindelijk
zijn er zo’n veertig deelnemers en genoeg
vrijwilligers voor tijd en parcours. Ik kleed
me snel om en doe mee aan de wedstrijd
van 3,2 kilometer. Na afloop alles opgeruimd en iets te lang blijven hangen in
het sportcentrum.
Donderdag: Samen met de secretaris alle
uitslagen verwerkt en een verslagje getypt.
Met een lekkere ananasvlaai naar de vergadering van de studiereis en ’s middags
college. ’s Avonds houd ik het na twee
uurtjes poolen in de stad voor gezien.
Vrijdag: Tussen de colleges door kleding
en de deelnemersinformatie voor de 37ste

Batavierenrace
geregeld. GEWIS
doet dit jaar met
twee teams
mee. ’s Avonds
terug naar
mijn ouders in
Goes en
trainen op het
voetbalveld.
Zaterdag: Druk bezig geweest met Asterix,
we hebben komende dinsdag ALV. Daarna
terug naar Eindhoven voor twee leuke
verjaardagfeestjes.
Zondag: Met een uurtje minder slaap de
trein ingestapt voor een voetbalwedstrijd
in Bergen op Zoom. We staan laatste en
hebben de punten nodig. Vorig jaar
maakten we nog veel doelpunten; dit jaar
wil dat niet echt lukken. Een slechte wedstrijd eindigt zoals we begonnen in 0-0.
’s Avonds laat weer terug naar Eindhoven.
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Pensioenen bevroren, premie stijgt
Pensioenfonds ABP verhoogt
de premie. Bovendien worden
de pensioenuitkeringen vier
jaar lang bevroren. Minister
Wouter Bos van Financiën is er
niet blij mee, maar kan er niets
aan veranderen.
De crisis heeft erin gehakt bij
ABP, dat de pensioenen voor
werknemers van overheid en
onderwijs beheert. Om het
vermogen te herstellen, stijgen
de
pensioenuitkeringen
de
komende vier jaar niet met de
lonen mee. Ze worden bevroren
tot de ‘dekkingsgraad’ van het
fonds weer op orde is. ‘Dit heeft
gevolgen voor de uitkeringen aan
gepensioneerden’, schrijft het
ABP in een verklaring, ‘maar ook
voor de opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers en
ex-deelnemers.’
Ook gaat de premie per 1 juli met

een procent omhoog en per 1
januari 2010 met nog twee
procent. Na vijf jaar kan het tarief
naar verwachting weer omlaag.
Voor de gemiddelde ABPdeelnemer met een salaris van
35.000 à 40.000 euro per jaar
zou de premieverhoging maandelijks een tientje bedragen, zegt
een woordvoerder van ABP.
Netto komt dat neer op zes à
zeven euro. Werkgevers moeten
elke maand 23 euro extra premie
betalen.
Volgens minister Bos stonden de
werknemers achter de premiestijging, terwijl de werkgevers er
tegen waren. Het onafhankelijke
ABP-bestuur,
waarin
beide
partijen zijn vertegenwoordigd,
heeft de knoop doorgehakt. Bos
vertelde niet of hij het een goed
idee vindt om de pensioenuitkeringen voorlopig te bevriezen.
De verhoging geeft complicaties

op de begroting, gaf Bos tijdens
het vragenuurtje in de Tweede
Kamer toe. Maar dat kan volgens
hem ieder jaar gebeuren en heeft
weinig met de crisis te maken.
Het ligt aan het systeem waarmee
de overheid werkt.
Publieke werkgevers als hogescholen en universiteiten die
pensioenpremies voor hun personeel betalen, moeten afwachten hoeveel geld zij
daarvoor van de overheid krijgen.
De overheid baseert de vergoeding namelijk op de premies
in het bedrijfsleven: als private
werkgevers extra geld in pensioenfondsen storten, trekt de
overheid ook extra geld uit, en
omgekeerd. Blijven de premies
in het bedrijfsleven gelijk, dan
zullen de hogescholen en universiteiten het verschil met de verhoogde ABP-premies uit eigen
zak moeten betalen. (HOP)/

.

Onbezorgde kiezer op open dag

Opleidingsdirecteur
Werktuigbouwkunde
op non-actief
Opleidingsdirecteur
dr. Annejet Meijler van Werktuigbouwkunde is vorige week
op non-actief gesteld. Volgens
decaan prof.dr.ir. René de
Borst van de faculteit betreft
het “een gevoelige personele
kwestie” waarop hij niet nader
wil ingaan.
Meijler volgde in juni vorig jaar
dr.ir. Bram de Kraker op als opleidingsdirecteur van Werktuigbouwkunde. De oud-directeur
Exacte Wetenschappen van NWO
gaf aan het curriculum van de
faculteit de komende jaren te

willen gaan aanscherpen. Op de
vraag of mogelijk verschillen in
zienswijzen op dit vlak ten
grondslag liggen aan de nonactiefstelling, wil De Borst geen
antwoord geven.
Ook op de vraag of de wegen
tussen de faculteit en haar opleidingsdirecteur naar aanleiding
van de kwestie gaan scheiden,
reageert de decaan terughoudend: “Dat is allemaal nog
onderwerp van gesprek. We
proberen dit op een voor ieder zo
goed mogelijke wijze, met
respect voor alle betrokkenen, op
te lossen.”/

.

In het kort
Inbreker aangehouden

Een Poolse man is woensdagochtend 1 april aangehouden door de
politie, nadat hij ingebroken had in W-laag. Rond vijf uur ‘s ochtends
kreeg de beveiliging van de TU/e de melding dat er een nooddeur open
was van de motorcel, een deel van W-laag. De beveiligers troffen de inbreker binnen aan, die beweerde student te zijn. De man bleek al eens
eerder te zijn opgepakt voor diefstal op de campus.

Terreinverbod

Een 42-jarige oud-student heeft een terreinverbod gekregen voor de
TU/e-campus. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is de
laatste weken herhaaldelijk uit bibliotheken verwijderd omdat hij daar
overlast veroorzaakte. Hij verplaatste onder meer meubilair, legde
voeten op tafel en was grof tegen het biebpersoneel. Het terreinverbod
geldt voor een jaar.

Laptop gestolen

Op vloer vier van gebouw Helix is vorige week donderdag een laptop
gestolen. De eigenaar, een studente, had de laptop tussen 14.00 uur en
14.30 uur onbeheerd achtergelaten in een niet-afgesloten kamer. Wel
zat de computer vast aan een stalen kabel; deze was doorgeknipt.

Ach en Wee
Vierde- en vijfdejaars vwo’ers zijn nauwelijks bezig
met de kredietcrisis of mogelijke onzekerheid op de
toekomstige arbeidsmarkt. Dat is de ervaring van
Marjan van Ganzenwinkel van het Communicatie
Expertise Centrum van de TU/e, medeorganisator van
de open dagen van vorige week.
De universiteit startte op de open dagen de mini campagne ‘Techniet of Techwél’, om de gunstige
beroepsperspectieven voor techneuten, juist na de
crisis, onder de aandacht te brengen. Deze actie is
volgens Van Ganzenwinkel ook meer gericht op de
eindexamenleerlingen, die al wat nadrukkelijker met
het beroepsperspectief bezig zijn en op het punt
staan de studiekeuzeknoop door te hakken.
De open dagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
waren, met in totaal zo’n duizend belangstellenden,
goedbezocht, aldus Van Ganzenwinkel. Wel kwamen

dit keer opvallend veel ouders mee en werden zelfs
ouders zónder kinderen gespot. Maar of hieraan
stiekeme crisistwijfel ten grondslag ligt, weet de CECmedewerkster niet.
De reacties op de open dagen waren erg positief,
aldus de organisatie, ook in vergelijking met de voor lichtingsdagen van de Delftse universiteit een week
eerder. “Veel mensen vonden het hier veel persoon lijker en beter georganiseerd.”
Bezoekers konden op de open dagen kennismaken
met de TU/e-opleidingen, allerlei andere facetten van
de universiteit en met het studeren in Eindhoven.
Naast de meer inhoudelijke activiteiten konden scho lieren onder meer op een dubbeldekkerbus springen
voor een stadsrondrit en een rondje over de campus
maken in een tuktuk.
Foto: Bart van Overbeeke

Nog geen schot in 1000-banenplan TU/e
Het 1000-banenplan dat de
TU/e medio februari lanceerde
om duizend kenniswerkers tijdelijk op te vangen, werd welwillend ontvangen, maar heeft
van de kant van de overheid
nog geen concrete toezeggingen opgeleverd.
Vorige week maakte het kabinet
bekend dat men voor de tijdelijke
opvang van kenniswerkers 280
miljoen euro beschikbaar wil
stellen. De KNAW, NWO en

VSNU lieten weten zeer
verheugd te zijn over deze
maatregel. Volgens Wim Bens,
directeur
van
het
TU/e
Innovation Lab, wordt er op dit
moment door SenterNovem, een
agentschap van Economische
Zaken, een regeling uitgewerkt.
Maar de precieze structuur
daarvan is nog absoluut niet
bekend, aldus Bens. Volgens
hem klopt ook het eerdergenoemde bedrag van 280 miljoen
niet meer. Een groot deel daarvan

zou al een andere bestemming
gekregen hebben. Bens verwacht
dat een regeling pas begin mei
naar buiten komt. “Wij proberen
op dit moment vanuit de TU/e
samen met TNO en Brainport
(die
vergelijkbare
plannen
hebben ingediend, red.) een
werkgroep samen te stellen die
met SenterNovem aan de slag
gaat”, vertelt Bens. “Maar dat is
nog niet gelukt.”/

.
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En ik vind...

De
PF
heeft
vernomen
dat het
College van
Bestuur (CvB) voornemens is het cursusaanbod van het
Centrum voor Taal
en Techniek (CTT)
in te krimpen. Bij
de toevoeging van
het CTT aan het STU zullen talen
als Duits, Frans en zelfs een
wereldtaal als Spaans verdwijnen
uit het cursusaanbod. De exacte
reden waarom het CTT bij het
STU moet worden ondergebracht, is momenteel bij ons nog
niet bekend, maar dat dit gepaard
moet gaan met een inkrimping
van het cursusaanbod is onbe-

grijpelijk!
Het CvB heeft aangegeven dat ‘de
focus van het cursusaanbod dient te
liggen op Engels,
Nederlands en
interculturele
communicatie’. Op zich begrijpelijk, maar ‘focus’ is volgens
ons niet ‘beperken tot’, iets dat
het CvB wel van plan is. Daarmee
wordt er getornd aan een stukje
internationalisering en academische vorming van de studenten. Het verbaast ons dan ook om
te horen dat het CvB, hetzelfde
CvB dat internationalisering en

Yale wil Van Gogh houden

De universiteit van Yale is naar de rechter gestapt om een
beroemd schilderij van Vincent van Gogh in haar bezit te
houden. Het gaat om Het Nachtcafé uit 1888. De achterkleinzoon van een Russische industrieel claimt het
schilderij, meldt persbureau AP. De Sovjet-Unie zou het
van zijn overgrootvader hebben gestolen. Het kunstwerk
werd in 1918 ‘genationaliseerd’ en doorverkocht. Het
wisselde een paar keer van eigenaar voordat het in 1961
aan Yale werd geschonken. Yale wil “ieder wolkje boven het
eigenaarschap van het schilderij” weghalen. (HOP)

Laptop gestolen

Op vloer zeven van het Hoofdgebouw is maandag 24 maart
een laptop van een student ontvreemd. Hij had er de hele
dag zitten werken, en had slechts eenmaal gedurende de
middag de ruimte verlaten. Bij het vertrek zag hij dat zijn
laptop verdwenen was.

academische vorming hoog in
het vaandel heeft staan, een
dergelijke maatregel heeft
genomen. Niet voor niets is er
een heel hoofdstuk aan ‘Internationalisering’ in de Bestuurlijke
Agenda van de TU/e opgenomen.
Ook heeft de TU/e criteria voor
academische bachelor- en
masteropleidingen opgesteld die
door een aantal universiteiten in
Nederland worden gehanteerd.
Als student zou je dan toch
verwachten dat er een gevarieerd
aanbod van (wereld)talen wordt
aangeboden. Onder de studenten
die met ons hebben gesproken
heerst ook verbazing hoe het CvB
tot zo’n besluit kon komen. De
PF vraagt zich af wat er nu moet
gebeuren met de studenten die
in het kader van hun stage of
buitenlands semester van plan

zijn een cursus Spaans, Duits of
Frans te volgen. Waar moeten ze
nu naartoe; de Universiteit van
Tilburg of die van Utrecht? Wij
weten dat deze instellingen geen
cursussen aanbieden die speciaal
gericht zijn op communiceren in
de technische sector. Een dure
particuliere instelling -waar je al
gauw vijfhonderd euro moet
betalen- zien wij ook niet als
oplossing. Kortom er is veel
onduidelijkheid over deze aangekondigde veranderingen.
Het laatste woord hierover is nog
niet gezegd, maar wij zullen ons
inzetten voor het behoud van een
belangrijk en uniek stukje ‘internationalisering’ aan de TU/e!

Namens de fractie PF,
Nic van Kooten en
Christopher Gits

Geslacht ree in container

In een vuilcontainer achter gebouw Vertigo is een geslacht
ree achtergelaten. Dit werd vorige week woensdag gemeld
bij de Bedrijfshulpverlening (BHV). De herkomst is onbekend. De BHV heeft erop aangedrongen om containers
‘s nachts af te sluiten om illegaal dumpen van afval te
voorkomen.

Dijkgraaf voorzitter IAC

Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, is samen met
zijn Chinese evenknie Lu Yongxiang voor vier jaar
benoemd tot voorzitter van het bestuur van de
InterAcademy Council (IAC), een organisatie die
wereldwijd de beste wetenschappers en ingenieurs
mobiliseert om internationale organisaties als de
Verenigde Naties en de Wereldbank te adviseren.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Groningen bouwt voor studenten
Op vier plaatsen in Groningen verrijzen de komende 6 jaar
4.500 nieuwe ‘zelfstandige wooneenheden met hoge
kwaliteit’, voor studenten en jongeren. Hiermee kiest de
gemeente voor concentratie van studentenhuisvesting. De
nog ruwe plannen moeten voor de zomer uitgewerkt zijn.
Directeur Yvonne Geerdink van woningbouwvereniging
LeFier noemt het plan noodzakelijk. “De huidige woning voorraad zit aan de grens en als we gebouwtje voor
gebouwtje bijbouwen, houden we de vraag niet bij.”
Stephan Anthuma, fractievoorzitter van Student & Stad,
is blij met de plannen, maar zes jaar lijkt hem te opti mistisch. “Omwonenden kunnen het proces nog jaren
vertragen.” Vooral de locatie Eendrachtskade ligt dicht
bij een woonwijk. Het plan heeft waarschijnlijk ook een
nadelig gevolg voor studenten: wethouder Frank de Vries
overweegt nu al om de norm van vijftien procent studen tenpanden per straat naar beneden bij te stellen.

Univers - Universiteit van Tilburg

Computers als gelovigen
Kunnen computers geloven? Jaap van den Herik sluit het
niet uit. De hoogleraar Informatica verwacht dat er rond
2015 volwaardig wetenschappelijk onderzoek kan zijn
naar religieuze overtuigingen bij computers. Een onder zoeksaanvraag bij subsidiegever NWO zou tegen die tijd
‘zeker serieus genomen worden’. Dit zei hij afgelopen
vrijdag tijdens zijn inauguratie aan de Universiteit van
Tilburg. “Indien mogelijk zou ik zo’n onderzoek graag zelf
doen, maar ik ben tegen die tijd wel al 67”, zegt Van den
Herik. Onderzoek naar de vraag of computers ooit in staat
zullen zijn om te geloven, past in ieder geval prima binnen
het nieuwe Tilburg centre for Creative Computing (TiCC)
van Geesteswetenschappen. “We kunnen samenwerken
met de collega’s van theologie.” Van den Herik verwacht
dat computers rond 2080 ethische en morele dilemma’s
kunnen afwegen, en bijvoorbeeld kunnen rechtspreken.
Herman Beck, hoogleraar Godsdienstwetenschap, tekent
aan dat het dan wel de mens is die de computer moet
programmeren om te geloven.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Rint Sijbesma, hoogleraar supramoleculaire polymeerchemie

Geschiedenis der leernichten

“In opspraak komen Bisphenol A in
babyflessen verlaagt acceptatie sterk”

De Amsterdamse student scandinavistiek Pieter Claeys
(27) is sinds kort bezig met het samenstellen van een
overzicht van de geschiedenis van Amsterdamse leer nichten. Op 18 maart hield hij -gekleed in een zwartleren
broek, een zwartleren stropdas, een leren jasje en op hoge
zwarte leren laarzen- in het Oost-Indisch Huis een lezing
over zijn eerste bevindingen. “Ik wilde aanvankelijk een
leerfilm maken en daarvoor had ik een script nodig. Ik
struinde allerhande homoboekhandels af, maar kwam
niets tegen over de geschiedenis van de Amsterdamse
leernichten. Toen dacht ik: dan ga ik die geschiedenis zelf
maar schrijven. Ik hoor wel eens dat de Amsterdamse
leerscene dood zou zijn, maar daar heb ik tot nu toe niets
van gemerkt. Iedereen uit de scene wil me helpen.”
Inmiddels heeft Claeys een site gebouwd waarop de leer geschiedenis stukje bij beetje tot stand komt. Bezoekers
van de site kunnen eraan bijdragen. Claeys is uitgenodigd
om begin april de Leather Leadership Conference in
Atlanta toe te spreken.

Philips-dochter Avent stopt in de Benelux met de
verkoop van babyflessen waarin de stof Bisphenol A is
verwerkt. De stof kwam in de VS in opspraak, omdat
deze schadelijk zou zijn voor de gezondheid van
kinderen. De Europese gezondheidsautoriteit deelt
deze angst echter niet. Wat is dit voor stof en is er
reden tot ongerustheid?
“De kwestie is wel vergelijkbaar met de inentingskwestie
van enkele weken geleden”, zegt prof.dr. Rint Sijbesma,
hoogleraar supramoleculaire polymeerchemie bij de
faculteit Scheikundige Technologie. “In beide gevallen is
het in opspraak komen voldoende om de acceptatie sterk
te verlagen. De autoriteiten kunnen daar weinig aan
doen.
Bisphenol A is een verbinding met twee benzeenringen
en twee alcoholgroepen. De stof wordt gebruikt als
bouwsteen in polymeren, met name in polycarbonaten,
en wordt ervan verdacht een hormoonachtige werking te
hebben. Als die stof in een plastic zit, hoort deze niet vrij
te komen. Maar als het Bisphenol A inderdaad een hormoonachtige werking heeft, zijn er bij heel lage concentraties al effecten mogelijk.
De stof kan vrijkomen door uitloging: deeltjes kunnen
onder invloed van een vloeistof uit het plastic worden
gespoeld. Met name als de vloeistof zuur is of vettig,
zoals bij melk het geval is. Bij een verhoogde temperatuur gaat het sneller.
Natuurlijk gaat het om de hoeveelheden van het materiaal die vrijkomen. Als het deeltjes per miljard betreft, is
dat ontzettend weinig. Alleen hebben hormonen per
Tekst: Enith Vlooswijk.

definitie al effect bij heel kleine concentraties.
Het is een afweging. Aan de ene kant moet je bij babyvoedsel natuurlijk extra voorzichtig zijn, aan de andere
kant zijn er geen concrete aanwijzingen dat de stof in de
plastic flessen schade kan veroorzaken. Uit dierproeven
blijkt wel dat de stof schade kan veroorzaken bij dieren,
maar in mensen gedraagt de stof zich anders. Zowel de
Amerikaanse als de Europese voedingsautoriteiten zien
geen redenen om de stof te verbieden.
Polycarbonaat is doorzichtig en heel slagvast. Zonder
Bisphenol A is polycarbonaat niet te maken, je zult dus
naar een ander materiaal moeten uitwijken. Het is
echter moeilijk om een plastic te maken dat zowel doorzichtig is, als net zo sterk als polycarbonaat.
Vermoedelijk kom je dan uit bij een minder doorzichtig
plastic.”/

.

Resource - Wageningen Universiteit

Verwarming overal omlaag
De universiteit van Wageningen laat de verwarming in alle
gebouwen 1,4 graden lager afstellen. Dit om tegemoet te
komen aan de wens van studenten en medewerkers om de
organisatie duurzamer te laten worden. De temperatuur
komt daarmee standaard op 18,6 graden.
“Instellingsbreed is er een energiebesparing mee te halen
van dertig procent”, vertelt duurzaamheidscoördinator
Anne-Marie Windt. “In de winter zal het lastig zijn, vooral
voor vrouwen die zich graag elegant kleden. Maar als je
werk wil maken van duurzaamheid, moet je deze keuze
durven maken.” Om de lagere temperatuur beter te
kunnen doorstaan, zijn de universiteitssweaters tijdelijk
afgeprijsd van 35 naar 20 euro.
Prof.dr. Rint Sijbesma. Foto: Bart van Overbeeke
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3TU-campagne moet daling
studenten Elektrotechniek keren
De Elektrotechniekopleidingen
van de drie TU’s hebben sinds
een paar jaren te kampen met
een dalende instroom. Tijd om
de handen ineen te slaan en
een gezamenlijke campagne te
lanceren, vonden de communicatiemedewerkers en de
besturen van de opleidingen.
De campagne ‘Turn inside out’
is net gestart en moet de aantallen omhoog krijgen.
Michelle Breemans, beleids- en
communicatiemedewerker bij
TU/e-faculteit Elektrotechniek:
“Veel scholieren denken bij
Elektrotechniek aan het werk van
een monteur. Zowel uit onderzoek van Twente als van Delft

onder middelbare scholieren
bleek dat de studie vrij onbekend
is. In 2005 was de instroom van
Elektrotechniek voor de drie
TU’s 142 studenten. We streven
ernaar om in 2010 circa driehonderd studenten te verwelkomen. De vraag naar elektrotechnici is op het moment ruim
vijf keer zo groot als het aanbod.”
Voor het collegejaar 2008/2009
hadden zich 72 eerstejaars studenten aan de TU/e ingeschreven
(peildatum 3 oktober 2008). Ter
vergelijking: in 2002 hadden
zich nog 137 studenten ingeschreven. Tot 2004 kreeg de
opleiding nog meer dan honderd
aanmeldingen. Daarna zette de
daling in.

Test je gezondheid op de TU/e
TU/e-medewerkers van 45 jaar en ouder kunnen
dinsdag 21 april gratis hun gezondheid laten testen
bij het Studentensportcentrum (SSC).
De TU/e en het SSC willen een gezonde levensstijl
promoten onder het TU/e-personeel. Op de dag zijn
ook een vaatrisico-consulente, fysiotherapeut,
bedrijfsarts en verpleegkundige aanwezig. Vorig jaar

De communicatiemedewerkers
van de verschillende faculteiten
staken vorig jaar de koppen bij
elkaar. Het resultaat is een gezamenlijke campagne, waarvoor de
website www.turninsideout.nl in
het leven is geroepen. Daarop
wordt onder meer een ‘hip’ elektrotechnisch product -bijvoorbeeld de Wii- doorgelicht. Ook
wordt er een lespakket voor middelbare scholieren en docenten
samengesteld. “We hopen dat
scholieren nu beter zien wat het
vakgebied
Elektrotechniek
precies inhoudt en dat we meer
aanmeldingen krijgen”, vertelt
Breemans./

.

lieten honderdtwintig TU/e-medewerkers hun
gezondheid doorlichten. De check bestaat uit zes
lichamelijke testjes gericht op het opsporen van
cardiovasculaire risico’s, zoals een te hoge bloeddruk, overgewicht en buikomvang, cholesterol en
suikerziekte, en een longfunctietest.
Je kunt je vanaf vrijdag 3 april inschrijven via
www.studentensportcentrumeindhoven.nl.

Oudste TU/e-promovendus ooit krijgt bul

TU/e-teams derde
in Urban Challenge
Twee teams van TU/e-studenten zijn op een gedeelde
derde plaats geëindigd in de
Urban Challenge van Cordaid.
Opdracht van de wedstrijd,
waaraan de TU/e voor het eerst
deelnam, was het afvalmanagement in een krottenwijk in
Kaapstad te verbeteren.
De Urban Challenge is een
initiatief van de Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie
Cordaid. Aan de wedstrijd
namen ruim vijftig studenten
van verschillende hogescholen,
universiteiten en opleidingen
deel, verdeeld over tien multidisciplinaire teams. Ook studenten uit Zuid-Afrika waren, veelal
via de mail, betrokken. Eén van
de juryleden was dr.ir. Peter
Erkelens, docent aan de TU/efaculteit Bouwkunde.
Vanuit de TU/e deden elf studenten mee, verdeeld over drie
teams. De twee groepen die een
gedeelde derde plek scoorden,
richtten zich op het opzetten van
een ‘environmental university’

Gerrit van Dam vierde woensdag 1 april zijn 79ste verjaardag
als doctor. Twee dagen eerder
promoveerde hij bij Technische
Natuurkunde op ‘Verspreiding
in oppervlaktewateren’. Nooit
eerder heeft iemand aan de
TU/e op zo’n hoge leeftijd zijn
proefschrift verdedigd.
“Toen ik in 1995 met pensioen
moest gaan, voelde ik me nog
jong. Ik vond het daarom niet
leuk dat ik als ambtenaar ontslagen werd. Vanaf 1962 werkte
ik bij Rijkswaterstaat. Ik deed
experimenteel fysisch onderzoek
in oppervlaktewateren en ontwikkelde wiskundige modellen
voor praktische toepassingen.
Zes jaar voor mijn pensionering
richtte ik een eenmansbedrijfje
op, Aqua Systems International.
Rijkswaterstaat heeft dit na mijn
pensionering een paar maal
benut om me in te huren. Verder
deed ik tot vorig jaar vrij onder-

zoek”, vertelt Gerrit van Dam.
Hij leerde zijn promotor, TNhoogleraar Gert-Jan van Heijst,
ruim twintig jaar geleden kennen
bij een posterpresentatie tijdens
een jubileum van het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der
Zee. “Gert-Jan van Heijst is een
specialist op het gebied van horizontale wervels, wervels die bij
mijn onderzoek ook van belang
waren.”
Van Heijst ging er, zoals vele vakgenoten, vanuit dat Van Dam al
gepromoveerd was. Toen een
paar jaar geleden ter sprake
kwam dat dit niet het geval was, is
het idee geboren om een proefschrift te schrijven. “Eindelijk
hoef ik buitenlandse collegae die
me aanspreken met ‘Dear doctor
Van Dam’, niet meer te corrigeren”, zegt Van Dam met een
glimlach.
Het eigenlijke doel van de dissertatie is dat de kennis over
verspreiding van opgeloste en

Nee, wetenschapper Edward C.
Green is niet tegen condooms.
En hij weet dat het verspreiden
van condooms in Thailand en
Cambodja goed heeft gewerkt in
de strijd tegen hiv. Maar daar
verliep de verspreiding van het
virus voornamelijk via bordelen,
waar men het nut van condooms
al snel inzag. In Afrika is het een
ander verhaal, schrijft hij in de
Washington Post.
Hij plaatst kanttekeningen bij de
felle kritiek van het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, dat
de paus wetenschappelijk bewijs
naast zich neerlegt. De empirische data lijken de paus juist
gelijk te geven.
zwevende stoffen in oppervlaktewateren, en de modellen die Van
Dam daarvoor ontwikkelde, zo
goed mogelijk bewaard blijven.
“Deze informatie was tot nu toe
nogal versnipperd en dreigde
naar mijn gevoel grotendeels
verloren te gaan, onder andere
ook door vele reorganisaties.”
Van Dam heeft diverse reorganisaties en opheffingen van specialistische
diensten
binnen
Rijkswaterstaat meegemaakt.
Op dit moment is Van Dam
vooral opgelucht dat de promotieplechtigheid
voorbij
is.
“Eerlijk gezegd viel het me wel
tegen hoeveel er bij kwam kijken.
Het laatste half jaar ben ik erg
druk geweest met alle kleine
dingen die geregeld moesten
worden. Als er nu vragen komen
over het proefschrift of uitnodigingen voor lezingen, zal ik daar
waarschijnlijk geen nee op
zeggen.” /

.

Waarschijnlijk wordt het vak
Urban Challenge in 2010
opnieuw als vak aangeboden
voor studenten die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking./

.

Paus heeft misschien
gelijk volgens hiv-kenner
Een onderzoeker van Harvard
University steunt de paus in
zijn opvattingen over aids en
condooms. Het propageren van
condooms zou in Afrika een
averechts effect hebben.

Van Dam tijdens zijn promotieplechtigheid. Foto: Bart van Overbeeke

en het recyclen van bouwafval
middenin een wijk, om mensen
hiermee op te leiden en arbeidsplaatsen te creëren.
Volgens dr.ir. Annelies Balkema
van de TU/e-faculteit Industrial
Engineering
&
Innovation
Sciences,
die
de
Urban
Challenge
als
vak
heeft
gedoceerd binnen het certificaatprogramma Technolgy, Development and Globalisation, was de
TU/e-delegatie “toch een klein
beetje teleurgesteld”. Op het spel
stond namelijk een reis naar
Kaapstad, waar de winnaars hun
projectvoorstel mogen gaan uitvoeren. Met lege handen staan de
studenten echter niet; met hun
volgens Balkema goed geschreven projectvoorstellen hebben ze
in elk geval drie ECTS-studiepunten verdiend.

In theorie zou elk beetje condoomgebruik beter moeten zijn
dan onveilig vrijen, stelt Green.
Maar in de praktijk werkt het niet
zo. Wellicht omdat geliefden te
nonchalant worden als ze een
condoom
gebruiken.
Maar
belangrijker is volgens hem het
gemiddelde aantal bedpartners.
In Malawi waren dat er bijvoorbeeld iets meer dan twee.
Dat lijkt weinig, maar daardoor
zat tweederde van de bevolking in
een netwerk waarin het virus zich
kon verspreiden. Het doorbreken
van dat netwerk, door seksuele
trouw te propageren, bleek elders
in Afrika tamelijk effectief, stelt
hij.
Green schreef al eerder over dit
onderwerp. Harvard heeft overigens de stekker uit zijn onderzoeksproject over aids-preventie
getrokken. (HOP)/

.

Meer stufi naar het buitenland
Steeds meer studenten volgen
met een Nederlandse studiebeurs een volledige bachelor of
masteropleiding in het buitenland. België is verruit het
populairst.
Sinds
2007
hebben
ook
Nederlandse studenten die in het
buitenland een volledige studie
doen, recht op studiefinanciering. Het aantal studenten dat
van die regeling gebruik maakt,
neemt toe, maakte Onderwijsminister Ronald Plasterk zaterdag 28 maart bekend. Naar verwachting zijn dat er dit jaar
7.500, duizend meer dan in
2007. België is koploper: volgens
het ministerie trekt ongeveer de
helft van de studenten naar een
Belgische universiteit of hoge-

school. Engeland, de Verenigde
Staten,
Duitsland
en
de
Nederlandse Antillen maken de
top vijf compleet.
Opmerkelijk is het grote verschil
met de nieuwste data van Nuffic.
Volgens de internationaliseringsorganisatie studeerde in
2005-2006 nog ruim het
dubbele
aantal
studenten
(14.182) voor een diploma in het
buitenland. Een mogelijke verklaring is dat veel van die studenten een opleiding volgen aan
een niet-geaccrediteerde instelling, waardoor ze geen recht
hebben op studiefinanciering.
(HOP)/

.
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Moodboards maken
Moodboards/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke
Ontwerpers gebruiken ‘moodboards’, een soort collage, in het
begin van een ontwerpproces om met klanten of binnen een
ontwerpteam te communiceren en tot overeenstemming te
komen. Dr. Andres Lucero Vera heeft nauwkeurig gekeken hoe
ontwerpers te werk gaan en heeft een ‘funky coffee table’ en
een ‘funky interactive wall’ ontworpen en getest die ontwerpers kunnen gebruiken als ze een moodboard maken.
Op dinsdag 31 maart verdedigde hij zijn proefschrift
over dit onderwerp.
ndustrial Design-promovendus
Lucero begon zijn onderzoek naar
‘augmented reality’ (technologie
waarmee je beelden die zijn geprojecteerd op alledaagse voorwerpen, zoals een
tafel, kunt manipuleren) op afwijkende
wijze. “Meestal ligt bij onderzoek naar
‘augmented reality’ de nadruk op technologie en pas daarna op specifieke taken
en mensen die zouden kunnen profiteren
van die technologie, zoals medici of architecten”, vertelt Lucero, die als onderzoeker bij Nokia in Finland werkt. “Ik
wilde het anders doen door eerst met
mensen te praten, in dit geval ontwerpers, en zien hoe ze werken en vervolgens
hoe technologie hen kan helpen met een
specifieke taak als het maken van moodboards.”

I

Een moodboard wordt door ontwerpers
gebruikt omdat woorden vaak onvoldoende een gevoel of een sfeer kunnen
uitdrukken binnen een ontwerpteam of
in gesprek met een opdrachtgever. “Jouw
rood kan verschillen van dat van mij”,
vertelt Lucero. Bovendien kan een
moodboard associaties oproepen en
nieuwe ideeën geven.
Het maken van een moodboard op de
traditionele manier -tijdschriften en
boeken doorbladeren, plaatjes uitzoeken,
een compositie maken en op papier
plakken- is echter zeer tijdrovend. “Aan
de andere kant kan het proces van het
bladeren en even ergens anders zijn dan
achter je computer ook inspiratie geven.”
Lucero bekeek hoe het maken van een
moodboard technologisch ondersteund

kan worden middels ‘augmented reality’,
maar dan op een manier die weergeeft
hoe ontwerpers willen werken.
Onderdeel van het onderzoek is dat ontwerpers verschillende manieren om een
moodboard te maken evalueerden: met
papier, schaar en lijm, met een laptop en
met een ‘augmented reality’-prototype,
electronic paper genoemd. Ontwerpers
konden daarmee met hun handen afbeeldingen manipuleren door een reflectiekaart op een horizontaal bord te gebruiken waarop de afbeeldingen werden
geprojecteerd. Het was geen verrassing
dat het elektronische papier de voorkeur
had bij de ontwerpers die meededen.
Echter, bij het apparaat moest ook gedeeltelijk een muis en toetsenbord worden
gebruikt, en dat was lastiger. ‘Een toetsenbord en een muis verpesten de illusie dat
je met je handen werkt’, omschreef een
van hen.
Lucero interviewde zowel Nederlandse als
Finse ontwerpers in hun werkomgeving.
“Ik stelde me daarbij op als een leerling
aan wie zij uitlegden hoe ze werkten.”
Ook nodigde hij andere ontwerpers uit in

Studenten Industrial Design maken een moodboard op papier, met een laptop en met een
prototype van elektronisch papier.

een labomgeving, die hij ‘dialogue labs’
noemt, om de ontwerpers in slechts twee
uur tijd een eigen werkomgeving van de
toekomst te laten ontwerpen. Daarbij
konden ontwerpers ook het lab zelf evalueren. Lucero: “Dit lab was samengesteld
volgens eerdere bevindingen over de verschillende activiteiten die ontwerpers uitvoeren tijdens het begin van het ontwerpproces, zoals bladeren door afbeeldingen
en verbinden, uitbouwen en presenteren
van moodboards.”
De ontwerpers kwamen met vele ideeën
om hun werkomgeving te verbeteren,
zoals een groot ‘knip- en-plak’-bord
waarmee een ontwerpteam gelijktijdig
kan werken en overzicht heeft over het
proces. Of een moodboard op het plafond
presenteren, terwijl jij op de grond ligt.
“Het ‘naar de sterren kijken’ geeft je een
ontspannen en andere manier van
kijken”, legt Lucero uit.
Tijdens het laatste deel van het onderzoek
maakte en testte Lucero een prototype van
een ‘funky coffee table’ en een ‘funky
wall’. Op de tafel kunnen ontwerpers door
afbeeldingen bladeren door met hun
handen over de tafel te bewegen. “Met

Het dialogue lab in Finland, zo opgezet dat het op een echte ontwerpstudio lijkt.

Optische precisie voor een scherpere blik
Voor het bestuderen van verre sterrenstelsels en het maken van minuscule
chips heb je extreem nauwkeurige
optiek nodig. Ir. Rens Henselmans
ontwierp een machine die de vorm van
deze lenzen en spiegels tot op de
nanometer controleert. Hij schreef er
een proefschrift over dat hij vandaag,
donderdag 2 april, verdedigt.
Dit jaar, het internationale jaar van de
sterrenkunde, vieren we het vierhonderdjarig jubileum van de eerste ontdekkingen van Galileo Galilei met de telescoop, een instrument dat kort voor de
toepassing van Galileo ergens in
Nederland werd uitgevonden. Wie de
eerste was, is nog altijd onderwerp van
verhitte discussie, maar in ieder geval
heeft ons land een traditie op het gebied
van de sterrenkunde, ook als het gaat om
het fabriceren van lenzen en spiegels.
Al sinds de tijd van Galileo gebruikt men
voornamelijk sferische lenzen: het oppervlak van deze lenzen is een deel van een
bol. Sferische lenzen zijn relatief gemakkelijk te maken, maar voor geavanceerde
toepassingen is een enkele sferische lens
zelden geschikt: onder meer doordat
lichtstralen aan de rand van een sferische

lens relatief te sterk worden afgebogen
(sferische aberratie). Dat effect kun je
compenseren door een serie sferische
lenzen achter elkaar te zetten, maar dat
heeft als nadeel dat je al snel met grote,
zware en dure lenzensystemen moet
werken.
Daarom gebruikt men de laatste tijd
steeds vaker zogeheten ‘freeform’ optiek:
lenzen en spiegels met een complexe
vorm, geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld ruimtetelescopen of lithografie. Met
moderne bewerkingstechnieken kan die
freeform optiek met extreem nauwkeurig
voorgeschreven oppervlakken worden
gemaakt. Maar om zeker te weten dat je
spiegel of lens precies de gewenste vorm
heeft, zul je dit met diezelfde nauwkeurigheid (de doorsnede van enkele tientallen atomen) moeten kunnen meten. En
die meettechnologie liep behoorlijk
achter.

Gouden handjes
Daarom heeft de TU/e in samenwerking
met TNO en het Nederlands
Meetinstituut een machine ontworpen en
gebouwd die het oppervlak van lenzen
met een willekeurige vorm met een
nauwkeurigheid van enkele tientallen

Rens Henselmans. Foto: Leo Ploeg

nanometers kan nameten. Rens Henselmans was de afgelopen jaren de spin in
het web van het project. Hij was er vanaf
het begin bij: eerst als afstudeerstudent
bij TNO, vervolgens als promovendus aan
de TU/e en later weer TNO, waar hij nu in
dienst is bij de afdeling Precision Motion
Systems in Delft. “De afgelopen jaren

hebben wel dertig personen aan deze
machine meegewerkt”, zegt Henselmans.
De machine is gebouwd bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst, waar
onder meer twee instrumentmakers er
fulltime mee bezig zijn geweest. “Mensen
met gouden handjes en veel praktijkervaring.” De investering van meer dan een
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Afsluitende discussie met een schaalmodel van de ontwerpstudio in Playmobil.

een draaiende beweging kun je door de
afbeeldingen bladeren, maar je kunt ook
afbeeldingen op virtuele lagen boven de
tafel stapelen en tussen lagen wisselen
door je hand omhoog of omlaag te
bewegen”, legt Lucero uit.
“Zowel de funky coffee table als de
speciale wand werden positief geëvalueerd”, vertelt Lucero. Het speciale van de
funky wall is dat zowel spraak als gebaren
worden opgenomen tijdens de presentatie van een moodboard en in betekenisvolle delen worden bewaard. Als een opdrachtgever of een klant wil terugkijken
naar de presentatie, kunnen zij gewoon
naar het deel van het moodboard dat hen
aansprak en zien wat over dat deel werd

gezegd. “Op die manier is het meer dan
de lineaire structuur die een gewone
PowerPoint presentatie heeft”, oordeelt
Lucero.
De promovendus vindt het een waardevolle ervaring om gebruikers een rol te
geven in het ontwerpproces. “Weinig tijd
of geld zijn onvoldoende reden om
gebruikers buiten je ontwerp te laten. Ik
begrijp dat onder normale omstandigheden je geen vier jaar de tijd hebt zoals
ik had om gebruikers een centrale plaats
te geven tijdens het ontwerpproces. Maar
naar gebruikers luisteren in het begin van
het ontwerpproces tot aan het maken van
een prototype, geeft je waardevolle inzichten”, concludeert Lucero./

.

Funky coffee
table tool. Je
kunt door
digitale
afbeeldingen
bladeren door
met je handen
over de tafel
te bewegen.

De funky
wall.

miljoen euro heeft volgens Henselmans
een uniek meetapparaat opgeleverd.
De machine moest aan een aantal criteria
voldoen. Het apparaat moest zowel holle
als bolle spiegels en lenzen kunnen
meten, met een doorsnede van een halve
meter en een hoogte van tien centimeter,
met zo min mogelijk beperkingen qua
vorm. Daarnaast mocht het niet langer
dan een paar minuten duren om het hele
oppervlak te scannen. “En er mocht uiteraard geen contact zijn met het oppervlak:
we hebben het over oppervlakken die tot
op een paar nanometer nauwkeurig
gemaakt zijn. Daar wil je geen krassen in
maken.”

Cd-speler
Daarom wordt het oppervlak afgescand
met een optische taster, een beetje zoals
dat ook in een cd-speler gebeurt. De te
onderzoeken optiek wordt daarvoor op
een draaischijf gelegd en de sensor,
bestaande uit een rode laser, hangt op een
vaste afstand van de rotatie-as vlak boven
het oppervlak. De draaischijf maakt
enkele omwentelingen terwijl de sensor
de hoogte van het oppervlak registreert
aan de hand van het gereflecteerde laserlicht. Daarna worden metingen gemiddeld en verschuift de sensor een millimeter naar het volgende ‘spoor’. Deze
procedure wordt herhaald tot het hele

oppervlak in beeld is gebracht. De meting
gebeurt in twee stappen: de lasersensor
meet tot op enkele nanometers zijn
afstand tot het oppervlak, en een apart
metrologiesysteem bepaalt weer de
positie van de sensor ten opzichte van de
meetmachine. “De reproduceerbaarheid
blijkt ontzettend goed, zelfs beter dan
verwacht. Als we ons testobject tien keer
meten, krijgen we hetzelfde resultaat
binnen twee nanometer.” Maar daarmee
ben je er nog niet: de machine moet namelijk ook nog gekalibreerd worden als je
wilt weten of de optiek aan de specificaties voldoet. Daar is Henselmans nu
mee bezig.
Er staat bij TNO een aantal dingen op
stapel, vertelt Henselmans: “In het
ontwerp voor satelliet-instrument
TROPOMI (dat de ozon in de troposfeer
moet gaan monitoren, red.) zit ook een
aantal freeform componenten. Die gaan
wij meten. En de Extremely Large
Telescope die waarschijnlijk in Chili
komt te staan, krijgt een spiegel met een
doorsnede van 42 meter. Die bestaat uit
bijna duizend zeskantige segmenten, met
elk een net iets andere vorm. Die
segmenten willen wij ook graag meten.
Daarvoor gaan wij een studie doen naar
een nieuwe versie van ons apparaat,
waarin de segmenten van 1,2 meter
moeten passen.”/

.

De charme van fundamenteel wetenschap pelijk onderzoek zit hem vooral in de verras singen die het kan opleveren. Afstudeerder
Tom Jansen van de faculteit Scheikundige
Technologie weet er alles van. Hij deed
onderzoek naar emulsiepolymerisatie: de
vorming van polymeerdeeltjes uit mono meren die aanvankelijk als druppeltjes in het
water zweven. Watergedragen coatings,
zoals latexverf, zijn voorbeelden van emul siepolymerisatieproducten. Jansen wilde
weten hoe bepaalde soorten katalysatoren
het verloop van de polymerisatie en de eigen schappen van de geproduceerde latex beïn vloeden.
Wanneer de polymerisatie nergens door
wordt gehinderd, kunnen er lange polymeer ketens ontstaan. Om invloed uit te oefenen
op de materiaaleigenschappen van de po lymeren, is het nodig om de lengte van de
ketens te controleren. Dat kan met behulp
van zogenaamde Catalytic Chain Transfer
Agents. Deze katalysator neemt het vrije ra dicaal van de groeiende keten af en brengt
die over op een monomeer. De keten zelf
stopt daardoor met groeien. Het voordeel van
de katalysator is dat er maar zeer weinig van
nodig is: twee tot drie milligram voor een liter
latex. Bovendien gaat de katalysator zelf niet
aan de keten vastzitten.
“Dat reactieproces is voor een gewone radi caalpolymerisatie al bekend, maar bij emul siepolymerisatie zit je met een tweefasen systeem”, vertelt Jansen over zijn onderzoek.
“De katalysator komt zowel in de polymeer -

deeltjes terecht, als in het water. De poly merisatie begint in de waterfase en gaat
vervolgens door in de deeltjesfase.”
Jansen onderzocht onder meer hoe drie ver schillende typen katalysatoren het reactie proces beïnvloeden. Het eerste type zit liever
in de waterfase en de overige twee geven de
voorkeur aan de deeltjesfase, waarbij de ene
wateroplosbaar is en de andere niet. Dit
derde type is dus alleen in de deeltjes
aanwezig. Om een lang verhaal kort te
maken: Jansen toonde aan wat de invloed is
van het deel van de katalysator dat in het
water zit en niet meedoet aan het verkorten
van de ketens in de deeltjes. “Dit deel heeft
ingrijpende gevolgen voor onder meer de
deeltjesgrootteverdeling en de reactie snelheid.”
De niet in water oplosbare katalysator zorgde
voor de grootste verrassing. “We dachten dat
deze niet van het ene deeltje naar het andere
deeltje kan gaan. Er zit immers water tussen.
Nu blijkt dat die katalysator toch van het ene
naar het andere deeltje kan springen. Dat
hadden we echt niet verwacht.”
De tweede verbazing volgde toen het reactie proces werd opgeschaald naar een industri ële continue reactor. “Bij de katalysatoren
die in water oplosbaar zijn, bleek dat de
reactiesnelheid een stuk lager werd dan bij
de experimentele opstelling. Ook dat was een
verrassing.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
Vijftig jaar algoritmen in Nederland
Op 18 april viert het landelijke wiskundecluster DIAMANT onder de naam ‘Algoritmen
Alom’ vijftig jaar algoritmen in Nederland met een publieksmiddag. In 1959 publiceerde
Edsger W. Dijkstra een methode waarmee de kortste weg van A naar B op een kaart kan
worden bepaald. Vijftig jaar later zijn algoritmen -rekenrecepten om bepaalde proble men op te lossen- niet meer weg te denken uit ons leven. Algoritmen zijn onder meer
essentieel voor het verbeteren van dienstregelingen in het openbaar vervoer, voor het
beveiligen van elektronisch betalingsverkeer en voor het reconstrueren van de evolutie
van de mens uit genetische data. Deze drie onderwerpen worden door respectievelijk
prof.dr. Alexander Schrijver (Centrum voor Wiskunde en Informatica, winnaar Spinoza prijs 2005), de Amerikaanse cryptoloog prof.dr. Edward Schaefer en de Duitser dr. Niko
Beerenwinkel (ETH Zurich) behandeld. Wetenschappelijk directeur is TU/e-hoogleraar
prof.dr. Arjeh Cohen. Publieksmiddag zaterdag 18 april, vanaf 13.00 uur,
Spoorwegmuseum Utrecht. Informatie en aanmelden: www.algoritmenalom.nl.

DNA klem in nanogaatjes
Of het nu gaat de identificatie van DNA-sporen die na een misdrijf achterblijven op het
plaats delict, of analyse van genetische verwantschap door evolutionair biologen, in
beide gevallen worden DNA-fragmenten van elkaar gescheiden door een elektrisch veld
aan te leggen over een gel met daarin het DNA. De gebruikte gel beïnvloedt de ver plaatsing van het DNA, maar hoe precies is lastig te achterhalen, aangezien de elektro statische kracht waarmee het DNA door de gel wordt getrokken en de wrijvingskracht
van de gel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Onderzoekers van de TU Delft
hebben nu met behulp van een zogeheten optisch pincet DNA-moleculen door nano gaatjes getrokken om zo de krachten op het DNA te kunnen analyseren. Door de grootte
van de nanogaatjes te variëren, kwamen de onderzoekers er achter dat de stroperigheid
van de gel een grotere invloed op het DNA had dan verwacht, schrijven ze in Nature
Physics van 29 maart.
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Laat niemand je tegenhouden.

Je hebt honger. Je zit boordevol ambitie. Je wilt de wereld laten zien
wat je waard bent. Je hebt duidelĳk voor ogen wat je wilt en niets
houdt je daarvan af. Dan is het goed om te weten dat je bĳ ons alle
ruimte krĳgt. Velen beloven dat, bĳ ons is het werkelĳk zo. Je werkt
met én voor de top. In multidisciplinaire teams kun je je razendsnel
ontwikkelen. Als jĳ het beste uit jezelf haalt, zĳn er wat ons betreft
geen grenzen aan je groei. It’s your future. How far will you take it?
werkenbĳdeloitte.nl

Consulting. Audit. Tax. Financial Advisory.
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CvB-lid mr. Jo van Ham:

“Het begint met een gezonde
financiële huishouding”
Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke
“Een geoliede besluitvormingsmachine”, zo omschrijft mr. Jo
van Ham het ministerie van
OCW, waar hij dertig jaar
werkzaam was. Bijna een half
jaar maakt hij nu deel uit van
het College van Bestuur van de
TU/e. De ambitie die hij elke
dag bespeurt bij de studenten
en onderzoekers, is een grote
stimulans voor hem bij het uitvoeren van zijn nieuwe baan.
“Het bevestigt me in de overtuiging dat ik de juiste keuze
heb gemaakt.”

Na dertig jaar OCW wilde plaatsvervangend directeur-generaal Hoger
Onderwijs Jo van Ham (Maastricht, 1953)
nog wel een keer een radicale verandering
van werkomgeving. Na deze wens aan
enkele personen bekendgemaakt te
hebben, kwam vorig jaar de uitnodiging
van collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist om in Eindhoven te solliciteren
op de positie van het derde lid in het
College van Bestuur. In oktober ging Van
Ham aan de slag.
Hoe bevalt de TU/e tot op heden?
“Ik werk nu opeens te midden van een
grote groep studenten, waarvan ik wel
eens zeg: ‘het is jong en zit vol
hormonen’. Ik vind het een inspirerende
omgeving. Bij de studenten en onderzoekers bespeur ik veel ambitie en een wil
om wat te bereiken. Zeker geen cultuur
van problemen. Daarbij is het ook een
Brabantse cultuur, waarbij men hecht aan
gezelligheid. Maar, waarschijnlijk typisch
voor een technische universiteit, er heerst
ook een zakelijke atmosfeer. Afspraak is
afspraak. Iets dat vooral opgaat voor de
wetenschappers. Studenten zitten hier
ook niet om direct afspraken te maken.”
In september wordt anders wel het bindend
studieadvies ingevoerd, waarbij de eerstejaars
een bepaald aantal studiepunten moeten
halen. Toch ook een harde afspraak?
“Dat klopt, maar het BSA zal maar voor
een hele kleine groep van die eerstejaars
een rol van betekenis gaan spelen. Het is
bedoeld voor de groep studenten die het
echt niet redden en die moet je gewoon zo
snel mogelijk kunnen doorverwijzen naar
een geschiktere studie.”
Maakt de invoering van zo’n regel de
universiteit niet schoolser?
“Vind ik niet. We leggen in Eindhoven de
lat hoog voor onze studenten en vragen ze
ook nadrukkelijk om hard te werken. Dat
zie ik ook als een vorm van academisch
opgeleid worden. Hard werken maakt
onderdeel uit van de academische wereld.”

De studierendementen aan de TU/e en in
heel universitair Nederland zijn nogal aan
de lage kant. Hoe zou dat te verbeteren zijn?
“Je moet daar als universiteit een ambitie
voor formuleren, maar ik zou daar op dit
moment geen precieze percentages bij
willen noemen. Je zou zo’n verbetering
nooit moeten nastreven vanwege een
financieel-economische reden. Het moet
een intrinsieke onderwijsdoelstelling
zijn. Daarom spreek ik ook liever van
studiesucces in plaats van studierendement. Nu ik zelf werkzaam ben aan een
universiteit merk ik overigens dat de
realiteit vaak weerbarstiger is dan de
mooie verwachtingen die we hierover
hadden bij OCW. Op het ministerie wordt
nog erg normatief over deze kwestie
gedacht.”
Wat is u nog meer opgevallen nu u dichter
bij de universitaire werkvloer staat?
“De uitstekende band tussen de TU/e en
de industrie. Van de private investeringen
in R&D vindt 36 procent plaats in deze
regio. Dat is iets dat ik me op het ministerie helemaal niet had gerealiseerd. De
verhouding TU/e-industrie is ook niet
zwaar geformaliseerd, maar loopt via een
netwerk waarbij de diverse partijen bij
elkaar worden gebracht. Het levert een
unieke band op, die we ook in deze crisistijd moeten zien vast te houden.
Ook zie ik nu pas duidelijk dat de TU/e
een kleine, regionale universiteit is, die
daarmee veel mogelijkheden biedt voor
maatwerk voor studenten en medewerkers.
Wat zeker een verschil is met mijn vorige
baan is dat je nu als lid van het CvB direct
verantwoordelijk bent voor je beslissingen. Bij OCW ligt de eindverantwoordelijkheid uiteindelijk toch bij de minister.
OCW is een ambtelijke, goed geoliede
besluitvormingsmachine. Hier ben je
heel concreet bezig met onderwijs, onderzoek en valorisatie. Op dit moment
werken we aan een strategievisie voor de
komende jaren. Die moet je als CvB zeker
niet zelf in een hok gaan zitten bedenken.
Betrek de hoogleraren en docenten erbij.

Want zonder draagvlak komt niets van de
grond. Dat wist ik natuurlijk al toen ik
nog bij OCW zat, maar hier ondervind je
dat aan den lijve.”
Het derde lid in het CvB heeft een pittige
portefeuille onder zijn hoede.
Waar liggen uw prioriteiten?
“Het begint met een gezonde financiële
huishouding. Want geen geld geen
Zwitsers. Het op orde krijgen van de
begroting kost veel tijd, maar het gaat
steeds beter. Het is zaak om transparant
te zijn en om in controle te blijven. Bij
bepaalde faculteiten constateren we toch
wel grote verschillen tussen wat begroot
was en de uiteindelijke realisatie. Daarover gaan we de komende tijd zeker nog
gesprekken voeren. Niet om te gaan veroordelen, maar om de redenen boven
water te krijgen waarom dat verschil zo
groot is. Faculteiten moeten hun prognoses zeer scherp gaan calculeren. Zeker
op dit moment is een goede financiële
controle belangrijk, want je weet niet
welke effecten de crisis de TU/e gaat opleveren. De inkomsten van de overheid
kunnen teruglopen, of er zou minder
binnen kunnen komen via de derde geldstroom. Alles is mogelijk.”
De komende jaren gaat er heel wat gebouwd
en verbouwd worden op de campus.
Huisvesting zal ook wel een prominente
plaats innemen op uw prioriteitenlijst.
“Mijn tweede prioriteit, zou ik zeggen.
Het is niet direct een hoofdpijndossier,
maar het zorgt wel voor hoofdbrekens.
We willen de komende jaren een aantal
aantrekkelijke gebouwen neerzetten. We
gaan nu van start met het eerste project
van Campus 2020, de nieuwbouw van de
W-hal. Wellicht niet te vergelijken met het
aanleggen van een metrolijn onder een
oud stadshart, maar elk bouwproject kent
zo zijn eigen risico’s in tijd en geld. Op dit
moment is het hele plan, dat uit vier projecten bestaat, begroot op zo’n 240 à 260
miljoen euro. Dat geld hebben we niet in
een laatje klaar liggen. Dus welke financiële constructies zijn hiervoor het

meest geschikt? Met die vraag moet ik me
gaan bezighouden. Lenen we dat geld bij
een bank, of kiezen we voor een lening bij
het ministerie van Financiën? Ook
kunnen we de komende jaren de campus
verder tot ontwikkeling brengen, zodat
we daar ook inkomsten mee kunnen
genereren. Daarvoor willen we contacten
gaan leggen met het bedrijfsleven en
woningcoöperaties.”
Is de verkoop van Kennispoort, een gebouw
waar de TU/e samen met de Kamer van
Koophandel inzit, een optie?
“Er is wel naar die optie gekeken, maar
op dit moment is het niet aan de orde.”
Naar welke andere zaken gaat uw aandacht
op dit moment nog uit?
“Ik kijk intensief naar onze bedrijfsvoering. Dat is niet iets dat in zichzelf
bestaat, maar dat er altijd op gericht moet
zijn om het mogelijk te maken hier goed
onderwijs en onderzoek van de grond te
trekken. Van een secretaris-generaal van
OCW heb ik ook een soort mantra meegekregen dat ik mensen van de bedrijfsvoering graag voorhoud: ‘wat kan ik voor
je doen, wat kan ik voor je doen?’. Vraag
je dat voortdurend af en wacht niet tot jou
iets gevraagd wordt, maar bied zelf je
support aan.
Ook het onderhoud en beheer van
gebouwen heeft mijn aandacht. Doen we
dat op dit moment wel op de meest efficiënte manier?
Daarnaast denk ik dat we veel beter
kunnen presteren op het gebied van fondsenwerving. Dat wil ik heel breed gaan
bekijken en dan heb ik het dus over
donaties van onze alumni, andere giften,
subsidies en aanvragen bij allerlei
fondsen, zoals bijvoorbeeld het Prins
Bernardfonds. Want laten we geen geld
liggen? Als we dit aanpakken, moeten we
het ook direct goed doen. Want het ontvangen van een gift of donatie brengt ook
verplichtingen met zich mee. Je moet
laten zien wat je met het geld doet. Als je
het eenmaal verknoeit bij een donateur,
zie je die persoon nooit meer terug.”/

.
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Loodzwaar programma in Wo

“Speciale aandacht voor vrouw
Women in Science/Chriz van de Graaf
Illustratie/Paul Weehuizen
Het is een weerbarstig vraagstuk: hoe vergroot je het
aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies,
vooral universitair hoofddocenten en hoogleraren? Alle
Nederlandse universiteiten worstelen ermee, en
ondanks financiële en bestuurlijke inspanningen zijn de
resultaten pover. De TU/e zette in 2006 haar kaarten op
de hyperambitieuze Women in Science-tenure track,
een programma om vrouwen in zes jaar op te leiden tot
universitair hoofddocent. Vijf vrouwen stapten in. Hoe
vergaat het hen en welke problemen komen zij en hun
faculteiten tegen?
rs. Jelmer Sieben en drs. Charl
Kuiters zijn HR-adviseurs van
respectievelijk de faculteiten
Industrial Design en Scheikundige
Technologie, twee faculteiten waar deelnemers aan het Women in Scienceprogramma (WIS) aan het werk zijn
gegaan. Zij begeleiden de vrouwen sinds
de eerste dag en hebben een goed beeld
van de knelpunten in het programma. Op
de eerste plaats constateren ze dat het hard
werken is om binnen zes jaar uit te
groeien tot universitair hoofddocent
(UHD). Dit blijkt vrijwel onmogelijk.
Anderzijds is er voor de vrouwen de rol
van boegbeeld of uithangbord van de strijd
voor meer vrouwen in topposities aan de
TU/e. Ze kregen hiervoor een programma
met exclusieve cursussen en coaching.
Daarnaast gaven de vrouwen acte de
présence op bijeenkomsten die in het
teken stonden van de positie van de vrouw
in de wetenschap. Zowel de speciale
programma’s als de rol van uithangbord
blijken vaak meer een last dan een
voordeel.
Op de site van de TU/e staat de opdracht
van de tenure track als volgt geformuleerd:
‘Wanneer we u aannemen in de Women in
Science Tenure Track, verwachten we dat u
zich binnen zes jaar ontwikkelt tot het
niveau van UHD. Tijdens die zes jaar laat
u zien dat u, samen met collega’s binnen
de TU/e en daarbuiten, een onafhankelijke
onderzoekslijn kunt opzetten. Daarvoor
verwerft u externe fondsen. Daarnaast
begeleidt u promovendi. U bouwt en
onderhoudt uw wetenschappelijk netwerk
met andere disciplines, de industrie en
internationale instituten. Ook ontwikkelt
u mede onderwijsprogramma’s en geeft u
daarnaast zelf onderwijs.’
“Deze ambities zijn binnen de gegeven
tijd onmogelijk te verwezenlijken”, stelt
Sieben. “Je moet jouw eigen onderzoeksdomein creëren, dat kost tijd. Je moet een
netwerk opbouwen en je moet publiceren.
Daarbij wordt dus verwacht dat vrouwen
hun promovendi financieren uit de
fondsen die ze zelf werven. Dat is al lastig
voor medewerkers die hier zijn gepromoveerd - voor iemand van buiten is dat
natuurlijk nog moeilijker. Wij hebben dit
onderschat.” Kuiters legt uit: “Een bijzonder goede wetenschapper bij
Scheikunde kan binnen acht jaar UHD
worden. Maar dat is al een uitzondering.
Deze vrouwen zouden het binnen zes jaar
moeten doen. Dat is onmogelijk.” De
termijn van zes jaar is gekoppeld aan de
cao voor Nederlandse universiteiten. Na
deze termijn moet een organisatie iemand
een vast dienstverband aanbieden. “Was
dit acht jaar geweest, dan had de tenure
track waarschijnlijk die tijd gekregen”,
zegt Kuiters.
Het probleem is, volgens de heren, dat een
wetenschappelijk medewerker vaak al drie

D

jaar bezig is om het onderzoek
op poten te zetten en de eerste
resultaten te boeken. Die eerste
periode is er geen instelling als
NWO bereid er geld in te steken.
En tegen de tijd dat er subsidie
kan worden aangevraagd, is een
groot deel van het programma al
achter de rug. Dit wordt bevestigd door dr. Denka Hristova,
één van de Women in Science,
die onderzoek doet naar polymeren bij de faculteit Scheikundige Technologie. “Het goede én
lastige is dat je vanaf nul begint.
We ontwikkelen ons eigen
onderzoeksterrein. Dat moet in
vijf jaar - dat is kort.”
Volgens dr. Suzana Andova,
onderzoeker aan de faculteit
Wiskunde & Informatica, zit het
probleem vooral in het tweede
deel van het programma. “Om te
beginnen moet je je in drie jaar
kwalificeren voor UD1, terwijl
dit normaal gesproken vier jaar
duurt. Daarna doe je in drie jaar
UHD, wat eigenlijk veel meer
tijd vraagt. Het eerste deel is
eventueel haalbaar, het tweede is
onmogelijk. Maar aangezien ik
in 2007 ben begonnen, ben ik
die problemen nog niet tegengekomen.”
Hristova: “De universiteit moet
weten dat het ontwikkelen van een onderzoekterrein enkele jaren kost. Ik ben nu
halverwege en werk aan een nieuw en voor
mij heel interessant onderwerp, maar desondanks ga ik dit jaar pas voor het eerst
publiceren. Dat is gewoon de tijd die het
kost. Zonder de publicaties is het vervolgens erg moeilijk om grants binnen te
halen. Dat is tot nu toe dan ook geen van
de ladies gelukt.”
Andova heeft mogelijk een oplossing:
“Het binnenhalen van grants is overduidelijk geen realistische verwachting.
Wanneer de universiteit het programma
evalueert, zal men misschien overwegen
niet alleen te beoordelen op de binnengehaalde gelden, maar ook op het aantal
ingediende verzoeken en welke beoordelingen de onderzoekers hebben gekregen.
Er is namelijk een groot verschil tussen
iemand die geen verzoeken indient en
iemand die dat wel doet inclusief goede
beoordelingen, maar die geen grant krijgt.
Op dit moment wordt hierin geen onderscheid gemaakt.”

Loonkosten
De faculteiten hebben zich te snel rijk
gerekend met de vrouwen die betaald
worden uit de middelen van de universiteit en niet door de capaciteitsgroep,
stelt Kuiters. “Wij dachten: we krijgen
een gratis wetenschappelijk medewerker.

Maar het is geen extra handje dat anderen
helpt, het is juist een medewerkster die
veel aandacht vraagt bij de moeilijke
opdracht die ze heeft.”
Inmiddels heeft het College van Bestuur
besloten dat de loonkosten voor toekomstige deelnemers aan de tenure track
half door het CvB en half door de capaciteitsgroep worden betaald, en niet meer
helemaal door het CvB. Dit is volgens
Kuiters ingegeven door de noodzaak om
ook bij de faculteiten verantwoordelijkheid
te leggen en betrokkenheid te vergroten.
Voor de Women in Science was bij de start
van de tenure track een eigen programma
bedacht met coaching, cursussen en trainingen. Volgens Sieben en Kuiters hadden
de vrouwen hier direct hun twijfels over.
“We moesten snel bijsturen, omdat de
vrouwen geen speciale positie wilden
hebben”, zegt Kuiters. “Daarom hebben
we programmaonderdelen die waren ontwikkeld voor WIS opengesteld voor andere
UD’s, zowel mannen als vrouwen. Nu
doorlopen de vrouwen hier dus een regulier programma. Die ontwikkeling staat
haaks op wat wij wilden en verwachtten,
maar het is ieders goed recht geen uitzonderingspositie te aanvaarden.”
Sieben: “Bij ons zei de ‘woman in science’:
“Ik heb geen speciale aandacht nodig, ik
red het ook wel op eigen kracht. Ook zij
doorloopt nu een regulier programma. Je

moet weten: drie van de vier WIS hebben
een Oost-Europese achtergrond. Voor hen
is het niet nodig dat vrouwen zo in de
picture worden gezet. Ze ergeren zich
daaraan en voelen zich bekeken. Voor hen
is het een gewone job, een stap in hun
loopbaan. Voor de TU/e is het allemaal
heel bijzonder, voor de vrouwen niet.”

Gezicht van een ambitie
De vrouwen werden dus het uithangbord
van het beleid van de TU/e. Ze werden
geportretteerd in filmpjes en moesten
komen opdraven op bijeenkomsten,
vertelt Sieben. “Ik was verrast door de
aandacht die de vrouwen in het vervolgtraject kregen. Dat hebben we onderschat.
Ik dacht dat het klaar zou zijn als ze
binnen de faculteiten aan het werk gingen.
Maar er kwam nóg een centrale meeting.
Er werd een middag georganiseerd voor
vrouwen in de wetenschap met lezingen
en presentaties en stevige ambities over
het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. De rector hield daar een
praatje en er waren films van vrouwen die
het ver geschopt hadden in de wetenschap.
De WIS werden hier steeds bij betrokken.
Maar ze voelen zich er niet door aangesproken. Ze zien het ook niet als hun rol het is hun rol om goede wetenschap te
bedrijven. En dat is al lastig genoeg.”
De reactie op een aanvraag voor een
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wen wordt niet geapprecieerd”
Vrouwen in de wetenschap
Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies in Nederland neemt
gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docen ten, universitair hoofddocenten en hoogleraren groeit. Universiteiten hebben sinds
1998 verschillende maatregelen genomen om de instroom van vrouwen in wetenschap pelijke functies te bevorderen (tenure tracks, mentoring, samenstellingen
benoemingscommissies en specifieke leerstoelen). Op een aantal gebieden treden
knelpunten op. Vooral de overgang van universitair docent naar universitair hoofd docent en van universitair hoofddocent naar hoogleraar vragen aandacht.
Het percentage vrouwelijk wetenschappelijk personeel (hoogleraren, universitair
hoofddocenten, universitair docenten, promovendi en overig wetenschappelijk
personeel) groeit van 22,3 procent in 1998 naar 32,1 procent in 2007. Dit is een
gemiddelde stijging van 1,1 procent per jaar. Tussen de wetenschapsgebieden bestaan
grote verschillen: eind 2007 variëren de percentages van 21,1 procent bij techniek tot
45 procent bij gedrag en maatschappij.
Eind 2007 is het percentage vrouwen bij promovendi 40,5 procent; bij de universitair
docenten 30,1 procent; bij de universitair hoofddocenten 17,1 procent en bij de hoog leraren 11,2 procent.
Het percentage vrouwelijke hoogleraren verschilt aanzienlijk per wetenschapsgebied
en loopt eind 2007 uiteen van 4,5 procent bij Techniek tot 17,7 procent bij Taal en
Cultuur. Wel neemt op alle terreinen het aandeel vrouwelijke hoogleraren toe. In
techniek is een toename van 1,5 procent in de periode 1998-2007. (Bron: VSNU)

interview met één van de dames is in dit
verband veelzeggend: ‘I will not give any
more interviews about the women in
science issue. (…)
I decided to stop being known as a woman
in science, you may contact me if you want
to know more about my work.’
Hristova ervaart de aandacht niet als
belastend, vertelt ze. “Wij zijn de pioniers,
we weten dat we het gezicht zijn van dit
programma. Dat vind ik niet vervelend,
het maakt me juist meer vastberaden om
het tot een succes te maken. Toen ik eraan
begon, wist ik dat er extra op me gelet zou
worden. Ik klaag er dan ook niet over. De
tenure track geeft me een bijzondere kans,
dat is het belangrijkste. Het is nu aan ons
om te laten zien of het haalbaar is.”
Ook Andova zegt geen last te ondervinden
van haar speciale positie binnen de universiteit. “Ik vind het niet vervelend dat het
programma wordt gepromoot en speciale
aandacht krijgt. De TU/e is ten slotte de
eerste universiteit met het WISE-programma en dat mag je best uitdragen.”

Low profile
In de toekomst zullen nieuwe instromers
in de tenure track aan de faculteit
Scheikundige Technologie in elk geval een
heel ander onthaal krijgen, zegt Kuiters.
“Er is hier een vrouwelijke wetenschapper
die we mogelijk willen voordragen voor de

tenure track. Dat doen we heel zorgvuldig,
en bovenal low profile: we geven er publicitair geen aandacht aan - juist niet. Het is
in eerste instantie een interne, lees: facultaire, aangelegenheid.”
Opvallend is dat er sinds de massieve
Women in Science-campagne van 2006
niet speciaal wordt geworven voor
vrouwen. Kuiters: “Dat levert erg weinig
op.” “Maar”, zegt Sieben, “wanneer er voor
een selectiecommissie een man en een
vrouw van gelijke geschiktheid staan, dan
gaat de voorkeur uit naar de vrouw. Dat is
TU/e-beleid.”
En zo is de vraag gerechtvaardigd wát het
WIS-programma heeft opgeleverd. ‘Een
ambitieus programma voor vrouwen én
mannen’, is het antwoord van Hristova.
Kuiters: “Het is goed geweest om het op de
agenda te zetten, al is de positieve discriminatie niet goed uitgepakt.” Sieben heeft
de positieve effecten ook niet voor het
oprapen. “Het bevorderen van het aantal
vrouwen in wetenschap is TU/e-beleid, het
is beleid van de faculteit en iedereen staat
erachter. Toch lukt het niet om grote veranderingen te bewerkstelligen. Ik denk dat
er nog een aantal generaties overheen
zullen gaan.”/

.
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“Tijdens mijn Leidse master leerde ik al de
moeilijkheidsgraad van problemen inschatten”

Dé carrièrebeurs voor hoogopgeleide vrouwen en
hoogopgeleid multicultureel talent (m/v).

Cor Cornelisse, System Engineer bij
Hyves, deed zijn master in Leiden

www.diversityworks.nl
ICT in Bussiness of Computer Science in Leiden?
Kom naar de voorlichtingsdag op 16 april en 28 mei.
Kijk voor het programma op www.mastersinleiden.nl
Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.
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De minor: een majeure keuze
Biomedische Technologie was volgens
minorcoördinator Koenraad de laatste
TU/e-faculteit die, zoals hij zegt, “over de
brug kwam” met een minoraanbod dat
niet alleen voor eigen studenten is, maar
ook uitwisseling over en weer beoogt.
“BMT zei in eerste instantie het al druk
genoeg te hebben met onderwijs om de
eigen studenten klaar te maken voor de
master. Dat soort watervrees was er aanvankelijk ook bij bijvoorbeeld Technische
Natuurkunde en Elektrotechniek. Maar
sinds de pilot aan drie faculteiten (Technische Natuurkunde, Scheikundige
Technologie en Elektrotechniek - red.)
is er veel gewonnen en zijn faculteiten
steeds enthousiaster gaan meewerken.”
Volgens Koenraad zou het echt een
misser zijn geweest als opleidingen stukjes van de eigen bachelor hadden afgesplitst en ‘minor’ hadden genoemd, om
eigen studenten vervolgens nadrukkelijk
aan te moedigen deze te volgen. “We
hebben er hier en daar best een beetje
voor moeten vechten om dat te voorkomen. Een aantal faculteiten had
gewoon schrik om dertig ects uit het
eigen pakket te halen en vrij te maken
voor een opleidingsdeel elders.”

Minoren/Monique van de Ven
Foto/Bart van Overbeeke
Na de bachelor overstappen op een andere master, met de
minor als toegangskaartje. Het major-minorstelsel, dat in
2007 TU/e-breed werd ingevoerd, moet doorstromen
gemakkelijker en aantrekkelijker maken. In de praktijk wordt
er echter nog weinig echt geswitcht. Binnen de minor wordt
wél veelvuldig buiten de eigen opleidingsmuren gesnuffeld,
stelt TU/e-minorcoördinator prof.dr. Paul Koenraad tevreden.
“Bij sommige faculteiten moesten we een beetje vechten voor
de minor, maar er is veel gewonnen.”

Blijven hangen
De keuzemogelijkheden voor studenten
verruimen en verkokering voorkomen;
dat zijn de belangrijkste doelen van het
major-minorstelsel. “We zagen dat veel
mensen hier bij een bepaalde faculteit
binnenkomen en daar vervolgens vijf jaar
blijven hangen. Waar veel andere universiteiten hebben gekozen voor een soort
‘science-faculteiten’, met eerst een breed
jaar waarna pas een keuze wordt
gemaakt, heeft Eindhoven gekozen voor
compartimentering van de basis tot aan
de master”, zegt Koenraad.
Van die compartimentering wil de universiteit af. Hoewel veel opleidingen ook
verdiepende minoren voor eigen studenten bieden, wil de TU/e studenten vooral
motiveren om eens een poosje buiten de

“Een heel ander vakgebied, niet zozeer
nuttig voor mijn studie of voor straks op
de arbeidsmarkt, maar wel heel interessant”, omschrijft Geers de minor. Het
was leuk om eens verder te kijken dan
het eigen vakgebied, vindt ze: “Maar er
zijn vast ook studenten die de minor
doen omdat het nou eenmaal móet en
zich er met een zesje vanaf proberen te
maken.”
Geers had best een verdiepende minor
in eigen huis willen overwegen, “maar
die werd toen nog niet aangeboden.”
Haar meeste jaargenoten kozen voor

Minormatrix
Met het oog op de overgang van de lintnaar de blokminor per september,
waarmee de minor een op zichzelf staand
traject in de bachelor wordt, zijn alle
minoren van de TU/e opnieuw bekeken
en zo nodig geherformuleerd. Dit vooral
om overlap tussen minorpakketten en
hoofdopleidingen zoveel mogelijk uit te
sluiten, aldus Koenraad.
In de minormatrix op de site van het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
staan alle 26 TU/e-minoren schematisch
bij elkaar. Daarnaast is er de mogelijkheid
tot een vrije minor (die een student,
binnens- of buitenshuis, zelf kan samenstellen en ter goedkeuring moet voorleggen aan de examencommissie) of een
minor aan een andere (technische) universiteit.
Een grotere gelijkschakeling van het
minorenaanbod in 3TU-verband is één
van de belangrijkste argumenten om over
te stappen op de blokminor. “Ik zou het
erg leuk vinden als studenten gebruikmaken van de mogelijkheid voor een
minor in Delft of Twente. Dat sluit echt
aan bij de 3TU-gedachte van meer onderlinge communicatie en doorstroom. Maar
ik kan me voorstellen dat het voor veel
studenten toch wel een barrière is om
zich voor een half jaar in een andere
plaats te vestigen. Er is al over gesproken
of we misschien iets moeten regelen qua
huisvesting. Maar laten we eerst maar
eens kijken hoe het loopt.”/

.

eigen faculteit te snuffelen. Daarbij blijkt
onder andere de managementminor bij
Technische Bedrijfskunde populair, met
volgens Koenraad honderd tot honderdvijftig studenten per reeks. Tot de kleinere
minoren behoort die van Technische
Wiskunde, niet de gemakkelijkste der
minoren. Koenraad erkent: “Er zullen

“Leuk om eens verder te kijken”
Paula Geers, vierdejaars Scheikundige
Technologie, koos voor verbreding: ze
volgde de minor Human Technology
Interaction aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

minor zal wat ‘harder’ zijn dan de
andere.”

minoren bij Technische Bedrijfskunde
en Biomedische Technologie, weet ze.
“De laatste heeft veel raakvlakken met
scheikunde, de eerste kan vooral erg
interessant zijn met het oog op latere
ervaring in het bedrijfsleven.”
De overstap naar de blokminor per september vindt de vierdejaars een goede
zaak. “Bij ons liep de minor gelijk met
het reguliere curriculum van de eigen
opleiding. Daardoor raakte de minor bij
veel studenten een beetje ondergesneeuwd.” Van samenwerking met studenten van andere richtingen kwam
mede daardoor nauwelijks iets terecht,
is haar ervaring: “Vanwege afwijkende
collegeroosters was het moeilijk om
groepjes te vormen en zat je daardoor al
snel om de tafel met studenten van je
eigen opleiding.”

best studenten zijn die van de minor
proberen een pretpakket te maken, maar
we zorgen ervoor dat alle minoren die we
aanbieden voldoende inhoud hebben.
Accentverschillen houd je altijd; de ene

Studentenfractie PF heeft, in afwachting van een
landelijke minorenwebsite, een overzicht van minorensites van de meeste Nederlandse universiteiten
online gezet: www.stempf.nl/links/minoren .

“Zelfontplooiing en carrière
meewegen in minorkeuze”
Of ze straks voor verbreding of verdieping gaat, daar is Stephanie van
den Hurk nog niet helemaal uit. Maar
carrièremogelijkheden en ruimte voor
zelfontplooiing vindt de tweedejaars
Bouwkunde in elk geval belangrijk
wanneer ze in september aan haar
minor begint. “De minor is een goede
mogelijkheid om het normale programma van je studie ‘persoonlijk’ uit te
breiden.”
In zekere zin zou haar keuze helemaal
niet zo ingewikkeld moeten zijn. “Ik heb
het idee dat Bouwkundestudenten
minder keuze voor een minor hebben
dan bijvoorbeeld studenten Scheikundige Technologie. Dat vind ik jammer;
volgens mij zouden veel meer thema’s
interessant kunnen zijn voor
Bouwkundestudenten.”
Vooralsnog blijven veel studiegenoten
hoe dan ook in eigen huis, is haar erva-

ring: “De meesten kiezen voor een verbredende minor binnen Bouwkunde of
een verdiepende minor Architectuur &
Techniek. Ik ken maar weinig studenten
die tijdelijk bij een andere opleiding aanschuiven of een minor aan een andere
universiteit of in het buitenland doen.”
Zelf twijfelt ze vooral tussen een verbredende minor bij Industrial Design en
een verdiepende minor binnen haar
eigen profiel, “omdat ik toch al weet dat
ik daarin verder wil.”
Op de Minormarkt die ze half februari
bezocht, was het op dat moment erg
druk, zegt ze, “en ik had het idee dat er
voor Bouwkundestudenten eigenlijk niet
zoveel informatie in te winnen was,
omdat we uit niet zoveel minoren
kunnen kiezen - of je moet het persoonlijk aanvragen, geloof ik. Wel ben ik inmiddels ‘real life’ bij Industrial Design
gaan kijken omdat een vriendinnetje van
mij daar contacten heeft.”

“Studenten werken straks óók in multidisciplinaire teams”
Hoe nadrukkelijk met de minoren ook
wordt gestreefd naar meer uitwisseling; studenten trekken zich daar niet
altijd evenveel van aan, is de ervaring
van dr. Jan-Cees van der Meer, minorcoördinator bij Technische Wiskunde.
“Studenten kiezen rationeel en kijken
wat een logische toevoeging aan hun
opleiding kan zijn, of zoeken naar
verwante minoren.”
Toch is een minor aan een andere faculteit volgens de coördinator de over-

weging zeker waard: “Veel studenten
komen straks te werken in multidisciplinaire teams. Dan is het goed om al
eens bij een andere faculteit te hebben
gekeken.” Die mogelijkheid hadden studenten vóór het major-minorstelsel ook
al wel in de vorm van keuzevakken aan
andere opleidingen: “Bij wiskunde werd
dat destijds zeker al gestimuleerd, maar
dat verschilde nogal per faculteit”, weet
Van der Meer. Hoe dan ook stappen bijna
alle studenten volgens hem na de
bachelor over op de ‘eigen’ master. “Ik

heb nog niet gehoord van studenten die
het door het major-minorstelsel over een
heel andere boeg hebben gegooid.”
Technische Wiskunde begroet in haar
minor gemiddeld zo’n tien studenten per
lichting. Daarmee is het één van de
kleinere minoren van de TU/e en “zeker
niet de gemakkelijkste”, benadrukt Van
der Meer. Daarnaast biedt de opleiding
de minor Finance & Risk, die afgelopen
jaar versneld werd opgezet voor studenten Technische Bedrijfskunde die niet
geplaatst konden worden bij de minor

van hun eerste keuze.
Eigen studenten die kiezen voor een
minor elders, kiezen voornamelijk voor
natuurkunde, informatica en bedrijfskunde. En dat gaf nog wel eens wat roostertechnische problemen. Van der Meer:
“Met de blokminor bijten hoofdopleiding
en minor elkaar straks niet meer; dat was
tot nu toe toch het voornaamste punt van
kritiek onder onze studenten.”
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Personeelsvereniging TU/e
Cadeautje PV aan
studentenverenigingen

In februari heeft de personeelsvereniging
van de TU/e (PV) sportkleding van het
vroegere OC&W-toernooi verkocht. Voor
de opbrengst van deze verkoop is door
het bestuur van de PV naar een goed
doel gezocht. Dit goede doel is gevonden
in de drie studentenverenigingen die het
afgelopen jaar de personeelsvereniging
hebben ondersteund tijdens de organisatie van hun activiteiten. Op 19 maart is
tijdens een gezellig samenzijn in het
PVOC de opbrengst (360 euro) in drie
gelijke delen overgedragen aan de afgevaardigden van respectievelijk: Tuna
Ciudad de Luz, La Tuniña en Z&PC
Nayade. Zowel de Tuna als de Tuniña
hebben de sfeer opgeluisterd met een
stukje muziek.
De personeelsvereniging hoopt dat de
drie verenigingen een passende invulling
kunnen geven aan de opbrengst van deze
verkoopactie.

Educational training/DPO
Course ‘Supervising master
students’ for departments W,
BMT, TN and ST

The course ‘Supervising master students’
for teachers and PhD students (experienced and inexperienced supervisors) for
departments W, BMT, TN and ST, will be
offered on Monday May 11th and
Thursday May 14th 2009 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
Janneke van der Loo (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).

Wiskunde & Informatica
Ict-cursussen

In april en mei is er voor studenten en
medewerkers van de TU/e de mogelijk-

heid de volgende cursussen te volgen:
Cascading Style Sheets
C++
C++ advanced
Access 2007
XML
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl

For more information, please contact:
dr.ir. Carlo Luijten, Assistant Professor,
Combustion Technology, e-mail
C.C.M.Luijten@tue.nl, ext. 5347. Ir.
Harry van Leeuwen, Assistant Professor,
Combustion Technology, e-mail
H.J.v.Leeuwen@tue.nl, ext. 3063.

Stan Ackermans Institute

Mensen

Congratulations PDEng diploma
The Stan Ackermans Instituut (SAI)
congratulates its candidates on gaining
their Professional Doctorate in
Engineering (PDEng). The following students have now received their diplomas:
Yang Liu, Logistics Management
Systems (LMS); Marija Orlovic, Process
and Product Design (PPD). The SAI wishes them every success in their further
careers.

Promoties

Department Mechanical
Engineering, Combustion
Technology

Dipl.-Ing. B. Burghoff verdedigt op
woensdag 8 april 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 ‘Solvent
Impregnated Resins (SIRs) for the
Recovery of Low Concentration Ethers
and Phenols from Water’. Burghoff
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Symposium Trends in Fuels and
Lubricants
TU/e Symposium on Thursday
Afternoon, April 9th. A symposium
accompanying the TU/e Masters Course
on Fuels and Lubricants (4N850).
Automotive transportation is one of the
key causes of global warming. The industry responds to the demands of governments and the general public by developing new technologies, ranging from
new fuels and lubricants technology to
engine design, driveline and wheels.
Both efficiency and losses have to be
optimized. This symposium addresses
the impact that the foreseeable future
will have on fuels and lubricants to
come, by looking at new technologies in
the oil industry (enabling to produce
unprecedented new oil products),
research in chemistry, and interactions
between fuels and lubricants in the
modern combustion engine.
The Course Fuels and Lubricants in the
Masters Programme of the Eindhoven
University of Technology has been given
since 2009. The idea behind the symposium is to put the subjects of the course
in a broader perspective, and to provide
detailed information on themes which
could not be covered in the lectures. As a
consequence, the subjects addressed in
the symposium will vary over the years.

Drs. G. Taban verdedigt op dinsdag 7
april 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 ‘A Cold Atom Electron Source’.
Taban promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr. H.C.W. Beijerinck.

Ir. P.G.A. Janssen verdedigt op donderdag 9 april 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 ‘DNA Templated SelfAssembly’. Janssen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. E.W. Meijer.
Y. Morvan MSc verdedigt op donderdag
9 april 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 ‘Acquisition,
Compression and Rendering of Depth
and Texture for Multi-View Video’.
Morvan promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. P.H.N. de With.

Studentenleven
T!NT

Lezing Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh is een boeddhistische
leraar uit Vietnam die in simpele
bewoordingen de essentie van de boeddhistische leer weet uit te dragen. Alles
draait om ‘leven in aandacht’ (mindfulness). Tijdens de Vietnamoorlog zette hij
zich onvermoeibaar in voor de vrede,
waarna hij in zijn vaderland niet meer
welkom was. Tot op de dag van vandaag
weet hij als vredesactivist een geweldloze
levenshouding aan grote groepen geïnteresseerden uit te dragen. Zijn bescheidenheid, zijn grote maatschappelijke
betrokkenheid en het feit dat hij voorleeft
wat hij zegt, maken hem bij een breed
publiek zeer geliefd, ook in Nederland.
Op 29 april 2009 geeft Thich Nhat
Hanh een publieke lezing in Den
Haag.(Zie ook www.aandacht.net)
Samen met geïnteresseerde studenten
willen we zijn lezing bijwonen. Er zijn
nog kaartjes te verkrijgen via T!NT.
Opgave tot uiterlijk woensdag 15 april bij
Hans d’Achard, hans@achard.nl of
tint@tue.nl

Vacatures
Bedrijfsjurist (V19.07), TU/e Innovation
Lab (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.872 t/m 4.970 euro).
Technisch medewerker (1.0 fte)
(V34.332), de groep Coherentie en
Quantum Technologie (CQT) van de
faculteit Technische Natuurkunde (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
PhD student Observer design for networks and distributed control (V35.430),
Systems Engineering, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).
Assistant Professor in Economics of
Innovation and Technological Change

(Advertenties)

‘Wie sponsort
mijn hart?’
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, helpt kinderen en
jongeren met een ziek hart langer en gelukkiger te leven. Daarnaast zijn
we er ook voor kinderen en jongeren zonder aangeboren hartafwijking.
VOORKOMEN ÉN GENEZEN
Jump ﬁnanciert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren hartafwijkingen en draagt bij aan
betere zorg en kwaliteit van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we kinderen
en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat zo kunnen houden.
Ieder kind verdient een
eerlijke kans op gezondheid,
geluk en grote dromen.
Word daarom nu donateur.

Giro 5514 | t.n.v. Jump in Den Haag | www.heartjump.nl | info@heartjump.nl

(V39.477), The School of Innovation
Sciences, Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.195 t/m 4.374 euro).
PhD Information Systems in Purchasing
(V39.478), Information Systems within
the department Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).
2 Promovendi Supramoleculaire
Geneeskunde (V50.104), Molecular
Science & Technology, faculteit
Biomedische Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
PhD student Mechanical screening and
selection of circulating cells (V50.108),
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
Postdoc Mechanical screening, selection
and lysis of circulating cells (V50.109),
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755
euro).
Startende Beleidsmedewerker
Instellingsbeleid (V82.035), Dienst
Algemene Zaken (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 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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Academic awards and other prizes
Every year a large number of
academic prizes are awarded.
The entry period for this year’s
academic prizes at TU/e was
closed at the beginning of this
month, but next year there will
be another opportunity. How
exactly is this organized and
how does one qualify?
TU/e has a Graduation Award, a
Design Award, a Dissertation
Prize and a special Societal
Impact Award. This is a prize of
five thousand euros for the
project holding the greatest
future prospects for society.
Competitors for the prize need to
be nominated by a professor or
the dean of the Department. Each
dean subsequently selects a nomination that is submitted with
the jury. The Departmental
Selection Committee has an ad-

visory role here. Nominees are
notified by the Program Director.
After this the Office of Doctoral
Presentations and Academic
Ceremonies asks for a presentation poster. These posters are
put up in the hall of the
Hoofdgebouw from mid-May
until early June. This year’s
winners will be announced on 3
June.

Other prizes
“Mostly professors and other
members of the scientific staff
draw students’ attention to competitions and nominate them if
they may qualify for an award”,
says prof. dr. ir. René de Borst,
dean
of
the
Mechanical
Engineering Department. Prof.
dr. ir. Ton Backx, professor at
Electrical Engineering: “The professors and senior staff members

receive invitations for nominating candidates for the various
prizes. So the best thing students
can do is contact their supervisor/professor to get an
overview of the competitions that
may be interesting for them.”
Information about the many
thesis prizes presented by
various companies is available
from the Education and Student
Service Center (STU).
“In addition to these prizes, there
are best paper and best poster
awards for doctoral candidates in
particular. These prizes are
awarded to the person stated as
first author on the paper/poster
which has been selected as the
best one by a committee specially
designated for this per conference and consisting of
scientists”, De Borst explains.
Prof. dr. ir. Richard van de

Sanden from the Applied Physics
Department talks about the
prizes given out at conferences,
for instance during the AVS conference in San Jose, California.
“As a group we scored very well
on this in the past.” He also
mentions the prizes of the
Material Research Society. “M2i,
the
Materials
Innovation
Institute, and the Dutch Polymer
Institute (DPI) where we have
projects, also award poster
prizes.”
The IE & IS Department has a
prizes committee that features
representatives from different
Departments. They make their
selection for theses prizes from
among others the theses that
passed with a score of 7.5 or
higher, for instance those from
NIVE, the Dutch Management
Association.

“ TU/e will also have a Marina van
Damme prize as of this year”,
says Van de Sanden. Van Damme
(78) studied in Delft and was the
first female PhD from the
University of Twente. She has
made fifty thousand euros
available to the Eindhoven
University Foundation (UFe)
which is intended to enable the
foundation for the next five years
to award a prize also to female
scientific talents at TU/e. WISE,
the TU/e network for women in
science, will be taking care of the
procedural and intrinsic fleshing
out of the prize./

dr. Patricia Dankers, who will be
investigating
multifunctional
medicines. And dr. Mircea Lazar
from Electrical Engineering won
a Veni subsidy for conducting
research into more flexible
controllers.
“When someone files an application, we can advise them, but
usually the Department itself
takes care of that”, Gerritsen
explains. “They also have an interest in the proper procedure
being followed. If you are invited
by the committee you must make
sure that you present your

research proposal adequately.
Suppose the committee has six
places - then they will invite
twelve candidates from which
they select six. These are subsequently visited by members of the
Advisory Center, together with
the Department. It is handy when
there is more expertise present in
the hall”, says Gerritsen./

.

More information can be found on:
www.tue/nl > Services > Office for
Doctoral Presentations and Academic
Ceremonies > Academic Annual Awards.

Road map for research subsidies
What options for subsidies are
available for new postdoctorate researchers to conduct
further research? The TU/e
Subsidies and Contracts
Advisory Center and the doctoral candidates’ own Departments will show them the way.
Ernest Gerritsen, advisor for subsidies within the TU/e Advisory
Center: “Most arrangements are
also accessible to international
PhDs at TU/e, such as Rubicon
for new PhDs who wish to gain
one or two years of research expe-

rience elsewhere.” For example,
dr. ir. Johan Hoefnagels, now
assistant professor with the
Mechanics of Materials group at
the Department of Mechanics,
was awarded a Rubicon grant in
2006 to conduct research at
Harvard University in America.
Gerritsen also points to the innovation impulses of NWO
(Netherlands Organization for
Scientific Research) - Veni, Vidi
and Vici. These subsidies are
intended for three-year research
projects. Within that context a
certain amount of research expe-

rience is regarded as an asset. Up
to at most three years after having
obtained their PhD, candidates
may file applications for the Veni
subsidy.
Vidi is earmarked for researchers
with more experience, and may
be applied for from three to eight
years after having acquired the
PhD. Last summer dr. Christian
Müller, from the Chemical
Engineering Department, and
dr. Jeanine Prompers, from
Biomedical Engineering, were
selected for Vidi subsidies. One
Veni subsidy was granted to

.

See for more information: www.nwo.nl,
www.tue.nl > Services > Advisory Center
Subsidies and Contracts.

Who have recently won prizes?
Last year ir. Bas Groenendaal, who graduated
from Industrial Design, won the TU/e Prospects
Prize for his ‘Scope’: a round camera with a rec tangular hole in it, intended to help children
suffering from a trauma. Because of the hole,
for instance, you cannot hide behind the
camera and cannot avoid making contact with
the person or persons that you are photo graphing.

Bram Hoex

Dr. ir. Hans Winands of the Electrical
Engineering Department won the Dissertation
Prize for his dissertation entitled: ‘Efficient
Streamer Plasma Generation’. Winands ob tained his PhD for a new technique for the puri fication of gases and air by means of ultrashort
electric discharges, so-called ‘streamers’.
Utilizing a working prototype he demonstrated
that this is a useful method for
removing sulfur dioxide, nitro gen oxide, odors and tar from
gases.
Doctoral candidate Bram
Hoex, from the Applied
Physics Department, received

several awards. Together with his research
group he received the Leverhulme Technology
Transfer Award 2009 because he has trans ferred the technique for a new kind of solar cell
to OTB Solar. This enterprise, which makes
machines for solar cells, is now successfully
applying this technique. Earlier this year Hoex
already received the Solarworld Junior Einstein
Award from the solar energy company
SolarWorld.
At the Mechanical Engineering Department
they are also regularly among the winners.
Early in March the TU/e robot football team
Tech United won the first prize in the qualifi cation for the World Championship 2009 in
Graz in Austria, which will take place from 29
June to 5 July. In 2009 they ended first at the
European Championship and second at the
World Championship.
And one of the Bachelors, Tim van Amstel, won
the Shell BaMa thesis prize with his thesis on
‘The applicability of rapeseed oil as a biological
lubricant’.

The English Page is written by Norbine
Schalij and Ingrid Magilsen.
They can be reached at
engcursor@tue.nl.
Dr. ir. Hans Winands

Energy Day

While the economic crisis sucks
up a great deal of attention in the
media, the more serious longterm problems are at risk of disappearing into the background: the
climate change, which also results
from the consumption of fossil
fuels, and the increasing energy
requirement worldwide. In an
English-language lecture on the
fourth Energy Day physicist Jan
Terlouw devotes attention inter

alia to Concentrated Solar Power
(CSP), i.e. large-scale solar power
stations. This option may be relatively unknown in the Netherlands,
but in sun-drenched areas in particular it is definitely an alternative for fossil energy sources.
Afterwards there will be an opportunity to enter into a discussion
with Terlouw about our energy
supply and the role to be played in
this by the Netherlands and by
Dutch researchers. The fourth

Energy Day will be devoted to two
subjects: Nuclear fusion and
thermal solar energy. The lectures
are intended for PhD candidates
and Master students in the final
year of their studies and will be in
English.
Tuesday 7 April, 16.00 hours,
Blauwe Zaal, Auditorium. More
information:
http://web.phys.tue.nl/en/
energydays.

STRP festival

The Eindhoven STRP festival for
new media will be held from
Thursday 2 thru Monday 13 April.
The program features music,
parties, interactive installations,
works of art, discussions and
workshops. The American
musical jack-of-all-trades Laurie
Anderson, seldom to be seen in
the Netherlands, will perform in
the Frits Philips Muziekcentrum
on Saturday 11 April within the

framework of the STRP festival.
Visitors of Strijp S can among
other things admire and experience work by Granular
Synthesis. Those who choose to
visit live concerts of this duo are
obliged to sign statements in
advance saying that they are visiting the performance at their
own risk; it is cross-border live
cinema.
See for all programs, locations
and times www.STRP.nl.
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Werk is niet het eerste waar je aan denkt als je op de bonnefooi
je vakantiebestemming probeert te bereiken. Behalve als je werkt
voor het Centrum voor ICT van de Belastingdienst. Dan kan
het enthousiasme over je nieuwe werkzaamheden wel eens net
zo groot blijken te zijn als het enthousiasme over je nieuwe reis.
Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat wij allemaal realiseren.
Binnen één van de meest complexe ICT-omgevingen van
Nederland verzorgen we de volledige technische infrastructuur
achter de hefﬁng, controle en inning van belastingen. En zijn we
inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van
toeslagen.
Omdat onze toepassingen een publiek van 16 miljoen
Nederlanders bereiken, is het bijna onvermijdelijk dat er ook wel
eens iets fout gaat. Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat

zelfs het allerkleinste foutje grote consequenties kan hebben,
zijn we continu bezig onze dienstverlening te optimaliseren.
Voor onze medewerkers brengt dat inhoudelijk interessante
werkzaamheden met zich mee. Zo werken we bijvoorbeeld
aan innovatieve Websphere-oplossingen met behulp van open
source software.
Werken als ICT’er bij de Belastingdienst betekent werken
met ongekende mogelijkheden. In je werk, waar je in een
vooruitstrevende werkomgeving optimaal kunt presteren.
Maar ook voor jezelf, in vrijwel elke gewenste richting op het
gebied van ICT.
Wil je meer weten over een loopbaan als ICT’er bij de
Belastingdienst?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je
trots op bent

Cursor 2 april 2009
Cultuur /17

/Roosbeef
in Gaslab

Amerikaanse ‘superwoman’
Laurie Anderson op STRP festival
“De kans dat één iemand een
bom meeneemt in een vliegtuig
is klein. De kans dat twee
mensen een bom meenemen, is
minuscuul. Dus als iedereen
een bom meeneemt, is de kans
dat je opgeblazen wordt astronomisch klein.” Deze tekst
droeg Laurie Anderson al voor
in 1984, maar het typeert de
Amerikaanse performer,
kunstenares, zangeres, kunsthistorica, musica, maar vooral
verhalenvertelster én criticaster van de Amerikaanse
cultuur. Ze is zelden in
Nederland, maar treedt op
zaterdag 11 april op in het Frits
Philips Muziekcentrum in het
kader van het STRP festival.
Anderson exposeert begin jaren
zeventig haar eerste objecten en
geluidssculpturen met geluidseffecten. Ze vindt allerlei instrumenten uit, zoals de Tabe Bow
Violin, een viool met bandrecorder-element als strijkstok
in plaats van paardenhaar. Of
een bril met ingebouwde microfoon, zodat kloppen op haar
hoofd als percussie klinkt. In
1977 neemt ze deel aan de
kunstmanifestatie Documenta 7.
Wereldwijde bekendheid kreeg
ze in 1981 met de hit ‘O
Superman’.
Haar verhalen gaan over de
absurditeiten en tegenstrijdigheden van de Amerikaanse

hypnotiserende stem, zo typend
voor haar persoon en shows, die
ervoor zorgt dat je blijft luisteren
naar haar verhalen en subtiele
en intelligente commentaren en
observaties.

Angstneurosen

cultuur, met als favoriete
thema’s vliegtuigen, informatieen communicatietheorie, absurditeiten in het alledaagse leven
en het digitale tijdperk. Zo heeft
ze in een vliegtuig een gesprek
met een meisje over haar digitale relatie: aan - uit - aan - uit-.
Haar vriend is niet ‘In a bad
mood, but in a bad mode’.
Waren haar shows vroeger een
combinatie van performance,
muziek en video, geleidelijk aan
krijgt het vertellen en zingen
over wonderlijke verhalen de
overhand. Sterker nog, ze
bespeelt een echte viool en sinds
de cd ‘Strange Angels’ (1990)
kan ze echt mooi zingen,
wellicht beïnvloed door haar
relatie met Lou Reed.

Granular Synthesis
in retrospectief
Zie ik echt iets of denk ik dat
alleen maar? In ‘Pol’ van
Granular Synthesis is het niet
altijd duidelijk of je je iets
verbeeldt of daadwerkelijk een
beeld ziet ontstaan in de videoruis op de enorme projectieschermen. Het stuk kent een
traag tijdsverloop. Langzaam
zwelt het geluid aan tot fysiek
voelbare proporties die de
uiterste grens benaderen van
wat een lichaam kan hebben en
voor een indrukwekkende
ervaring zorgt. Ook Granular
Synthesis speelt op het STRP
festival, dat het eerste retrospectief van dit ter ziele
gegane duo organiseert met
installaties en liveoptreden.
Optredens van Granular
Synthesis (GT) genereren, zowel

met solo-optredens als met hun
sound- en videoperformances
als ‘Pol’, altijd uiteenlopende
reacties. GT bestaat uit Kurt
Hentschläger (1960) en Ulf
Langheinrich (1960), twee
pioniers van video- en soundperformances. Geluidsman
Langheinrich is sinds begin
jaren tachtig geïnteresseerd in
geluid en beeld. Langheinrich:
“Ik gebruikte de techniek van
een kerkorgel om eigen, nieuwe,
geluiden te creëren. Daarna
kocht ik een synthesizer, zonder
te weten hoe dat werkte, en later
een immense sample-machine,
waarvoor hetzelfde gold. Ik heb
me alles zelf eigen gemaakt, de
mogelijkheden, het gebruik en
de techniek.”
Langheinrich verhuist naar
Wenen en leert Hentschläger

In Eindhoven speelt Anderson
tijdens het STRP festival ‘Songs
and Stories’, een selectie uit haar
solo’s, maar ook nummers van
haar nieuwe album ‘Home
Land’. Die laatste heet -uiteraard- niet voor niets zo. Het
verwijst niet alleen naar haar
vaderland, maar ook naar
‘Homeland Securities’, de federale dienst die de veiligheid in
Amerika moet garanderen.
Volgens Anderson is deze dienst
ook gespecialiseerd in het
creëren van collectieve angstneurosen, het weren van ongewenste immigranten en voor
collectieve uitkleedpartijen op
vliegvelden./

In de jaren negentig werd
Anderson ernstig ziek toen ze
hoog in de bergen was. Ze moest
naar beneden worden gedragen
en haar begeleiders hebben haar
meer dan twaalf uur in hun
eigen taal toegesproken om haar
wakker te houden. Een aparte
ervaring voor een specialist in
informatie- en communicatie.
Zie ook de vele video’s op Youtube en
Met de regering Bush is ze weer
www.kunstbus.nl/muziek/laurie+
maatschappelijk betrokken en
anderson.html.
zijn haar teksten actueler en
scherper, net als ten
tijde van Ronald
Reagan. Niet
veranderd is
haar korte
piekhaar
Het STRP festival voor nieuwe media wordt gehouden van
en haar
donderdag 2 tot en met maandag 13 april.
zachte,

.

STRP
festival

Met: muziek, party’s, interactieve installaties,
kunstwerken discussies en workshops.
Het meeste speelt zich af op Strijp S.
Zie voor alle programma’s, locaties en
tijden de website www.STRP.nl.

kennen, die gespecialiseerd is in
video. Samen gaan ze aan de
slag als GT, waarvan ze nooit
kunnen vermoeden dat die
naam zo’n tien jaar zou standhouden. Het verwijst naar synthetische graankorrels, die
samen (gesynthetiseerd) een
nieuw product en geheel
vormen. In hun performances
gebruiken ze bestaande beelden,
die op gigantische schermen
geprojecteerd worden. De
beelden, zoals de opname van
een schreeuw in ‘Pol’, deconstrueren, filteren en bewerken
ze, waarna ze het tot een nieuw
geheel opbouwen.
Langheinrichs ‘taak’ bij de
eerste performances, die uit
abstracte beelden als langzaam
veranderende strepen of ruis
bestond, was om het juiste
geluid hierbij te genereren.
Ruim tien jaar werkten ze
samen, tot 2002. In die tijd
leerde Langheinrich zelf video te

bewerken, Hentschläger deed
hetzelfde met geluid.
Langheinrich: “Eigenlijk wisten
we na tien jaar alles wel,
technisch en inhoudelijk. In de
tussentijd waren de privéinteresses veranderd. Ieder
wilde zijn eigen dingen doen.
Kurt wilde naar Amerika, ik naar
Ghana, waar ik nu met mijn
nieuwe vrouw woon. In mijn
studio werk ik aan 3D-video en
sound. Het vliegveld is vlakbij,
waarmee ik binnen een paar uur
bij mijn kinderen of voor soloconcerten in Europa ben. En
misschien ga ik in de toekomst
wel schrijven.”/

.

Bezoekers van live-concerten van GT
moeten vooraf een verklaring tekenen
dat ze de performance op eigen risico
bezoeken. Wie epileptisch, claustrofobisch of hartpatiënt is, kan zich beter
niet wagen aan deze grensoverschrijdende live-cinema. De live-optredens
zijn op Strijp S, de solo’s zijn in MU te
zien.

Ze zijn al een aantal jaren de grote
belofte, die ze nu lijken in te
lossen: Roosbeef, de band van de
twintigjarige zangeres en liedjes schrijfster Roos Rebergen. Ze
wonnen de Grote prijs al in 2005 en
er volgden een EP’tje, optredens
her en der in den lande, op de radio
en zelfs in New York. Maar een
album kwam pas dit jaar: ‘Ze willen
wel je hond aaien maar niet met je
praten’, met daarop de hit ‘Onder
invloed’. Net zo eigenzinnig en on gewoon als de titel van het album,
zijn haar onderwerpen en teksten:
‘Bouwvakkers’, ‘Volle magen’,
‘Jongen gaat het leger in’. Een
tekstfragment uit dat laatste
nummer: ‘Wat moet ik vragen als je
belt? Neem een souvenir mee, een
handgranaat, een open been.’
Roosbeef is te zien en te horen op
donderdag 9 april om 20.30 uur in
het Gaslab.

/Energy Day

Terwijl de economische crisis veel
aandacht in de media opeist,
dreigen de grotere problemen op
de lange termijn op de achtergrond
te raken: het veranderende
klimaat, mede het gevolg van het
gebruik van fossiele brandstoffen
en de wereldwijd groeiende ener giebehoeftes. Er moeten nu maat regelen worden getroffen, ondanks
de huidige crisis. Jan Terlouw be steedt in een lezing op de vierde
Energy Day onder meer aandacht
aan Concentrated Solar Power
(CSP) ofwel grootschalige zonne centrales. Deze optie is in
Nederland relatief onbekend, maar
met name in zonrijke gebieden is
het een reëel alternatief voor
fossiele energiebronnen. Na afloop
is er volop gelegenheid om met
Terlouw discussiëren over onze
energievoorziening en de rol die
Nederland en Nederlandse onder zoekers daarin kunnen spelen.
Dinsdag 7 april, 16.00 uur, Blauwe
Zaal, Auditorium. Meer informatie
over de Energy Day is te vinden op
http://web.phys.tue.nl/en/
energydays.

/Atonement in
Zwarte Doos

1935, een warme zomer in
Engeland, in een riant Victoriaans
landhuis. De familie van Briony
Tallis, een aankomend schrijfster,
komt bij elkaar. De hitte, de
dreiging van de naderende Tweede
Wereldoorlog en onderdrukte
emoties zorgen voor een dreigende
en explosieve sfeer. Briony is een
vrouw met een levendige verbeel ding. Ze beschuldigt de zoon van
de huishoudster en tevens minnaar
van haar zus Celia van een misdrijf
dat hij nooit heeft begaan. Het zal
de levensloop van alle betrokkenen
voorgoed veranderen. Met
Atonement maakte regisseur Joe
Wright (1972) een film over de
kracht van verbeelding. Hij toont
hoe een leugen levens kan vernie len, maar tegelijk hoe fantasie de
pijn van de werkelijkheid kan weg poetsen. Atonement is de ver filming van de gelijknamige roman
van Ian McEwan.
De Zwarte Doos, 2, 7 en 8 april.

Form 02 videostill. Granularsynthesis

Kurt Hentschläger MODELL5-03-MAK-Vienna. Foto: Komfar Sengmueller
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Sportgala dit jaar
op Stratumseind

Biertje?

Na zes edities op de
TU/e-campus houdt de
ESSF voor het eerst haar
Sportgala op neutraal
terrein. Dinsdagavond 14
april wordt op Stratumseind bekendgemaakt wie
dé Eindhovense
studentensporters van
het afgelopen jaar zijn.
Stemmen kan nog tot en
met komend weekend.

Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
08 april 08.30 - 17.00
BMT Symposium: That’s Life!?
- Manipulating the limits
Organisator: SvBMT
Protagoras
08 april - 09 april 16.00 - 04.30
Open roeidag
Organisator: E.S.R. Thêta
08 april 18.30 - 21.30
Vasten: Christelijke ramadan
Organisator: Tint
08 april 19.30 - 22.30
Cafestival
Organisator: European Week
Eindhoven
09 april - 10 april 17.00 - 00.00
Huizen & Disputenrace
Organisator: E.S.R. Thêta
09 april - 10 april 21.00 - 04.00
Open Feest bij Demos met
1000 liter gratis bier
Organisator: E.S.V. Demos
13 april - 19 april 00.00 - 00.30
Race of the Classics
Organisator: Industria
14 april 19.00 - 23.30
Studenten Sportgala
Organisator: ESSF
15 april - 17 april 09.00 - 21.00
Conferentie SIDeR ‘09 - Flirting
with the Future
Organisator: Lucid
15 april - 16 april 21.00 - 02.30
Don Quishoot feest
Organisator: E.S.H.V. Don
Quishoot
18 april 20.00 - 23.00
Concert Harmonieorkest:
Divinity
Organisator: ESMG
Quadrivium

Biertje? Tot hun grote verbazing hoorden
verschillende automobilisten en fietsers
deze vraag afgelopen vrijdag.
Studievereniging Van der Waals dook met
twee bierfietsen in Eindhoven en omgeving
op en was daarbij zo sympathiek om nu en
dan bier aan voorbijgangers uit te delen.
“Zelfs een vrouw van rond de zeventig jaar
reageerde leuk en pakte een biertje aan”,
vertelt Jan Cortenbach, oud-bestuurslid van
Van der Waals. Aan de rit deden circa dertig
studenten mee.
“Waarom deze activiteit? Omdat het leuk
is”, verklaart Cortenbach eenvoudigweg.
“Als studievereniging moet je het nuttige

met het aangename verenigen en tsja, nu
was dit toevallig hoofdzakelijk aan genaam.”
De studenten Technische Natuurkunde
fietsten vrijdag 27 maart eerst vanaf N-laag
naar het Auditorium. “Het was open dag en
het leek ons goed als bezoekers ook iets
van studentenactiviteiten zien.” De tocht
ging vervolgens via verkeersplein de
Berenkuil naar Nuenen en vervolgens weer
naar de TU/e. De studenten hadden zo’n
vijftig liter drank bij zich, vertelt
Cortenbach. “Er was nog twee liter over.”
Foto: Bart van Overbeeke

De Belgen tegen de Nederlanders
Zo’n vijftig Belgen waren
dinsdagavond 31 maart in
Eindhoven voor een toernooi
tegen circa veertig leden van
de Eindhovense studenten
hockeyvereniging Don
Quishoot. Alhoewel, Belgen.
“Het bleken veel Neder landers te zijn die in
Antwerpen studeren”, vertelt
Joep van Dun, voorzitter van
Don Quishoot. “Ik was er zelf
ook verbaasd over.”
Het initiatief voor het
toernooi ontstond toen een
lid van het Antwerpse
studentenhockeyteam -die
voorheen in Eindhoven
woonde- in gesprek raakte
met Don Quishootleden.
“Niet iedereen kwam dins dag evenveel aan spelen toe,
maar dat was niet erg. Er was
wel wat niveauverschil

Iedereen die een sportkaart van het Studentensportcentrum heeft -een
kleine
tienduizend
mensen- kan een stem uitbrengen voor de sportvrouw,
sportman
en
sportploeg van studerend
Eindhoven. De ESSF heeft
een selectie gemaakt en de
prestaties van de kanshebbers op een rij gezet op
haar website. Stemmen
kan tot 6 april, ook via de
ESSF-site. De stemmen
bepalen voor zestig procent de uitslag; de overige
veertig procent worden
toegekend door een jury.

De uitreiking van de
prijzen doet ESSF met een
heus gala, aangekleed met
toespraken
van
Pim
Haaksman van Omroep
Brabant en wethouder
Marriët Mittendorff en een
afsluitend galafeest. De
locatie: Bongo Beach en De
Fabriek -twee cafés onder
een dak- op Stratumseind.
De dresscode is ‘black &
white’, niet te verwarren
met black tie of white tie,
de entree is gratis.
Vorig jaar gingen de
prijzen voor sportman en
sportvrouw van het jaar
naar twee zwemmers; Joeri
Verlinden en Wendy van
der Zanden. Ze staan
beiden ook dit jaar weer in
het rijtje met genomineerden. Bij de genomineerden zijn de zwemmers
sowieso goed vertegenwoordigd, net als de
roeiers en de kanoërs./

.

Kijk op www.essf.nl voor de
genomineerden.

In ho g er e sf er en
met Int erm at e

Foto: Rien Meulman

tussen de spelers. Bij ons
hebben beginners al een jaar
gespeeld, terwijl bij hen
sommigen dan nog amper
hadden gehockeyd. Het was
een supergezellige avond”,
zegt Van Dun. Of wellicht
beter gezegd; een ‘plezante’

avond…
De ‘Belgen’ en Nederlanders
hockeyden tot 23.00 uur en
gingen daarna de stad in.
Rond 02.00 uur ’s nachts
reed de bus weer richting het
zuiden.
Foto: Rien Meulman

Meer dan twintig studenten zitten in een kring in een
ruimte in het Paviljoen. Studievereniging Intermate en
levensbeschouwelijke organisatie Tint hielden dinsdag avond 31 maart een meditatieworkshop. Steven Brouwer De
Koning van Intermate vertelt: “We houden sinds vorig jaar
workshops. Zo hebben we onder meer workshops Photo shop en emotieleer gehad. Het idee voor deze activiteit
ontstond tijdens een brainstorm. Tint wil meer contact met
studieverenigingen, vandaar dat we dit samen hebben
opgepakt. Er was best wat interesse voor. Studenten
vinden het toch belangrijk om tot rust te komen in een druk
bestaan.”

En hoe is het in Stockholm?

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.

Op dit moment ben ik
halverwege mijn internationale semester in
Zweden, het land waar
vrouwen bouwvakker of
vrachtwagenchauffeuse

kunnen zijn en waar ook
mannen achter de kinderwagen durven te
lopen. Maar ook het land
van Snus, van staatsslijterijen en waar iedereen
in een nette rij wacht.
In Zweden volg ik mijn
laatste mastervakken aan
de Kungliga Techniska
Högskolan, de technische
universiteit van Stockholm. Omdat de groepen
vaak niet groter zijn dan
twintig à dertig personen
is er hier tijdens de
colleges meer interactie
dan tijdens colleges aan
de TU/e. Ook hebben de
vakken die ik volg bijna
wekelijks een seminar dat
vaak resulteert in een
interessante groepsdiscussie.

Gelukkig blijft er naast
studeren genoeg tijd over
om Stockholm te ontdekken. Stockholm is een
prachtige stad waar altijd
wel iets te doen is. Het
nachtleven is erg divers.
Zo kun je genieten van
livemuziek in één van de
vele jazzbars in Stockholm of kun je een
avondje doorbrengen in
een club. Om zo’n club
überhaupt binnen te
komen, moet je je
’s middags inschrijven op
de gastenlijst, ’s avonds
een halfuur in de rij gaan
staan en dan nog eens
achttien euro entree
betalen. Eenmaal binnen
kun je voor ‘slechts’ acht
euro per biertje genieten
van de meest trendy

Zweden. Daarnaast is er
op de studentencampus
waar ik woon elke avond
wel een corridor-party.
Het concept is simpel:
een woongroep ontruimt
zijn gemeenschappelijke
ruimten en zegt tegen een
paar studenten dat er een
feestje is. Het resultaat is
dat ’s avonds de hele gang
vol staat met (exchange)
studenten die allemaal
hun eigen drank meenemen.
Naast dat er in Stockholm
genoeg te beleven valt, is
de stad ook een ideale uitvalsbasis om NoordEuropa te verkennen. Een
treinrit naar Trondheim
door het prachtige Scandinavische landschap en
een roadtrip naar Oslo en

Göteborg maakten duidelijk dat ik nog lang niet
uitgekeken ben op NoordEuropa. Op mijn agenda
staan onder meer nog een
weekje genieten van de
ongerepte natuur in
Lapland en een cruise

naar Tallinn, de hoofdstad
van Estland. Al met al is
het in en rond Stockholm
uitstekend vertoeven!
Rémon te Voert,
student Operations
Management & Logistics
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“Er waren niet alleen maar nerds”
Wiskunde- en informaticastudenten -35 man en
vrouw sterk- leefden zich
afgelopen weekend uit
tijdens een LAN-party in
het Gaslab. Hierbij
worden computers op
elkaar aangesloten,
zodat de computerliefhebbers met en tegen
elkaar kunnen spelen.
Dispuut GEPWNAGE van
studievereniging GEWIS,
organiseerde de activiteit.
De afkorting staat voor
‘Gewis plant weer nerderige activiteiten en gigi
evenementen’. Kevin van
der Pol bestrijdt dat alleen
nerds aan het weekendevenement meededen. “Ook
studenten die minder
bekend zijn met LANparties
en
niet-nerds
hebben
meegedaan.”
Nerderigheid bestempelen
hij en de andere GEPWNAGE-leden als iets
positiefs. “Het is een ander
soort van humor. Het is
leuk als je daarbij hoort.”
De LAN-party verliep verre
van stilletjes. Kevin: “Nu en
dan werd er behoorlijk
geschreeuwd. Vooral als de
spanning toenam of als er
gebotst werd tijdens een
racespelletje. Alleen als er
tactische informatie moest
worden doorgegeven aan
een teamgenoot, ging dat
op fluistertoon via een

25.000 euro voor goede
ideeën voor Eindhoven
Stichting Brainport organiseert dit jaar een innovatie-prijsvraag gericht
op Eindhovense studenten. Meedoen kan zeer de
moeite waard zijn: de
hoofdprijs bedraagt
6.500 euro, en de totale
prijzenpot is 25.000 euro
groot. De inschrijving
start in mei.

Foto: Bart van Overbeeke

headset.”
Op maandagochtend is het
vooral bijkomen van een
weekend met weinig tot
geen slaap. Van der Pol:
“Iedereen is ’s nachts
wakker gebleven. Toen

werd er ook flink doorgespeeld. Achteraf heb ik
berekend dat ik 39 uur
achter elkaar wakker ben
geweest.”/

.

Het geld voor de prijsvraag
komt van de Eindhovense
gemeenteraad, die het
bedrag
begin
2008
speciaal hiervoor uittrok.
De raad wil de prijsvraag,
met de naam BRAINS
(Brainport Award voor
Innovatieve Studenten), de
komende vier jaar gaan
houden. BRAINS draait
om innovatieve, creatieve
en maatschappelijke relevante ideeën en producten,
die bijdragen aan het
prettige woon-, werk- en
leefklimaat in Eindhoven.
De
hoofdprijs,
de
‘BRAINS-award, is goed
voor 6.500 euro. Dan is er
nog een prijs van ‘5.000
euro voor het idee of
product dat het beste
scoort op leefbaarheid, en
eenzelfde bedrag voor het
beste plan voor duurzaamheid. En dan is er nog
een publieksprijs van
2.500 euro. Snelle hoofd-

rekenaars zien dat het geld
dan nog niet op is. Dat
klopt,
vertelt
Wim
Renders, projectleider vanuit Brainport. “Iedereen
die meedoet, krijgt iets.”
Ook komt er steun om de
winnende plannen daadwerkelijk te realiseren of in
de markt te zetten.
Waaraan
de
plannen
precies moeten voldoen,
kan Renders nog niet vertellen. Om zoveel mogelijk
inzendingen te krijgen,
komt dit ook niet in detail
vast te liggen, op een paar
basiseisen na. De inschrijving opent in mei en
loopt tot juli. Binnenkort
gaan een website en een
Hyves de lucht in waar
meer informatie op zal
staan.
De gemeente hoopt door
de prijsvraag studenten en
bedrijfsleven met elkaar in
contact te brengen, en studenten meer te binden aan
deze regio. Verder moet de
BRAINS Brainport ‘meer
tastbaar maken voor de
burger’, en bijdragen aan
de profilering van de stad.
Dat kost allemaal wel wat:
naast de prijzen zelf trekt
de gemeente jaarlijks zo’n
50.000 euro uit voor de
organisatie er omheen./

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Leonie Hermanussen en Daniel Strik (beide eerstejaars Technische Innovatiewetenschappen) en Raf van Hoof (derdejaars Biomedische Technologie).
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Cedric Nugteren is 22 jaar
oud en komt oorspronke lijk uit Dordrecht. Hij is vijf dejaars student Elektro techniek en bezig met de
master Embedded
Systems. Hij is onlangs
voor zijn studie een half
jaar in Valencia (Spanje)
geweest. Cedric is voor zitter geweest van de
Elektrowinkel en is actief
lid van Thor. Een van zijn
hobby’s is gezellig doen
met huisgenoten. Hij is
absoluut niet muzikaal,
maar hij heeft gelukkig wel
vrienden die op zijn gitaar
kunnen spelen. Zijn sport
is hardlopen en als bij baantje schrijft hij handlei dingen voor mobiele tele foons. Zijn must-have-item
is een tandenborstel,
zodat hij altijd samen met
zijn huisgenoten tanden
kan poetsen.

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

De Italiaanse vlag en de
Italiaanse tekst op het
prikbord vallen Leonie en
Daniel als eerste op. De
gitaar heeft ook een dui delijke plaats in de kamer. Ze
zijn ervan overtuigd dat dit
de kamer van een jongen is.
Het is namelijk strak in gericht en geen enkele vrouw
heeft zo weinig beautypro ducten op de wastafel staan.
Door de Italiaanse invloed op
de kamer denken Leonie en
Daniel dat het een master student uit Italië is, want een
master doe je eerder in het
buitenland dan een bachelor.
Hij zal dus ongeveer 22 jaar
zijn en hij probeert

Nederlands te leren aan de
hand van de strips. De studie
is echter lastig te bepalen;
ze kiezen voor Biomedische
Technologie.
De hobby van deze student is
makkelijk te raden, hij speelt
gitaar of, beter zelfs: lucht gitaar! Bovendien is het een
Italiaan, dus dan speelt hij
ook voetbal. Aan de foto’s te
zien hangt hij graag rond
met zijn vrienden. Verder
heeft hij een heel lief zusje
dat tekeningen naar hem op stuurt. Misschien heeft hij
zelfs een familiefoto in zijn
portemonnee zitten. En een
echte student kan niet
zonder koffie en aangezien

het een Italiaan is, zal het
espresso zijn.
Raf ziet eveneens als eerste
de Italiaanse vlag aan de
muur hangen. Ook het
MacBook op het bureau is
duidelijk aanwezig. Verder
vindt hij de briefjes op het
prikbord opvallen omdat ze
niet in het Nederlands zijn.
Raf concludeert dat deze
student of uit het buitenland
komt, of een buitenlandse
vriendin heeft. De kamer is
in ieder geval van een man nelijke student. Een meisje
zou namelijk veel meer spul letjes en versiersels hebben.
Boven de deur hangt een
bord van E-hoog, dus is de

studie niet zo moeilijk:
Elektrotechniek. In welk jaar
deze student zit, is lastiger,
maar hij gokt op tweede of
derdejaars. Als hobby speelt
deze man gitaar en hij houdt
ook van een filmpje kijken; er
staan namelijk veel dvd’s in
de kast en er hangen film posters aan de muur. Hij
moet altijd een goede fles
wijn hebben, die hij dan
gezellig kan drinken onder
de Italiaanse vlag. Verder zal
zijn must-have-item een
MacBook zijn; een echte
Apple-fan wil gewoon niet op
een computer met Windows
werken.

Nog even en ik ben klaar
met mijn studie. Hopelijk
is dit mijn laatste column
als student, de volgende
keer ben ik promovendus.
Een mooi moment om het
te hebben over mijn erva ring in het Eindhovens
studentenleven.
Mijn studententijd heb ik
vooral doorgebracht bij
muziekvereniging Qua drivium, een vereniging
die denk ik redelijk model
staat voor Eindhoven.
Quadrivium heeft, net als
de meeste studenten verenigingen in Eindho ven, een duidelijk doel,
namelijk zo goed mogelijk
muziek maken. Daarnaast
worden activiteiten geor ganiseerd en wordt de
inwendige student ruim schoots voorzien in de bar.
Eindhoven wordt geken merkt door een groot
aantal kleine verenigin gen, met allemaal een
concreet doel, van foto grafie tot zweefvliegen.
Dit doel zorgt op zichzelf
al voor voldoende binding
met de leden. Daardoor
zijn ontgroening, mores
en tradities overbodig. Dat
maakt dat de verenigingen
minder studentikoos
lijken, en daardoor minder
zichtbaar. Inderdaad zie je
in Eindhoven zelden
groepen mensen met
dezelfde stropdas. Maar is
dit een probleem?
Wethouder Mittendorff
vindt van wel, want zij wil
Eindhoven meer studen tenstad maken. Ze moet
zich dan wel goed beden ken hoe ze dat zichtbaar
wil maken. Quadrivium
geeft uitverkochte con certen in het Muziek centrum. Is dat zichtbaar?
Ja. Maakt dat Eindhoven
tot een studentenstad?
Nee. Er moet goed bedacht
worden wat er gestimu leerd moet worden. Is dat
sport of cultuur? Zuipen,
of het lopen in driedelig
pak? De TU/e heeft dit
begrepen, en laat het ini tiatief bij de studenten. De
bestuursbeurzen zijn
goed, en er wordt veel
gedaan om de verenigin gen te ondersteunen,
neem bijvoorbeeld de aan schaf van een vleugel voor
Quadrivium en bigband
Studentproof. (Fontys
komt in dit verhaal niet
voor, zij doen al moeilijk
over het ophangen van een
poster.) Ook Mittendorff
geeft aan (Cursor 23) dat
verenigingen met eigen
initiatieven moeten
komen. Ik ben het hiermee
van harte eens, maar ik
betwijfel of het studenten leven er in Eindhoven
zichtbaarder door wordt.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde
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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:

Bram Verspeek / 21 / derdejaars
Biomedische Technologie
Wanneer: sinds eind februari
Wat:
gedownload plaatje
Waarom:
“Ten eerste vind ik ’t mooi: ik hou
van donkere kleuren. Ten tweede heb ik er wel
wat mee. Het is een karakter uit een anime
(Japanse manga, red.) die ik veel kijk. De serie
heet Naruto, komt uit Japan en ik kijk het
online, legaal ja. Ze zitten nu bij aflevering
drie- of vierhonderd en ik heb ze allemaal
gezien. Het is een toffe serie over ninja’s en het
standaard good vs. evil. Dit is een bij-karakter,
Itachi Uchiha genaamd; een kleine bijrol, maar
wel mijn favourite. Hij
is evil en heeft z’n hele
familie afgemaakt,
behalve z’n broertje die
er toen niet was, maar
die is eigenlijk net zo
evil, ook wel cool.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Wat vindt de TU/e van het Nederlandse
rekenonderwijs? Vorige week kreeg ik
daar twee aanwijzingen over die tegenstrijdig leken. Op maandag viel de
intreerede van collega Koeno
Gravemeijer in mijn bus. Hij is hoogleraar science- en techniekeducatie, en
was daarvoor hoogleraar reken- en wiskundeonderwijs. Hij lijkt voorstander
van het ‘realistisch rekenen’ zoals gepropageerd door het Freudenthalinstituut volgens veel wiskundigen een nagel aan
de rekendoodskist. Mijn tirades tegen
dit instituut in NRC Handelsblad
leidden een paar jaar geleden tot een
gesprek met de huidige directeur, Jan
van Maanen. Het optimisme dat ik aan

dat gesprek -in de Zwarte Doosoverhield, werd opgeheven door zijn
intreerede in Utrecht - toch realistisch
rekenen. De benoeming van
Gravemeijer suggereert dat de TU/e de
kant van het Freudenthalinstituut heeft
gekozen.
Op woensdag was ik op de VU: Henk
Thijms nam -zonder rede- afscheid als
hoogleraar Besliskunde. Het ontbreken
van een afscheidsrede werd gecompenseerd door drie voordrachten, waarvan
er twee over besliskunde gingen en een
derde over een recente interesse van
Thijms: het Nederlandse rekenonderwijs. Het zal insiders niet verbazen dat
Jan van de Craats de spreker was. Na wat
vriendelijke woorden aan Thijms’ adres
werd beschreven hoe het de Stichting
Goed Rekenonderwijs is vergaan. Deze

stichting ontstond op 18 september
2008, met Henk Thijms als voorzitter
en Jan van de Craats als adviseur.
Interessant is de lijst van namen in het
Comité van Aanbeveling. Ik noem er
een aantal: Loek Hermans (MKB),
Bernard Wientjes (VNO/NCW),
Alexander Rinnooy Kan (SER); de
natuurkundigen Gerard ’t Hooft,
Vincent Icke en Ad Lagendijk; de wiskundigen Henk Barendregt, Hendrik
Lenstra en Hans van Duijn; tenslotte
nog psycholoog Greetje van der Werf,
hoogleraar Onderwijzen en Leren, en
wiskundig econoom Bernard van Praag
Gezien de benoeming van Gravemeijer
is de naam van rector Van Duijn
opvallend. Nog opvallender is het
volgende. De Stichting ging op zoek
naar fondsen om de voor haar aantrek-

kelijke rekenmethode van Arjen de
Vries en Piet Terpstra toegankelijk te
maken op internet. De belangrijkste
sponsors kwamen uit Brabant: KUB en
TU/e. Mede dankzij dit geld hoopt de
Stichting al in september een pilotproject te doen met deze methode; er is
een contract met een uitgever.
Wat is nou de conclusie van dit alles? Is
de TU/e ten diepste verdeeld over de
aard van het gewenste rekenonderwijs,
of zijn de verschillen tussen de methoden overbrugbaar? Binnenkort is er een
openbare discussie tussen Van Maanen
en Van der Craats; er is dus hoop.
Persoonlijk hoop ik dat de balans zal
doorslaan naar de ideeën van de
Stichting Goed Rekenonderwijs.

