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SER-voorzitter Rinnooy Kan
hekelt gebrek aan ambitie
Prof.dr. Alexander Rinnooy
Kan, voorzitter van de SociaalEconomische Raad (SER), sprak
maandag 7 september tijdens
de opening van het academisch
jaar aan de TU/e zijn bezorgdheid uit over het lage ambitieniveau van Nederland op de
terreinen onderwijs, kennis en
innovatie. Brainport Eindhoven
heeft volgens hem binnen
Europa de beste mogelijkheden
om verder op te klimmen als
innovatieve regio.
Internationalisering,
oftewel
‘The world is yours’, was dit jaar
het leidend thema bij de opening
van het academisch jaar en in het
kader daarvan was de voertaal
voor het eerst Engels. Niet iedereen was daar gelukkig mee,
getuige de mededeling van rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn dat hij
naar aanleiding van deze beslissing diverse boze mails had ontvangen. Van Duijn benadrukte
het belang dat de TU/e heeft bij de
komst van getalenteerde studenten en medewerkers uit het
buitenland en het opbouwen en
onderhouden van een breed
internationaal netwerk. Zijn
betoog was doorspekt met
filmpjes waarin studenten en
medewerkers onder andere vertelden over hun motieven om
naar Eindhoven, waarbij de
nauwe contacten tussen TU/e en
bedrijfsleven veelal doorslaggevend bleken. Van Duijn zei dat
het voor de Nederlandse student
ook van groot belang is om ervaring op te doen in het buitenland, temeer daar technologie
steeds meer in internationaal
verband wordt ontwikkeld.
SER-voorzitter Rinnooy Kan, in
2007 en 2008 uitgeroepen tot de
invloedrijkste man van Nederland, zette in zijn toespraak de

Nederlandse ambities op de
gebieden onderwijs, kennis en
innovatie af tegen die van de
overige landen die deel uitmaken
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En Nederland schiet
daarbij in zijn ogen schromelijke
tekort. Rinnooy Kan: “Wat betreft
de uitstroom van bètastudenten
ligt het Nederlandse ambitieniveau over vijf jaar onder het
huidige OESO-gemiddelde en
daarmee onder het huidige niveau
van landen als Italië en Portugal.”
Volgens de SER-voorzitter zijn er
de afgelopen jaren wel vorderingen gemaakt om weer in te
lopen op de andere landen, maar
zijn die inspanningen ontoereikend om over vijf jaar weer in
de top van de OESO te staan. Dat
het kabinet er slechts naar streeft
om het onderwijs- en kennisniveau weer terug te brengen
naar het OESO-gemiddelde, staat
volgens hem haaks op de algemene Nederlandse ambitie om
internationaal te excelleren.

Overigens ziet hij voor Brainport
Eindhoven het meeste perspectief om zich als innovatieve regio
te verbeteren binnen Europa.
Deze regio staat volgens hem nu
op een ‘eervolle’ twintigste plaats,
maar volgens Rinnooy Kan is dat

nog lang niet goed genoeg. Hij
denkt dat een creatieve wisselwerking tussen kennisinstituten
en innovatieve industrie volop
mogelijkheden biedt om in de
toekomst verder op te rukken op
de Europese ranglijst. (HK)/

Een Brazilliaanse showband
begeleidde maandagmidddag het
cortège naar de festiviteiten in het
Hoofdgebouw en aanpalende
feesttent (zie foto linksonder).
Alexander Rinnooy Kan (foto rechts).
Foto’s: Bart van Overbeeke

detachering
van
maximaal
achttien maanden weer volledig
aan de slag gaan bij hun bedrijf.

bedoeld om hoogopgeleide werknemers te behouden voor het
Nederlandse bedrijfsleven nu de
economie in zwaar weer verkeert.
Voor 2009 en 2010 trekt de
overheid in totaal 180 miljoen
euro uit voor de regeling.
Daarvan is nu landelijk 135
miljoen euro verdeeld over 128
projecten. Voor de resterende 45
miljoen kunnen bedrijven binnenkort opnieuw voorstellen
indienen bij SenterNovem, het
Agentschap van het ministerie
van
Economische
Zaken.
(FvO)/

.

TU/e krijgt meeste kenniswerkers
De TU/e krijgt, samen met TNO,
dit en volgend jaar de meeste
kenniswerkers toebedeeld
door het ministerie van
Economische Zaken (EZ). In
totaal worden vierhonderd
kenniswerkers afkomstig van
ongeveer vijftig bedrijven
gekoppeld aan de TU/e.
In totaal honoreerde EZ veertig
TU/e-projecten. Het gaat om
bijna een derde van alle projecten
die landelijk zijn ingediend om
onderzoekers te detacheren. Aan
de TU/e gaat een groot aantal

mensen van de vaste staf zorgen
voor de begeleiding en ondersteuning van de projecten. Door
de toegekende projecten kunnen
bovendien dertig jonge TU/eonderzoekers aan de slag.
Ruim 65 bedrijven hadden
samen met de TU/e projecten
ingediend. De gehonoreerde
projecten waren zowel ingediend
door grote bedrijven als het
midden- en kleinbedrijf. De
komende maanden worden de
voorstellen gerealiseerd. Het gaat
om verschillende toepassingsgebieden zoals hoogwaardige

lithografieprocessen, draadloze
technologie en gezondheidszorg.
Zowel de TU/e als de deelnemende bedrijven profiteren
van de regeling. Het bedrijf
houdt zijn hooggekwalificeerde
medewerkers in dienst en brengt
ze tegelijkertijd in contact met de
expertise van de TU/e. De TU/e
op haar beurt versterkt haar
samenwerking met het bedrijfsleven. De kenniswerkers worden
gedetacheerd aan de universiteit,
maar blijven in dienst van de
onderneming. Het is de bedoeling dat de onderzoekers na een

Zwaar weer

De Brainportregio is sowieso
goed bedeeld door EZ. In totaal
worden 1336 onderzoekers van
bedrijven tijdelijk ondergebracht
bij kennisinstellingen als TNO
en TU/e om aan maatschappelijk
relevante onderzoeksopdrachten
te werken. Hightechbedrijven als
Philips, NXP, ASML, DAF en
Nedschroef doen mee.
De regeling kenniswerkers is

.

Yesterdays news

Ook gedurende de vakantieperiode is
het leven aan de TU/e doorgegaan.
Cursor heeft het nieuws gevolgd en er
in juli en augustus verslag van gedaan.
Zie hiervoor de digitale zomereditie van
Cursor op web.tue.nl/cursor/internet/
jaargang51/zomercursor/nieuws/.

10 september 2009 Cursor
2/ Mensen

Jan Weerdenburg
“Ik heb mijn hele ziel en zaligheid in mijn baan gegooid”
Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
De lichtjes verschijnen in zijn
ogen als hij het over het
contact met studenten heeft.
Jan Weerdenburg (59) heeft bij
Studium Generale (SG) ‘de
mooiste baan op de universiteit’ gehad. Toch verlaat hij
de TU/e, om zijn eigen agenda
te kunnen bepalen.
“Het was nog leuk, maar ik wilde
het moment vóór zijn dat ik het
niet meer naar mijn zin had.”
Vorig jaar merkte Weerdenburg
voor het eerst sinds zijn
werkende leven bij SG dat hij
niet met het vertrouwde plezier
naar zijn werk ging. “Ik heb er
altijd mijn hele ziel en zaligheid
in gegooid. Misschien te veel.
Het werden routineklussen en
de deadlines bleven elkaar opvolgen. Ik wil niet meer geleefd
worden, maar mijn eigen
agenda maken. Niet steeds dat
‘moeten, moeten, moeten’.” Dit,

in combinatie met slaap- en
andere gezondheidsproblemen,
deed de balans doorslaan.
Weerdenburg, van huis uit
bioloog, werkte sinds 1980 bij
SG in Utrecht en maakte in
2001 de overstap naar de TU/e.
In Eindhoven organiseerde hij
sindsdien lezingen en workshops. Bovenal vindt hij een
educatieve insteek belangrijk.
“Als studenten een of andere
nietszeggende tv-persoonlijkheid willen uitnodigen, moeten
ze dat zelf maar regelen. Ik wil
een intellectuele uitdaging
bieden.” Geestdriftig vertelt hij
over de contacten met studenten. “Ik heb de grootste lol met
ze. Ik heb bijvoorbeeld genoten
van de samenwerking met
studenten Industrial Design en
Bouwkunde in de Dutch Design
Week. De creativiteit die dan
opborrelt, die sfeer, geweldig!”
Weerdenburg staat bij zijn
collega’s bekend als een
sfeermaker, die van tijd tot tijd
graag zijn kont tegen de krib

gooit. “Het is een gezellige,
relaxte man”, vindt collega
Rozemarijn Schalkx. “Maar
soms ook wel een etterbak”,
voegt ze lachend toe. “En tsja,
echt dol op studenten. In de
kantine wordt hij aan alle kanten
begroet.”
Niet voor niets kreeg de SGmedewerker, die wars is van
autoriteit, vorig jaar van collega’s
een T-shirt met de tekst ‘Ik ben
tegen’. “Ik heb een hekel aan
mensen die op alles ‘Ja, dat vind
ik ook’ zeggen. Verkondig toch
je eigen mening!”, zegt hij vol
overtuiging. “Ik ga tegen de
stroom in.”
De komende maanden neemt
hij vooral rust, maar Weerdenburg heeft nog een ander bijzonder plan opgevat. Hij wil de
ervaringen van de twaalf Saharareizen die hij tussen 1983 en
2003 maakte, op papier zetten.
Net als bij het gespreksonderwerp ‘studenten’ lichten zijn
ogen op bij de herinnering aan
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We treffen beveiliger Hans van der
Kant op de De Lismortel tijdens een
surveillanceronde.
Vrijdagochtend. De Lismortel is droog,
zonnig en vrijwel leeg. Tegenover het
Pabogebouw staat Bernard 13 geparkeerd
en op straat staan twee beveiligers
voorovergebogen. Ze zullen toch geen
contactlens zoeken? “We kregen tijdens

al die bijzondere reizen. “Ik voel
me er thuis. ’s Nachts zet ik een
paar jerrycans neer tegen de
wind, ik ga liggen en ik slaap
onder de sterrenhemel. Heerlijk.
Dat ultieme niets is zo mooi!” Er
waren momenten dat hij en zijn
reisgenoten niemand tegenkwamen. “We hebben eens tweeduizend kilometer gereden en
slechts twee andere auto’s
gezien.”
In 2003 besloot de avonturier
dat het mooi was geweest met de
‘toch wel heftige reizen’, maar
het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Dus zat hij afgelopen
winter toch weer in het woestijngebied.
Als hij denkt aan de gebeurtenissen die hij op papier wil
zetten, schieten allerlei beelden
door zijn hoofd. Maar welke
tekst precies uit zijn pen vloeit,
moet de komende tijd uitwijzen.
“Ik ben bang dat het sommigen
geen fuck interesseert: ‘wat is er
nou leuk aan zo’n lege
woestijn?’. Anderen verwachten

onze mobiele surveillance een oproep van
de centrale meldkamer dat er overal glas
lag in De Lismortel”, zegt Hans. En inderdaad: Hans treft op de klinkers heldere
dikke glasscherven.
Drie lantaarnpalen verderop ligt ook glas
te schitteren in de zon. De beveiligers
denken nog even dat het misschien uit de
lantaarn is gevallen of geschopt, maar
opeens zien ze sierlijke groene letters als
de r, de l en de sch. “Het is een bierpul
geweest!” Zaak opgelost, glas aan de kant
geschoven, dat scheelt weer lekke banden.
Niet dat Hans die zou gaan plakken. Wat
hem betreft gaat hij om drie uur snel
richting woonplaats Vlierden, want
vanavond staat de trouwerij van zijn
nichtje op het programma.
Grote plannen voor komend collegejaar
heeft Hans niet. Wel heeft hij zijn zinnen
gezet op het vangen van een ‘dikke metersnoek’. Liefst op de Maas. Als hij die
vangt, maakt hij een foto en laat hij de vis
weer verder zwemmen. De foto zal onge-

misschien heel spannende
verhalen. Ik heb behoorlijk wat
meegemaakt, maar als je er
middenin zit, ervaar je het op dat
moment niet als extreem. Je
ondergaat het.” Zo kwam hij
midden in een opstand van de
Toearegs, deed hij er eens twee
dagen over een grens over te
steken en koos hij niet voor de
meest gemakkelijke wegen.
Zeker met een auto met tweewielaandrijving viel dat niet
altijd mee.
Ook na het einde van zijn dienstverband zullen TU/e’ers
Weerdenburg nog geregeld op
de campus tegenkomen. “Ik ga
nog vaak naar activiteiten, maar
dan wel als bezoeker.” Wat overigens niet helemaal klopt, want
14 oktober vertelt hij in de
Zwarte Doos over zijn ontmoetingen met de Sahara. Aan het
eind van het interview zucht hij:
“Weet je, ik ga het hier zo
missen! Het was echt fantastisch.” /

.

twijfeld op metersnoeken.nl belanden. “Ik
raad alle TU/e’ers af om te gaan vissen”,
zegt Hans na enig nadenken over zijn slotboodschap. Hij licht het toe: “Want dan
vang ik zelf niks meer.” (NS)
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OPEN your mind?

3TU dient voorstel in
bij European Institue
De drie technische universiteiten van Eindhoven, Delft en
Twente willen meer aandacht
besteden aan informatie- en
communicatietechniek (ICT) in
de gezondheidszorg. Ze
hebben de ambitie om nieuwe
technieken zo snel mogelijk op
de markt brengen. Met dat doel
hebben ze recent een samenwerkingsvoorstel ingediend bij
het European Institute of
Technology (EIT).
Deze nieuwe overkoepelende
organisatie van de EU, waarvan
alumnus en oud-hoogleraar van
de TU/e Martin Schuurmans
voorzitter is, gaat de komende
drie jaar driehonderd miljoen

euro steken in het opstarten van
innovatiegemeenschappen.
Deze topcenters moeten zich
richten op innovatieve producten
en diensten ten behoeve van vernieuwbare energie, klimaat en
nieuwe informatie- en communicatiemiddelen. Het EIT stelt
als voorwaarde dat de allerbeste
mensen uit de diverse disciplines
worden gebundeld.
3TU verwacht dat ze voldoet aan
de criteria van EIT en wil
Eindhoven voordragen om in
2010 te fungeren als co-locatie
van de EIT. In december beslist
het EIT over de projectvoorstellen die vanuit heel Europa
zijn ingediend. (FvO)/

.

Verandering van spijs
Zoals bij aanvang van elke jaargang zijn ook ditmaal in Cursor enkele
nieuwe rubrieken van start gegaan en zijn er ook enkele gesneuveld.
Pagina 4 wordt vanaf deze jaargang de vaste opiniepagina met weke lijks drie rubrieken. In de column ‘Effe zeuren’, voorheen op de achter pagina, pakt emeritus hoogleraar Fred Steutel elke week een actueel
onderwerp bij de kop. Ook krijgt op deze pagina de al bestaande
rubriek ‘Vox Academici’ een prominente plek. Opzet: iemand uit onze
wetenschappelijke gemeenschap beoordeelt een actuele gebeurtenis
of ontwikkeling.
Nieuw is de rubriek ‘De TU/e in 2020’, die aansluit bij de werkzaam heden van een werkgroep die probeert uit te vinden welke positie de
TU/e over tien jaar moet innemen in nationaal en internationaal
verband. En dat op elk denkbaar terrein: onderwijs, onderzoek,
werving, financiering en internationalisering. Het hele jaar door zullen
mensen van binnen en buiten de universiteit hun bijdrage leveren aan
deze discussie.
De achterpagina is zowel figuurlijk als letterlijk op zijn kop (of kant)
gezet. David Ernst (Studium Generale) heeft er een compleet geïnte greerde pagina van gemaakt, met ‘Show me your desktop’ (wat heeft
iemand op zijn bureaublad staan en waarom), ‘Lijstenbrij’ (op allerlei
terreinen worden door het hele jaar heen lijstjes opgesteld) en
‘Klerezooi’ (aandacht voor de dressmen en -women van de TU/e). Van
de studentenstrip ‘Geert en Beert’, die verzorgd werd door Ruben
Libgott, hebben we na zeven jaar afscheid genomen.
Ook de rubriek ‘De week van’ op pagina 2 is niet meer. Hiervoor in de
plaats treft u nu ‘Dat treft!’. Cursor struint op maandagochtend de
campus af en maakt een praatje en plaatje met een student, mede werker of argeloze bezoeker. (HK)

Bezoeker openingsfeest
ruïneert gebit tijdens val
Een beschonken TU/e-student
is maandagnacht, na het feest
aansluitend op de opening van
het academisch jaar, met de
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht nadat hij flinke verwondingen in het gezicht had
opgelopen.
Bij de fietsenkelder van het
Hoofdgebouw sprong de student
over een muur en kwam vervolgens twee meter lager neer, vol
op zijn gezicht. De jongeman was
op de vlucht voor TU/e-beveiligers die hem even daarvoor
hadden betrapt op het stelen van
een houten bank van cateraar
Albron. De student bleek amper
aanspreekbaar en werd per
ambulance afgevoerd. Hij hield
enkele kapotte tanden en een
hechting over aan zijn actie.
Daags erop heeft hij zich bij de
organisatie van de opening van
het academisch jaar verontschuldigd voor zijn daad.
De student was niet de enige die
maandagavond onder invloed
van drank gewond geraakte. Een

Geheimzinnig gedoe? Houden wij journalisten, in al onze
nieuwsgierigheid, niet van. Van de mysterieuze bood schappen waarmee we sinds dinsdag op de campus om de
oren worden geslagen, worden we dan ook een tikkeltje
opstandig. ‘OPEN your mind’ wordt ons vanaf elke deur
toegeroepen. ‘To mars by elevator?’ opperen de liftdeuren
vriendelijk. Ook onze auto’s en fietsen worden niet
gespaard van in fuchsiaroze-met-wit gehulde geheim zinnigheid.
Met de billen bovenop de zoveelste vage kreet fietsen we
na het ter perse gaan van deze Cursor naar huis - over de
INNOVATOR Avenue welteverstaan, die we tot voor kort
nog gewoon het Limbopad mochten noemen. Our mind
openen? Vooralsnog zit ons hoofd vooral ramvol vraag tekens. Zo maken we u althans wijs. Want dacht u nou
werkelijk dat wij niet zó nieuwsgierig zijn dat we allang
weten hoe de vork in de steel zit? (MvdV)

andere bezoeker, net afgestudeerd aan de TU/e, haalde de
rechterkant van zijn gezicht open
tijdens het pogodansen. De
beveiliging liet hem door een taxi
naar het ziekenhuis brengen. Er
waren gedurende de avond
meerdere opstootjes, vertelt Hay
Becks van de BedrijfsHulpVerlening. “Het was gezellig,
maar duidelijk wat hectischer
dan andere jaren. We hebben
meer moeten optreden.”

Grenzen

Becks haast zich te zeggen dat
dergelijke feestelijke bijeenkomsten nu eenmaal altijd ‘studentikoos gedrag’ met zich meebrengen, maar dat er wel grenzen
zijn. Over twee weken wordt het
feest geëvalueerd en moeten
volgens Becks “wel wat puntjes
worden bijgesteld”. Hij doelt
onder andere op het drankenassortiment op het feest. Volgens
de teamleider gingen er vroeg op
de avond onder meer al de nodige
grote
kelken
Westmalle
doorheen, veelal op een lege
maag. (MvdV)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e-bestuurder sleutelfiguur hoger onderwijs
Collegelid mr. Jo van Ham staat
op vier in de lijst van meest
aansprekende figuren in het
hoger onderwijs in 2009. Het
online wetenschappelijk
nieuwsmagazine ScienceGuide
verkoos de TU/e-bestuurder
onder meer omdat hij ‘hard
trok aan de 1000-kenniswerkersactie en menigeen inspireerde tot een bredere regeling
op dit terrein’.
Van Ham deelt zijn vierde plek in
de ScienceGuide Top 10 met de
bestuursvoorzitters Yvonne van
Rooy (Universiteit Utrecht) en
Jasper
Tuytel
(Hogeschool
Rotterdam). De voorzitter van de
Sociaal-Economische
Raad,
Alexander Rinnooy Kan, bekleedt de toppositie, omdat hij
‘consistent en dringend’ zou
hebben ingezet op investeren in
kennis in tijden van economische tegenspoed. De lijstaan-

voerder wordt gevolgd door
PvdA-fractievoorzitter Mariëtte
Hamer en de Rotterdams-Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger.
“Ik ben heel verrast en vereerd”,
reageert Jo van Ham. “Enige
ijdelheid is mij niet vreemd en ik
ben dan ook trots, maar voor de
kenniswerkersregeling moet ik
ook de credits geven aan onze
bestuursvoorzitter
Amandus
Lundqvist en Wim Bens, directeur van het Innovation Lab.”
Volgens het collegelid heeft zijn
lange bestuurlijke carrière bij het
ministerie van OCW fors bijgedragen aan de totstandkoming
van de kenniswerkersregeling in
Zuidoost-Brabant, waarbij hoogopgeleide technici uit het regionale bedrijfsleven vanwege de
crisis tijdelijk bij TNO of de TU/e
worden gedetacheerd om onderzoek te doen. “Ik heb een groot
netwerk in Den Haag. Zonder
mijn lobby en die van de

Eindhovense burgermeester Rob
van Gijzel en Lundqvist was de
regeling niet van de grond
gekomen.”

Trendsetter

De ScienceGuide Top 10 wordt
opgesteld aan de hand van voordrachten van nieuwsbriefleden
van
het
wetenschappelijk
nieuwstijdschrift. Het ledenbestand bestaat uit mensen die
werkzaam zijn in het hoger
onderwijs. Dit jaar staan er
mensen op de lijst die hebben
laten zien dat kennis het
antwoord is op de huidige economische malaise, aldus Pieter
Gerrit Kroeger, hoofdredacteur
van Science-Guide. “Van Ham is
met de kenniswerkersregeling
een trendsetter geweest. Bovendien vonden onze lezers dat hij
iemand is die zijn ideeën ook
praktiseert. Niet ouwehoeren,
maar doen.” (TA)/

Ach en Wee

.
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Vox Academici
Dr. Jerry den Hartog, universitair docent Security Embedded Systems

Normale back-upservice
vermomd als verzekering
Vergeet u regelmatig een back-up te
maken van uw computerbestanden?
Speciaal voor u en andere sloddervossen lanceerde verzekeraar FBTO
deze week een digitale inboedelverzekering die Nederlanders beschermt
tegen verlies van waardevolle digitale
bestanden door bijvoorbeeld brand,
diefstal of waterschade. Maar hoe blij
moet u daarmee eigenlijk zijn?
“FBTO noemt dit wel de allereerste digitale inboedelverzekering, maar dat klopt
helemaal niet. Je krijgt immers geen geld
terug als je bestanden kwijt zijn. Het is
gewoon een back-upservice, zoals er wel
meer bestaan. Ze zijn wel de eersten die
zo’n service een verzekering noemen.”
Aan het woord is dr. Jerry den Hartog,
universitair docent bij de Security
Embedded Systems Group van de faculteit Wiskunde & Informatica. Hij houdt
zich onder andere bezig met beveiligingsvraagstukken rondom het delen van
privacygevoelige bestanden, zoals een
elektronisch patiëntendossier.
“Het is altijd goed mensen te wijzen op de
noodzaak om back-ups te maken buiten
het eigen huis. Dat kan echter ook al op
andere manieren. Je kunt je informatie op
een online internetaccount zetten, zoals

gmail. En om te voorkomen dat een
gmail-beheerder bij de informatie komt,
kun je die informatie vooraf versleutelen.
Dat krijgt een leek natuurlijk niet eentwee-drie voor elkaar. Hetzelfde geldt
voor de FBTO-back-up. Die back-up wordt
eens in de zoveel tijd gemaakt via internet, met behulp van een programma dat
de klant moet downloaden. FBTO
verstrekt eenmalig een code, waarmee
uitsluitend de klant bij zijn back-up kan.
Je moet de verzekeraar maar geloven dat
die de originele sleutel niet heeft en niet
gaat neuzen in je bestanden. En wat als
echt alleen de klant de code heeft en deze
zoekraakt? Dan zijn de bestanden kwijt.
De verzekerde kan alleen bij zijn back-up
als er een onverwachte gebeurtenis heeft
plaatsgevonden. In het geval van brand
bijvoorbeeld, maar ook als je zelf per
ongeluk alles hebt verwijderd. Je moet
dan een digitaal formulier invullen. Ik
vermoed dat FBTO zo wil voorkomen dat
klanten de back-up gebruiken als extra
opslagruimte. Of misschien lijkt de
dienst zo meer op een echte verzekering.
Als de servers van FBTO crashen, is er
trouwens maar een beperkt bedrag
waarvoor je de verzekeraar aansprakelijk
kunt stellen. In de voorwaarden staat
immers dat het maximum verzekerd

bedrag per gebeurtenis een waarde vertegenwoordigt van maximaal tweehonderdvijftig euro.
Ik raad mensen aan wel back-ups te
maken van hun files, maar zou niet
zeggen dat de service van FBTO beter is
dan andere back-upservices. Ik zelf maak
back-ups op harddisks in mailboxen en

op plaatsen waarvan ik weet dat de universiteit een back-up maakt.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en interna tionaal? Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit
op deze vraag zijn of haar visie.

Elk geregeld systeem heeft
een gewenste waarde, een
setpoint. Als regeltechnicus
houd ik van setpoints. Dan
weet je wat je doel is. Je onderneemt actie als de volgfout te
groot wordt. De analyse waarom de volgfout bestaat of zelfs
(te) groot wordt, geeft veel
inzicht. Is de ingang verzadigd, of is het procesmodel
niet goed? Of is er teveel
dynamica in het geregelde
systeem, of zijn er externe
storingen?
In mijn rol als groepsleider gebruik ik
veel van deze begrippen, al dan niet
bewust. Het allerbelangrijkste is toch te
weten wat je wilt, helder vast te stellen
wat je setpoints zijn en daaraan vast te
houden. Maar ook: ze regelmatig tegen
het licht te houden en zo nodig bij te
stellen.

weten. We zijn te
bescheiden. En we zijn te
klein. Een sterke positie
is een mix van topkwaliteit en schaalgrootte.
De Brainport-regio is aan
een opmerkelijk sterke
opmars bezig. Hierbij
hoort een TU/e die
tweemaal zo groot is.
Tweemaal zoveel wetenschappelijke publicaties
betekent ook tweemaal
zo vaak bekend bij de
vakbroeders - en met dezelfde kwaliteit
als nu of liefst nog beter, dus meer
mogelijkheden toponderzoekers vanuit
het buitenland hier naartoe te halen,
ondanks het weer in Nederland. Want
we hebben wel wat te bieden hier in de
Brainport-regio van Zuidoost Brabant:
zeer goede onderzoeksfaciliteiten en op
loopafstand een aantal wereldspelers op
het gebied van embedded systemen, mechatronica, nanotechnologie, medische
technologie en automotive. Ook de aantrekkelijkheid van ons onderwijssysteem
met persoonlijke aandacht, zeer goede
faciliteiten en met die regionale industriële embedding. Kortom, ook voor binnenlandse en buitenlandse studenten
zeer aantrekkelijk. Maar we moeten het
wel vertellen en onze ambities verhogen.
Een nieuw setpoint dus: TU/e 2020 2x
zo groot!

De setpoints van de TU/e zijn helder en
duidelijk. Goed beschreven in het meerjarenplan. We zijn een bron van innovatie en streven naar wereldklasse. We
werken bewust aan de verdere verbetering van onze onderwijs- en onderzoekskwaliteiten. Op de diverse ranglijsten staan we redelijk en soms zelfs
erg hoog. En de TU/e bevindt zich
midden in één van de meest bruisende
en hightech industriële omgevingen van
Europa. We kunnen wellicht concluderen dat we een goed setpoint hebben
en een kleine volgfout.

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
hoogleraar Werktuigbouwkunde

We zijn goed, maar niemand lijkt het te

Zie ook www.tue.nl/strategie2020.

Waaraan denkt u als u het woord
branding leest? Natuurlijk, aan ‘Broekje
in de branding’ van Gerard Cox.
Maar nee, we hebben het over ‘branding’
- spreek uit brending. Dat gaan we met
z’n allen doen in het komende seizoen
(rijmt!). ‘Branding’ betekent ‘brand merken’, in het Wilde Westen vooral
gebruikt om runderen herkenbaar te
maken en in de middeleeuwen om
criminelen te merken.
Terzake. Cursor 36 kopt: ‘Branding campagne start in september’. Wij, de
TU/e, zijn niet zichtbaar genoeg.
‘Verbeter dat!’, luidt de opdracht. Maar
wat willen we de wereld laten zien?
Volgens marketingcommunicatie specialist Mark Rosmalen moeten we
denken aan trefwoorden als ‘uitnodi gend, inspirerend, toegankelijk en
ambitieus’ en moeten we onze ‘interne
waarden uitstralen’.
Blabla natuurlijk, praatjes vullen geen
gaatjes! We moeten laten zien wat we
allemaal kunnen en wat we allemaal
doen. Liefst zouden we goede sier maken
met onze Nobelprijzen, Fields Medals en
Turing Awards, maar helaas: onze
Nobelprijs bleek illusoir en onze enige
winnaar van een Turing Award kreeg bij
zijn overlijden nog een veeg uit de pan.
We moeten laten zien waar we goed in
zijn, waarmee we Spinozapremies
hebben verdiend, dat soort dingen. Maar
het is allemaal glad ijs: als we ons verge lijken met de andere Nederlandse univer siteiten, moeten we goed uit die verge lijking tevoorschijn komen. Waarin zijn
we beter dan andere instellingen? Geven
we hier beter onderwijs, zijn de carrière mogelijkheden hier beter? Kortom, wat
zijn onze ‘selling points’?
We zijn goed bereikbaar per
spoor, maar -bijna elk

voordeel heeft zijn nadeel- dat betekent
ook dat je van hier zonder overstappen
naar Maastricht kunt, naar Tilburg, Delft,
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, al lemaal plekken waar het ook goed toeven
is, zowel voor studenten als voor hoog leraren.
Blijven over: onze sportvoorzieningen.
Die zijn sinds de opening van het
zwembad en de ontsluiting van de
Dutmalatunnel -met dank aan twee wis kundigen- zelfs beter dan in Enschede.
Onze sportaccommodaties? Rotsen in de
branding!
Fred Steutel
P.S. Naar aanleiding van de opening van
‘The Academic Year’: vijfhonderd
Nederlanders werden anderhalf uur lang
toegesproken door een half dozijn
andere Nederlanders - in meer of minder
gebroken Engels.
Bizar!

Effe zeuren
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“World Design Capital meer dan leuk etiket”
De gemeente Eindhoven is
alleen nog met de Finse stad
Helsinki in de race om de titel
‘World Design Capital 2012’.
Decaan prof.dr.ir. Jeu Schouten
van Industrial Design vindt dat
niet meer dan logisch. Mede
omdat ‘creating a caring
society’ de onderkop van de
titel is. “Ik denk dat Eindhoven
de beste papieren heeft.”
Eindhoven en Helsinki zijn de
genomineerden uit 47 kandidaten die meedongen naar de felbegeerde titel. In augustus
bezocht een delegatie van Icsid
(International
Council
of
Societies of Industrial Design)
beide steden. Op het tweedaagse
programma van Eindhoven
stonden een bezoek aan het Van
Abbemuseum, het Pieter van den
Hoogenband Zwemstadion, het
Evoluon, Strijp S, de High Tech
Campus, Muziekcentrum Frits

Philips, het Designhuis en de
derde etage van het TU/e
Hoofdgebouw. Daar toonde
Industrial Design enkele projecten die stuk voor stuk bijdragen aan een zorgzame samenleving.
De Icsid-delegatie kreeg onder
meer het babypakje van Sibrecht
Bouwstra gedemonstreerd. Dit
rompertje, waarin sensoren voor
het meten van lichaamsfuncties
draadloos zijn verwerkt, geeft te
vroeg geboren kinderen een
prettiger couveuseverblijf. Daarnaast zijn de Intelligent playground en de interactieve LEDlamp ingezet om de bezoekers te
overtuigen
van
Industrial
Designs focus op ‘care’. Decaan
Schouten denkt dat die opzet wel
geslaagd is. “Toen voorzitter
Peter Zec hier wegging, zei hij dat
hij geboeid was door de koppeling van de design-technologiecombinatie met de industrie.”

“De titel World Design Capital is
meer dan een leuk etiket”, verzekert Schouten. “Er zal geen zak
geld deze kant op komen, maar
het levert indirect voordeel op. Bij
meedingen naar internationale
projecten heb je absoluut een
pre.” De nominatie op zich geeft
ID nu al vleugels, volgens
Schouten.
Deze maand beslist de Icsid of
Helsinki of Eindhoven zich
gedurende het jaar 2012 World
Design Capital mag noemen.
Tijdens een conferentie in
november in Singapore zal de
winnaar
bekend
worden
gemaakt. Schouten, die daar in
elk geval bij zal zijn, rekent erop
dat de genomineerden van te
voren op de hoogte worden
gesteld. “Je moet natuurlijk wel
de juiste stropdas dragen en een
spontaan dankwoord voorbereid
hebben”, zegt hij vol vertrouwen.
(NS)/

.

En ik vind...
Verzuchting van
een alumnus
Bij de opening van het
academisch jaar op
31 augustus zei onder wijsminister Plasterk
dat hij er wel wat in zag om hbo en
universiteit in elkaar te schuiven.
Hij zal het laten onderzoeken.
Als ik lees in de IntroCursor van
18 augustus op welke wijze men de
introductie meende te moeten
organiseren met het elkaar
begooien met eieren, bespuiten
met cola, huppelen in konijnenpak

Gedurende de introductieweek
werden vier mogelijke gevallen
van de Nieuwe Influenza A (de
‘Mexicaanse griep’) gemeld bij
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU), dat de
meldingen aan de TU/e coörd-

Kijkje in de ruimtevaart
Is onbemande ruimtevaart
goedkoper en efficiënter dan
bemande? Wat is je persoonlijke drijfveer? Ruimtevaarder
André Kuipers kreeg maandagmiddag heel wat vragen voor
zijn kiezen. Studenten gingen
met hem in gesprek voorafgaand aan de opening van het
academisch jaar aan de TU/e.
Meer dan dertig studenten zitten
bijeengepakt in de University
Club, één en al oor voor de
verhalen
van de goedlachse
Kuipers, die een mooi kijkje geeft
in de ruimtereis die hij in 2004
maakte. Kuipers werkte in het
ruimtestation ISS elf dagen aan
experimenten, waarvan één van
de TU/e. Zogeheten High
Intensity Discharge lampen,
relatief zuinige en krachtige
plasmalampen, werden getest
zonder zwaartekracht.
Een discussie over bemande en
onbemande ruimtevaart zou
centraal staan, maar het gesprek
mondt vooral uit in een vragenvuur voor Kuipers. Zo leren
de toehoorders dat de ruimtevaarder voor zijn beroep koos
vanwege het avontuur, de
schoonheid en om zich nuttig te
maken. Eén student wil weten
hoe Kuipers de toekomst van ISS

ziet, aangezien de Verenigde
Staten aangegeven hebben de
Space Shuttle niet meer in te
zetten. “Een contract verplicht de
Amerikanen nog zes vluchten te
maken. Ik verwacht dat de
Russen er sowieso mee doorgaan. China en India zullen op
eigen
houtje
ruimtereizen
maken.”
Kuipers noemt legio voordelen
van wetenschappelijk onderzoek
in de ruimte. “Het bevordert
internationale samenwerking, is
goed voor industriële innovatie,
je hebt in de ruimte een prachtig
laboratorium voor onderzoek en
je krijgt allerlei spin-offs.” Met
dat laatste bedoelt hij dat onderzoekers allerlei aanpassingen
aan apparatuur moeten uitvoeren om deze geschikt te
maken voor onderzoek in de
ruimte.

Bioscoopkaartje

En dan gaat het toch nog over
(on)bemande ruimtevaart. Een
scherpe vraag van een studente of
het kostentechnisch wel zo
handig is om ruimtevaarders op
te leiden, pareert hij. Volgens
Kuipers kan er al veel met robots
worden gedaan, maar is de aanwezigheid van mensen opportuun om experimenten in goede

banen te leiden. “De robotica is
nog niet perfect. Wetenschappelijk onderzoek is ook
maar één aspect van wat er in de
ruimte wordt gedaan. Het gros
van het geld gaat naar onbemande satellieten. Een ruimtereis kost een bioscoopkaartje per
Nederlander per jaar.”
De studenten smullen van de
verhalen van de ruimtereiziger.
Thomas Theunisse, student
Werktuigbouwkunde, zegt gefascineerd te zijn door het onderwerp. “Het is een droom om ooit
zelf de ruimte in te kunnen. Het
lijkt me fantastisch de aarde van
een afstand te zien.” Nick van der
Veeken, student Technische
Informatica, rept over een ‘inspirerend’ verhaal. “Ik richt me met
mijn studie vooral op robotica,
maar dat wil niet zeggen dat ik
voor onbemande ruimtevaart
ben. Ik zou graag zelf gaan, maar
hoe ik dat moet bereiken?”
In november 2011 gaat Kuipers
opnieuw voor een half jaar naar
ISS, met een Soyuz-raket. Voor
die reis staan geen experimenten
van de TU/e gepland. Een ander
ruimteproject, ook weer met
plasma’s, staat wel op de
planning voor 2012, vertelt hoogleraar plasmafysica prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen. (JvG)/

.

Dr.ir. Niels Wiedenhof,
(bio)chemicus en TU/e-alumnus,
in 1978 gepromoveerd bij
Algemene Wijsbegeerte aan
de toenmalige THE

Mexicaanse griep zet
nog niet door aan TU/e
Sinds de Intro zijn er slechts
vier vermoedelijke gevallen
gemeld van Mexicaanse griep
onder studenten en medewerkers van de TU/e. Bovendien zijn de gevallen dusdanig
verspreid over de campus, dat
het onwaarschijnlijk lijkt dat er
sprake is van een gemeenschappelijke besmettingsbron
op het universiteitsterrein.

Foto: Bart van Overbeeke

en letterlijke onder broekenlol met als
hoogtepunt een meisje
dat haar slip uittrok,
dan kan Plasterk maar
beter de integratie van
kleuterschool (bestaat
niet meer, maar kan heropend
worden) en universiteit laten
onderzoeken.

ineert. Sindsdien zijn er dus nog
vier gevallen bijgekomen. Het
gaat om een studente Bouwkunde, een medewerkster van
Electrical Engineering en een
student Biomedische Technologie. Het vierde geval betreft een
externe medewerker.
Hoewel de opmars van de
Mexicaanse griep vooralsnog
bescheiden lijkt, wordt nog altijd
aangeraden
voorzorgsmaatregelen omtrent hygiëne in acht
te nemen. (TJ)/

.

Meer informatie over de griep:
www.tue.nl/mexicaansegriep.

File rijden voor
de wetenschap
Tientallen voertuigen die op
de snelweg tussen Helmond
en Eindhoven in september
2011 file rijden, waarbij de
bestuurders slechts sturen.
De auto’s communiceren met
elkaar en met de infrastructuur. De TU/e doet met een
team mee aan het omvangrijke internationale project
Grand Cooperative Driving
Challenge.
Cooperative driving, waarbij
voertuigen met elkaar of met
de infrastructuur communiceren met behulp van
draadloze netwerktechnologie, moet voertuigen veiliger
maken en de doorstroming
verbeteren. Om goed te testen
hoe dit in de praktijk werkt en
kan verbeteren, hebben TNO
en High Tech Automotive
Systems een ‘challenge’ geïnitieerd waaraan teams uit de
hele wereld kunnen deelnemen.
De TU/e is vertegenwoordigd
door het Automotive Technology-team , oftewel The Ateam.
Het is de bedoeling dat promovendi, technici en andere
TU/e’ers de komende tijd het
team vormen en met een DAF-

truck aan de challenge
meedoen. Volgens prof.dr.
Henk Nijmeijer (Dynamics
and Control) is het een ‘leuk en
uitdagend’ project. “We doen
hieraan mee omdat we in de
automotive iets willen en
kunnen betekenen. Het kan
ons antwoorden op onderzoeksvragen opleveren.”
Nijmeijer doelt op vragen als
‘Hoe kunnen voertuigen het
beste in- of uitvoegen? Hoe
anticiperen voertuigen op rood
licht? Hoe krijg je het voor
elkaar om vrachtwagens op de
rechterbaan kort en met
dezelfde snelheid achter elkaar
te laten rijden? Wat doe je in
het geval van dataverlies?’. De
TU/e heeft sinds september
2008 een master Automotive
Technology die zich onder
meer op deze thematiek richt.
De komende maanden test het
TU/e-team op de rollerbank en
op een testbaan in SintOedenrode. Voor wie meer wil
weten of het team wil ondersteunen met zijn kennis, is er
donderdag 17 september van
12.30 tot 13.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in het
Automotive-lab in W-laag.
(JvG)/

.
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Mensen
Promoties
L. Bini MSc (Scheikundige Technologie)
verdedigt op donderdag 10 september
haar proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Mechanistic Insights into the
Hydrocyanation Reaction’.

3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 17 September. During this
ceremony the SAI design engineers will
receive their diploma, a Professional
Doctorate in Engineering (PDEng) degree. The festive presentation of diplomas will take place in the Blauwe Zaal in
the Auditorium from 15.00 to 15.30 hrs.

week staat het dorp in het teken van
duurzame mobiliteit. Vervoersinitiatieven van de TU/e staan centraal op
woensdag 16 september, in een tent voor
het gemeentehuis. Het publiek kan dan
kennismaken met een racewagen van
University Racing Eindhoven, de hybride
tuktuk van enkele TU/e-studenten en een
Masarati met WEDACS-techniek. Zie
www.weekvandevooruitgang.nl.

Training Unit

Evaluatie interactief spel

From the first moment they step onto
the stage, actors know how to capture the
attention of their audience. Besides the
content, the impact of your lecture on
your students or colleagues at a conference, depends largely on your performance. In this master class you will
improve your performance skills.
This Master class will take place on
Wednesday September 23rd and October
7th from 9.30-17.30 hours. For further
information please contact Harry van de
Wouw (extension 3126). Registration for
this course by phone 2520, email
cursus.dpo@tue.nl or internet:
www.tue.nl/educational_training.

Voor de evaluatie van een nieuw interactief spel zijn wij op zoek naar ouders met
kinderen van 5 tot 9 jaar. Tijdens de evaluatie verkennen het kind en één van de
ouders met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen apparaat een auditieve
virtuele wereld en ontmoeten ze karakters die hun hulp nodig hebben.
Hebt u interesse, neem dan contact op
via S.A.M.Offermans@student.tue.nl
De evaluaties vinden plaats in het Hoofdgebouw van de TU/e op 30 september,
1 en 2 oktober.

‘Supervising master students’

Studieadviseur (EU-256-CG), faculteit
Biomedische Technologie (0,8 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

‘Performance skills’
J.L.H. Vorst MBA DBA (Industrial
Engineering & Innovation Sciences) verdedigt op maandag 14 september 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 ‘Interim management and the
transfer value of interim management
results seen from the client’s perspective’.
I. Corro Ramos MSc (Wiskunde & Informatica) verdedigt op dinsdag 15 september 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 ‘Statistical Procedures for
Certification of Software Systems’.
A. Hlod PDEng (Wiskunde & Informatica) verdedigt op woensdag 16 september 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 ‘Curved Jets of Viscous Fluid:
Interactions with a Moving Wall’.
Ir. H. Ouwerkerk (Werktuigbouwkunde)
verdedigt op woensdag 16 september 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
‘Development of a 1 MWe RCG-unit’.
Ir. M.P. Rubbens (Biomedische Technologie) verdedigt op donderdag 17 september haar proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Mechano-regulation of collagen
architecture in cardiovascular tissue
engineering’.

Diversen
Logistics, Operations and
Information Systems
LOIS-lecture

We have the pleasure in inviting all
researchers within the TU/e Focus Area
‘Logistics, Operations and Information
Systems’ for the third LOIS-lecture. The
prominent speaker within our research
domain is prof. Carlos Daganzo (University of California, Berkeley).
17 September, 4-5 p.m.
Location: Zwarte Doos, TU Eindhoven
Title: ‘Adaptive Control of Urban
Transportation Systems’

WISE-network
Lunch meeting

On Friday September 18th the Woman
In Science Eindhoven network will organize a meeting, lunch included, from
12.00 till 14.00 hrs at the dept. of
Mathematics and Computer Sciences at
the building Matrix 1.60. All female
scientists of the TU/e are invited to this
event. The dean will open the meeting
and over lunch there will be short
presentations about the departments
research. There are still a few places left,
so if you are interested, please respond
the latest on Monday September 14th by
e-mail to wise-network@tue.nl.

3TU.SAI

Diploma award ceremony

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 September 28th and
Thursday October 1st 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. Participation for 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).

‘Teaching and learning
in higher education’
The course ‘Teaching and learning in
higher education’ will take place on
Tuesday October 6th (whole day),
Thursday October 8th (morning) and
Tuesday October 13th (whole day). The
course is intended for both experienced
and inexperienced teachers and post
docs. The course offers a broad orientation on teaching activities and prepares
for giving lectures, tutorials and so on.
Participation for teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Sonia Gómez Puente (extension
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).

‘Supervising in DBL groups’.
The course ‘Supervising students in DBL
groups’ will take place on Monday
October 12th and Thursday October 15th
from 13:30-17:00 hours. The course is
intended for teachers, PhD students and
student-assistants who supervise groups
in design-based learning.
The following subjects are covered: the
roles of the supervisor, motivating the
project groups, phasing and planning,
supervision skills, intervention in group
projects and evaluation of project results.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Harry van de Wouw (extension
3126). You can register for the course by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), by internet
(www.tue.nl/educational_training).

Week van de Vooruitgang
TU/e en duurzame mobiliteit

De TU/e is vertegenwoordigd tijdens de
Week van de Vooruitgang van 14 tot en
met 19 september in Veldhoven. Die

Verkenners gezocht

Vacatures

Oracle Applications Database
Administrator (EU-259-MOV), dienst
ICT (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
IT-architect (EU-260-MOV), Dienst ICT
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).
New Business Developer (EU-264-CG),
TU/e Innovation Lab (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (4428 t/m 5920 euro).

Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2267 t/m 3028 euro).
Technicus (mbo/beginnend hbo)
(V34.345), groep Science and Technology
of Nuclear Fusion van de faculteit
Technische Natuurkunde (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2267 t/m 3028 euro).
Postdoctoral position on quantum optics
of single quantum dots (V34.346),
Photonics and Semiconductor
Nanophysics group of the department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).
Postdoc ‘Advanced modelling of gas-turbine combustion’ (V35.417), Combustion
Technology, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).
PhD student ‘Dynamic behavior of a
high-performance flexible wafer stage’
(V35.435), Dynamics and Control, department of Mechanical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).
PhD student ‘Oxy-Fuel Combustion of
Torrified Biomass’ (V35.436), Process
Technology, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD student ‘The vortex-tube as a tool in
sustainable energy production’ (V35.437),
Process Technology, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Ned. universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

Innovatiecoördinator MKB (EU-265-CG),
TU/e Innovation Lab (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
13 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (3872 t/m 5390 euro).

Full Professor in Medical Signal
Processing (V36.369), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris in overleg.

PhD student ‘COMPASS’ project
(V32.045), Databases and Hypermedia,
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

Assistant Professor (tenure track) in
Predictable Embedded Systems
(V36.371), ES, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3195
t/m 4374 euro).

PhD position on: Exploring the ultimates
in photonics (V34.340), group Photonics
and Semiconductor Nanophysics, department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).

Assistant Professor (tenure track),
Residential electrical infrastructures
(V36.372), Electrical Power Systems
(EPS) group, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3872 t/m 4970 euro).

Assistant professor (tenure-track) on
Nanotechnologies for Biomolecular
Physics (V34.342), Molecular Biosensors
for Medical Diagnostics, department of
Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3872 t/m 4970 euro).

PhD Student 3D Tomo (1.0 fte)
(V37.608), Dutch Polymer Institute,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558 euro).

Technicus (V34.343), groep Moleculaire
Biosensoren voor Medische Diagnostiek
van de faculteit Technische Natuurkunde
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 9 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2492 t/m 3422
euro).
Technicus - experimentele vloeistof dynamica (V34.344), groep Mesoscopic
Transport Phenomena van de faculteit
Technische Natuurkunde (1,0 fte).

Postdoc in space research (V37.678),
ICMS, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Medewerkers Animatiestudio (V40.009),
ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 8 cao Ned. universiteiten bijlage 1 (2267 t/m 3028
euro).

Promovendus Science Education for
Diversity (V47.616), Eindhoven School of
Education (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD Student ‘Efficient Multi-Core Model
Checking’ (V50.122), Biomodeling and
Bioinformatics, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Ned. universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Postdoc ‘Efficient Multi-Core Model
Checking’ (V50.123), Biomodeling and
Bioinformatics, department of Biomedical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (2379 t/m 3755 euro).
Two PhD positions in the area of Usercentred Design tools and methods
(V51.070), User Centred Engineering
group of the department of Industrial
Design (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD position in the area of Automotive
Human-Machine Interface (V51.071),
User Centered Engineering group of the
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Ned. universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD student ‘End-User Development of
Robotics Training Tools for Autism’
(V51.072), Designed Intelligence Group
(DI) of the department of Industrial
Design (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD ‘End-User Development of Tangible
Interaction’ (V51.073), the User Centered
Engineering (UCE) research group of the
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Ned. universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Postdoc ‘Development of Interactive
Robots Social Training of Autistic Children’ (V51.074), Designed Intelligence
Group (DI) of the department of
Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
PhD student ‘Development of a multiscale model for heat transfer in vapors’
(V35.438), Energy Technology, department of Mechanical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Ned. universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
Postdoc ‘Nano-concentrator solar cells’
(V34.348), Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 cao Ned. universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
PhD student ‘Development of a multiscale model for heat transfer in vapors’
(V35.438), Energy Technology, department of Mechanical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).
Postdoc in space research (V40.010),
ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 cao Ned. universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Voor meer info: www.tue.nl/vacatures.
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Goldschmidt gastdocent bij
nieuwe universiteitscolleges
Bioloog en schrijver Tijs
Goldschmidt bijt het spits af
als prominente gastdocent bij
de zogeheten Eindhoven
University Lectures.

Foto: Bart van Overbeeke

PF bewapent CvB-voorzitter
Ing. Amandus Lundqvist, voorzitter van het College
van Bestuur van de TU/e, heeft van studentengroe pering PF een paar bokshandschoenen aangeboden
gekregen om in Den Haag de strijd aan te gaan voor
extra financiële middelen. Lundqvist noemde het
cadeau ‘zeer bruikbaar’.
Drie weken geleden kreeg onderwijsminister Plasterk
al bokshandschoenen van de studentenvakbond LSVb
om binnen het kabinet te knokken voor het hoger on derwijs. Afgelopen maandag, 7 september, herhaalde
de aan de LSVb gelieerde studentengroepering PF
deze actie op lokaal niveau. De PF en de LSVb maken
zich zorgen over de financiële gevolgen die de crisis
en de toegenomen studentenaantallen zullen hebben
op de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Fractievoorzitter Nic van Kooten (links op de foto)
vroeg Lundqvist wel om Plasterk niet direct knock out
te slaan.
De CvB-voorzitter was aangenaam verrast met het
boksgereedschap. “Ook de TU/e kent dit jaar een aan zienlijke aanwas van bachelor- en masterstudenten en
hbo’ers die instromen in het schakelprogramma”, zei
Lundqvist. “Bij elkaar een groei van zo’n zeventien
procent. Daarmee zitten we op het hoogste niveau
sinds 1990.” Extra financiële middelen zijn daarom
hard nodig, aldus de CvB-voorzitter.
Dat minister Plasterk onlangs beweerde dat de onder wijsfinanciën zullen mee-ademen met de stijging van
de studentenaantallen, betitelde Lundqvist als een
‘ambtelijke dwaling’. (HK)

Aantal eerstejaars groeit fors
Het aantal nieuw ingeschreven
TU/e-studenten is aanzienlijk
gegroeid ten opzicht van vorig
jaar. Het stijgingspercentage
blijft achter bij het voorlopige
landelijke gemiddelde (vijfentwintig procent), maar de
cijfers wijzen uit dat de TU/e
met zo’n negen procent meer
eerstejaarsstudenten in de lift
zit.
Zo stond de teller van het aantal
eerstejaarsstudenten op 31 augustus op 1181; ruim honderd
meer dan vorig jaar. De toename
van het aantal schakelaars is met
ruim tachtig studenten zo’n vierendertig procent. De instroom
van masterstudenten is explosief
gestegen: 254 inschrijvingen
leveren samen een groei op van
zestig procent.
“De meeste aankomende studenten hebben hun collegegeld
betaald. Er kunnen nog veranderingen in de cijfers optreden,
maar het aantal studenten dat op
het laatste moment nog naar een
andere universiteit overstapt of
zijn inschrijving annuleert, is elk
jaar op één hand te tellen. Op

1 oktober, als alle inschrijvingen
definitief binnen moeten zijn,
kunnen we de balans opmaken”,
zegt ir. Marcel Visschers van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU).

ook wij ondervinden problemen,
bijvoorbeeld bij het op peil
houden van de technische voorzieningen, zoals werkmaterialen
voor studenten en de inrichting
van de practicumlokalen. ”

Het College van Bestuur is
verheugd met de stijging. Toch
maakt zij zich, net als universiteitenvereniging VSNU, zorgen
over de financiële consequenties
van de enorme groei van het
aantal studenten. De koepelorganisatie sloeg vorige maand
alarm, omdat de explosieve
toename tot gevolg zou hebben
dat de kwaliteit van het onderwijs
gevaar loopt. “Wij delen die
zorg”, zegt collegewoordvoerder
Peter van Dam. “Met deze aanmeldingscijfers moet er meer
financiële ondersteuning komen
vanuit de overheid. Het bedrag
per student was al aan de lage
kant en dreigt nu flink terug te
lopen. Een capaciteitsprobleem
dreigt voor grote faculteiten,
waar meer studenten op één
medewerker moeten worden
gezet. Nu kent de TU/e minder
omvangrijke faculteiten, maar

Zorgelijk

Grote calamiteitenoefening gaat niet door

De vierdaagse oefening voor de BedrijfsHulpVerlening (BHV), die
gepland stond vanaf 8 oktober, gaat niet door vanwege capaciteitsgebrek van de hulpverlenende diensten van de gemeente Eindhoven.
De bedoeling was dat duizend vrijwilligers, studenten en medewerkers van de TU/e, tijdens de oefening zouden worden geëvacueerd
en dat vierhonderd van hen ook een nacht zouden doorbrengen op
opvanglocaties buiten de campus. Ing. Mirjam Jahnke, hoofd BHV
van de TU/e, verklaart dat een poging om de calamiteitenoefening te
verzetten naar november ook is mislukt, maar dat de moed om een
nieuwe datum te vinden nog niet is opgegeven. (NS)

Bouwkunde, de grootste TU/efaculteit, zit tegen de kritische
grens aan van het aantal vwoinstromers, aldus opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen. “De
groep is met tien procent
gestegen tot zo’n driehonderd
studenten. Het is afwachten of
dat aantal nog toeneemt, maar als
daar nog tien tot vijftien studenten bijkomen, is dat zorgelijk.
Daar hebben we de ruimtelijke
capaciteit eigenlijk niet voor. Dan
zouden we flink moeten improviseren en bijvoorbeeld bepaalde
colleges vaker inroosteren, simpelweg omdat de grootste zalen
niet
voldoende
capaciteit
hebben.”
Moonen voorziet verdere bezuinigingen als de binnenkomende
geldstromen gelijk blijven. “De
budgetten zijn al eerder naar
beneden bijgesteld en nu moeten
we meer studenten gaan begeleiden. Dat is een probleem voor
bijvoorbeeld
het
ontwerponderwijs. Op elke twaalf studenten is een extra begeleider nodig.
Dat kan door mensen van onderzoeken af te halen of door tijdelijk
extra mensen van buitenaf in te
schakelen. Maar ja, ook voor die
laatste maatregel moet het geld
weer érgens vandaan komen.”
(TA)/

.

Komend collegejaar moeten alle
minorstudenten drie ECTS
(studiepunten) aan ‘academisch
vormende’ vakken volgen. Naast
de grote collegereeksen Big
Images en Big History kunnen
studenten nu voor het eerst ook
kiezen uit vijf kleine universiteitscolleges. Die zijn opgezet
door het Platform Academische
Vorming, dat hiermee wetenschap en maatschappij dichterbij
elkaar wil brengen. Eén van die
collegeseries is de Eindhoven
University Lectures, waarbij een
prominente gastdocent colleges
geeft.
Auteur en bioloog Tijs Goldschmidt doceert vanaf 14 september onder meer over het
ontstaan van nieuwe biologische

soorten aan de hand van de
honingkruipers van Hawaï en de
Oost-Afrikaanse cichliden (vissoort) en de invloed van exotische
plant- en diersoorten op lokale
ecosystemen. De collegereeks
wordt tussen 5 oktober en 9
november onderbroken als
Goldschmidt meedoet aan het
VPRO-programma
‘In
het
kielzog van de Beagle’. Over deze
zeilreis van Rio de Janeiro naar
Montevideo spreekt hij in een
SG-lezing op woensdag 16
december.
De andere vier colleges gaan over
risicoanalyse, wetenschap en
pseudowetenschap, complexiteit
en de rol van infrastructuurontwikkeling voor Europa. Het is
de bedoeling dat vanaf nu
jaarlijks een prominente gastdocent colleges geeft. (JvG)/

.

Voor meer informatie zie
http://w3.ieis.tue.nl/nl/groups/av/
platform_academische_vorming/
universiteitscolleges.

Nog geen nieuwe decaan ID
Prof.dr.ir. Jeu Schouten zet zijn decaanschap bij de faculteit Industrial
Design (ID) noodgedwongen voort. Per 1 september zou zijn benoeming
zijn afgelopen, maar er is na ruim een half jaar zoeken nog steeds geen
opvolger gevonden. “Het vinden van een geschikte decaan kost meer tijd
dan verwacht”, zegt drs. Sabine van Gent, directeur bedrijfsvoering van
ID. “Een verklaring is misschien dat er ook vooral in ons internationale
netwerk wordt gezocht.” Schouten laat weten zijn werk met plezier te
doen. “Desnoods tot mijn honderdste”, zegt hij. “Maar ideaal was
geweest het stokje een jaar voor mijn pensioen over te dragen aan een
ander.” In september 2010 bereikt Schouten de pensioengerechtigde
leeftijd en daar zal hij ook gebruik van maken, aldus de decaan. (NS)

In memoriam
Op 30 juli is prof.dr. Jaap Wessels, emeritus hoogleraar van onze univer siteit, op 70-jarige leeftijd in Veldhoven overleden. De TU/e verliest met
hem een wetenschapper die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de universiteit en de universiteitsgemeenschap, voor de wetenschap en
de industrie.
Jaap Wessels, geboren op 19 januari 1939 in Amsterdam, promoveerde in
1968 aan de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU/e onder
supervisie van professor Benders op een vernieuwend proefschrift over
Markov beslissingsprocessen. Reeds vijf jaar later volgde zijn
benoeming tot hoogleraar in de stochastische besliskunde aan
dezelfde faculteit.
Mede dankzij de impulsen van Wessels kwam het vakgebied Markov
beslissingsprocessen tot grote bloei. Hij vormde een belangrijke school
en veel van zijn promovendi in dit gebied werden hoogleraar: Wijngaard,
Van Nunen, Van Hee, Van der Wal, Zijm, Van Damme. Later richtte Jaap
zich op andere onderwerpen, zoals netwerken van wachtrijen, neurale
netwerken en gestructureerde Markov-processen. Ook hierin zette hij
Eindhoven op de internationale kaart en wederom werden enkelen van
zijn promovendi hoogleraar: Van der Aalst, Adan, Van Houtum. Zelf heeft
Jaap Wessels zes boeken gepubliceerd en zo’n honderdvijftig artikelen een indrukwekkende wetenschappelijke nalatenschap.
Bij al zijn theoretische onderzoek hield Jaap Wessels een scherp oog
voor de toepassingen. Hij speelde een grote rol bij het tot stand komen
van de ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie en haar tegen hanger bij Bedrijfskunde: Logistics Management Systems. Ook bij de tot standkoming van onderzoekschool Beta, een samenwerkingsverband
van Twente en Eindhoven, was de rol van Wessels groot. Hij was
daarnaast medeoprichter van het Landelijk Netwerk Mathematische
Besliskunde, en voorzitter van de Vereniging voor Statistiek. Wessels
was erelid van de VVS, fellow van Beta, en recipiënt van de legpenning
van de universiteit.
In juni 2000 ging Jaap Wessels met emeritaat. Hij bleef actief in de
instituten IIASA (Oostenrijk) en EURANDOM, waarvan hij één der
founding fathers was en waar hij achter de schermen een belangrijke rol
speelde als adviseur van de opeenvolgende directies.
Jaap Wessels is geruime tijd ziek geweest. De wijze waarop hij de
afgelopen jaren zijn ziekte en andere persoonlijke tegenslagen heeft
gedragen, heeft grote indruk gemaakt op allen die met hem te maken
hadden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe.
Faculteitsbestuur Wiskunde & Informatica
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Medicijnpakketje op maat
Tekst/Tom Jeltes
Foto/Bart de Gouw
Promovendus Rutger Knoop werkte met zijn collega’s van de
vakgroep Polymeerchemie (Scheikundige Technologie) aan
een moleculair complex dat geneesmiddelen naar een specifiek doel in het lichaam, zoals een tumorcel, kan vervoeren.
Vorige week promoveerde hij op dit onderzoek.
Je promoveert in de polymeerchemie, hoe
leg je dan aan wetenschappelijk minder
onderlegde vrienden en kennissen uit wat
je nu eigenlijk doet? Rutger Knoop (34)
heeft daar overduidelijk goed over nagedacht. Op de voorkant van zijn proefschrift prijken naalden, zwart naaigaren,
een paar knopen en vijftien veertjes die
hij uit balpennen sloopte. Zo moet ook
een kleermaker (of balpennenfabrikant)
duidelijk worden wat Knoop met zijn
collega’s in het lab hebben gefabriceerd.
De naald staat voor de initiator, het stofje
dat de reactie op gang brengt, legt Knoop
uit. Het naaigaren moet polystyreen voorstellen, het plastic waaruit koffiebekertjes
worden gemaakt. De
springveertjes symboliseren het
belangrijkste
product van zijn
onderzoek: een
keten van aminozuren - de bouwstenen van eiwitten. “En met de knopen
worden de losse stukken koffiebekerplastic met elkaar verknoopt.”
Het naaigaren, de springveren en de
knopen vormen een moleculair complex,
een pakketje waarin in de toekomst
geneesmiddelen kunnen worden opge-

slagen. Daar is het onderzoek uiteindelijk
op gericht, vertelt Knoop: “Het gaat om
zogeheten ‘stimuli-responsive drug
delivery’, een methode waarbij medicijnen precies op de juiste plek in het
lichaam gebracht worden.”
De kunst is om de springveren zo te
maken dat het geneesmiddel automatisch
vrijkomt als het pakketje in een omgeving
met een bepaalde zuurgraad terecht
komt. “Tumorcellen hebben een hogere
zuurgraad dan gezonde cellen. Als het
pakketje een tumorcel tegenkomt, zou hij
daar zijn inhoud moeten dumpen en zo
de cel onschadelijk maken.” Zo ver is het
helaas nog
lang niet,
maar Knoop
denkt wel een
mooie stap in
de goede
richting te
hebben gezet.
Om van nut te zijn bij de bestrijding van
kanker, moeten de springveren -aan de
buitenkant van het medicijnpakketjeoplosbaar zijn in water (en bloed) en
reageren op de zuurgraad van de omgeving. Een spiraalvormige keten van
aminozuren blijkt aan beide eigenschap-

Naalden, zwart naaigaren, een paar knopen
en vijftien balpenveertjes

pen te voldoen. Bovendien zijn aminozuren lichaamseigen stoffen, waardoor de
kans op afweerreacties van het lichaam
kleiner is dan bij gebruik van kunststof.
Maar als je de aminozuren en naaigaren
samen in een bekerglas
gooit, krijg je niet zomaar
de benodigde structuur
met naaigaren in het
midden en een ster van
springveren daaromheen:
eerst moeten enkele tientallen aminozuren zich ordenen in de vorm van een
zogeheten alfahelix: de springveer in de
representatie van Knoop. Maar er is nog
een vereiste: “De springveren moeten
allemaal vrijwel even lang zijn. Anders
rangschikken ze zich niet op de juiste
manier.”
Bij het maken van de springveren moet je

daarom voorkomen dat de aminozuren
zich in andere vormen -bijvoorbeeld in
ringvorm- met elkaar verbinden.
Veelgebruikte hulpmiddelen daarbij zijn
volgens Knoop de -giftige- metalen nikkel
en kobalt.
“Daar zijn
wij in eerste
instantie
ook mee
begonnen,
maar dat bleek toch minder goed te
werken dan we hadden gedacht. Bovendien moet je bedenken dat het eindproduct geschikt moet zijn als geneesmiddel en dan wil je liever niet dat er nog
resten nikkel of kobalt in zitten.”
Toen kwam Knoop met waarschijnlijk het
belangrijkste idee uit zijn promotieperiode: “Een algemeen chemisch

Drie dagen roeren
rond het vriespunt

Elektronisch stemmen maakt problemen onzichtbaar

Rop Gonggrijp. Foto: Bart van Overbeeke

Elektronisch stemmen: het leek enige
tijd een onvermijdelijke ontwikkeling,
naadloos aansluitend bij de digitalisering van het openbare leven. Toch
heeft het huidige kabinet in mei vorig
jaar besloten dat in ieder geval deze
kabinetsperiode bij alle verkiezingen
gewoon weer met het rode potlood
wordt gestemd.
Rop Gonggrijp was eind jaren tachtig één
van de oprichters van het hackerstijdschrijft Hack-Tic, waaruit in de jaren
negentig de eerste Nederlandse internet-

provider, XS4ALL, ontstond. En in het
huidige millennium was hij de drijvende
kracht achter de lobby die ervoor heeft
gezorgd dat de stemcomputers voorlopig
in de ban zijn gedaan (zie www.wij
vertrouwenstemcomputersniet.nl).
Gonggrijp sprak twee weken geleden op
een minisymposium voorafgaande aan de
promotie van ir. Hugo Jonker, die in
Eindhoven en Luxemburg promotieonderzoek deed naar anonimiteit in
(elektronische) stemsystemen. Hoewel
ook de collega-wetenschappers van
Jonker kritische kanttekeningen plaatsen

bij de invoering van stemcomputers -en al
helemaal bij de overtreffende trap, het
stemmen via internet-, is Gonggrijp
ronduit tegen het afschaffen van de
beproefde methode met papieren biljetten.
Met de invoering van elektronisch
stemmen verdwijnt de fraude op de
laagste niveaus, maar het schept tegelijkertijd kansen voor fraude op veel hoger
niveau, denkt Gonggrijp. Als je de software op de stemcomputers kunt manipuleren, is het een koud kunstje om met
een druk op de knop honderdduizenden
stemmen van eigenaar te laten veranderen, zonder dat je dat achteraf nog kunt
controleren. In dat licht plaatst hij ook
vraagtekens bij de pogingen van de
Vlamingen om bij de Belgische verkiezingen stemcomputers te gebruiken om
het veronderstelde gesjoemel van de
Walen onmogelijk te maken. “Dat werkt
misschien in het begin, maar op termijn
loop je juist het risico op veel grootschaliger fraude.” Bovendien getuigt het
van een kolonialistische houding van de
Vlamingen, vindt Gonggrijp.
Het algemene probleem van elektronisch
stemmen is dat je stem in de vorm van
een elektronisch signaal in een ondoorzichtig systeem verdwijnt. Met de oude,
vertrouwde stembiljetten kan -en wordtuiteraard ook worden gesjoemeld, maar
dat is een veel beter controleerbaar
proces, betoogt Gonggrijp. Het is bovendien een proces waarmee gedurende vele
decennia ervaring is opgebouwd, zodat
internationale waarnemers met enige
mate van zekerheid kunnen bepalen of
verkiezingen in grote lijnen eerlijk zijn

verlopen. Duizenden dozen vol met stembiljetten laat je niet zomaar verdwijnen.
Tenminste, niet zonder dat het in de
gaten loopt. “Met de invoering van elektronisch stemmen verdwijnen de problemen niet, ze worden alleen maar onzichtbaar.”
TU/e-promovendus Jonker beschrijft in
zijn proefschrift hoe een goed stemsysteem anonimiteit moet garanderen.
De vereiste van anonimiteit gaat verder
dan de garantie dat niemand erachter kan
komen op wie je hebt gestemd. Het is ook
belangrijk dat de kiezer zelf nooit kan
aantonen op wie zij haar stem heeft uitgebracht, dat zou namelijk de deur
openen naar een wereld waarin het kopen
van stemmen aantrekkelijk wordt: de
koper betaalt alleen als met een ‘bonnetje’
wordt aangetoond dat de stem ook daadwerkelijk bij hem terecht is gekomen.

Complex

Volgens Jonker is er in de vakliteratuur
nog een gebrek aan consensus over
waaraan een waterdicht stemsysteem
moet voldoen. Het bovenstaande
voorbeeld over anonimiteit, waarvan dus
een zwakke en een sterke variant bestaat,
illustreert de complexiteit van het onderwerp. Zolang je de instantie die de verkiezingen organiseert kunt vertrouwen, is
het niet zo ingewikkeld. Maar daar kun je
natuurlijk niet vanuit gaan. De recente
verkiezingen in Iran hebben dat nog
maar eens aangetoond. De titel van het
minisymposium, ‘Where’s my vote?’, is
zelfs afkomstig van een spandoek dat
werd meegedragen door Iraniërs die protesteerden tegen de herverkiezing van
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principe luidt dat je de selectiviteit van
een reactie kunt vergroten door de reactiviteit te verlagen. Omdat we een hoge
selectiviteit nodig
hadden -alle aminozuurketens moeten vrijwel
even lang zijn-, besloot
ik de temperatuur van de
oplossing waarin de
reactie plaatsvond sterk
te verlagen. Eerst naar
twintig graden Celsius en uiteindelijk
naar nul graden.”

kan ook hoge temperaturen aan, wat
betekent dat we de volgende chemische
stap, bij 125 graden, gewoon in hetzelfde
potje kunnen uitvoeren. We
hebben het hele
proces nu van A
tot Z onder
controle. Daar ben
ik heel trots op.”

Tumorcellen zijn
zuurder dan
gezonde cellen

Die stap bleek het ei van Columbus. Er
werd gekozen voor een oplosmiddel dat
niet stolde bij die lage temperatuur
-dimethylformamide (DMF)- en na drie
dagen roeren bij een temperatuur rond
het vriespunt bleken de springveren van
de juiste lengte. “Ze zijn niet allemaal
exact even lang, maar we kunnen ze nu
zo maken dat alle veren zijn opgebouwd
uit tussen de 35 en 43 aminozuren. Dat is
goed genoeg. En DMF als oplosmiddel

president Achmedinejad.
Het kan echter ook in je voordeel zijn als
je zelf niet kunt achterhalen waar je stem
gebleven is: anonimiteit voorkomt dat je
onder druk kunt worden gezet om aan te
tonen dat je bijvoorbeeld voor de lokale
Afghaanse krijsheer hebt gestemd. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat een
indirecte manier om te controleren of de
stemmen op de juiste manier zijn
verwerkt wel degelijk essentieel is voor
een goed stemsysteem.

Cryptografie

In principe kan een elektronisch systeem,
waarin bijvoorbeeld met cryptografisch
versleutelde informatie wordt gewerkt,
helpen om zowel de anonimiteit van de
kiezer als het correct verwerken van de
stemmen te garanderen. Dat is dan ook
precies waaraan Jonkers en zijn vakgenoten werken. Zover is het echter nog
lang niet, geven ze toe. Stemmen via
internet kan wel, maar dan alleen in
gevallen waarbij bijvoorbeeld de anonimiteit niet van belang is.
Gonggrijp is nog minder enthousiast over
de mogelijkheden van het elektronisch
stemmen. “Zeker niet zolang de overheid
eigenlijk in bedekte termen zegt: ‘jullie
hoeven niet te weten hoe het werkt,
vertrouw ons maar’.” Daar trapt hij niet
in. (TJ)/

.

Knoop werkt inmiddels als onderzoeker
bij de researchtak van de Wageningen
Universiteit, maar zijn collega’s zijn nog
druk bezig met de vervolmaking van de
‘bio-hybride’, zoals de stervormige medicijnhouders ook wel wordt genoemd.
“Eigenlijk wil je het koffiebekerplastic
vervangen door een ‘biologisch’ alternatief. En er valt nog veel te sleutelen aan
de springveren om ze op precies de juiste
zuurgraad te laten reageren.”/

.

Klonteren door
verdunnen
TU/e-promovendus ir. Thomas Hermans
van het Institute for Complex Molecular
Systems heeft deeltjes in oplossing
laten samenklonteren door deze
oplossing te verdunnen. Dit tegenintuïtieve effect is wellicht één van de
manieren waarop in de natuur moleculaire structuren tot stand komen.
Hermans (TU/e-faculteit Biomedische
Technologie) en zijn collega’s publiceerden dit onverwachte resultaat eind
augustus in Nature Nanotechology.
Hermans voegde zogeheten dendrimeren
-grote moleculaire netwerken- in een
oplossing samen met kleinere moleculen
die zich als een schil op het oppervlak van
de dendrimeren hechten. Deze moleculaire schil zorgt ervoor dat de dendrimeren niet samenklonteren tot grotere
ketens of netwerken. Bij het verdunnen
van de oplossing laat een deel van de
beschermlaag los en ontstaan er gaten in
de schil, zodat de dendrimeren alsnog
verbindingen met elkaar aangaan. Door
de mate van verdunning precies te controleren, konden Hermans en collega’s
naar wens ketens (bij twee gaten in de
schil) of netwerken (drie of meer gaten)
van de dendrimeren maken.
Deze bevindingen geven volgens de
onderzoekers een totaal nieuwe kijk op de
fenomenen die de clustering van moleculaire deeltjes reguleren en kunnen
volgens hen leiden tot nieuwe methoden
om deze processen te stimuleren, te
voorkomen, of terug te draaien. (TJ)/

.

Om te onderzoeken of een herniaoperatie is
geslaagd, betasten artsen de rugwervel
meestal met hun handen. Een nieuwe, nauw keuriger methode betreft het maken van rönt genfilmpjes. De analyse van die filmpjes nam
tot voor kort echter zes uur in beslag. Dankzij
studente Rianne Reinartz is dit nu mogelijk
binnen vijfenveertig minuten.
Hernia treedt op wanneer een tussenwervel schijf beschadigd raakt en gaat uitpuilen. De
tussenwervelschijf is een soort kussentje
tussen de wervels, dat zorgt voor flexibiliteit
en schokdemping. Bij uitpuiling raken
zenuwen bekneld, wat erg pijnlijk is. Dat
probleem is sinds enige jaren te verhelpen
door vervanging van de tussenwervelschijf
door een prothese. Artsen van het Acade misch Ziekenhuis Maastricht onderzoeken de
mobiliteit van de nekwervels met de prothese
voor en na afloop van zo’n operatie. Met
behulp van een röntgenfilmpje is dit veel
nauwkeuriger na te gaan dan wanneer dit op
de tast gebeurt. “De filmpjes bevatten twee honderd frames”, vertelt Reinartz, studente
Biomedische Technologie. “Elk van de zeven
bovenste nekwervels plus de schedel moeten
frame voor frame worden bekeken. De arts
stelt zo de afwijking vast van de positie van
elke wervel ten opzichte van die in het vorige
frame. Dat duurt niet alleen zes uur, maar is
bovendien vermoeiend. Daardoor zie je
duidelijk verschil tussen een analyse die
‘s morgens is gemaakt en eentje die ‘s avonds
plaatsvond. Later op de dag worden artsen
minder nauwkeurig.”

Reinartz ontwierp een programma waarbij
artsen met hun cursor een cirkel rondom de
nekwervels tekenen. Dit duurt niet meer dan
enkele minuten. Na een druk op een knop
voert het programma de vergelijking van de
punten binnen de cirkel volledig automatisch
uit: binnen vijfenveertig minuten en op elk
moment van de dag even nauwkeurig.
Het beeldanalyseprogramma van Reinartz is
uniek. “Er bestonden al beeldherkennings programma’s, maar die hebben vaak veel
rekentijd nodig en zijn niet zo nauwkeurig.
Bovendien zijn veel herkenningsprogram ma’s bedoeld voor MRI-beelden en dus
onbruikbaar voor röntgenfilmpjes.”
Het vinden van een adequate herkennings methode was niet eenvoudig. Wervels zijn
veelvormig: bij sommige mensen zijn de
bovenste wervels meer vierkant, bij anderen
ellipsvormig. Bovendien leveren de filmpjes
vaak contrastarme beelden op, waarbij zelfs
het menselijk oog moeite heeft om de wervels
te herkennen. Vandaar dat artsen zelf het
gebied aangeven dat moet worden gevolgd.
“Inmiddels werkt het programma vlekke loos”, zegt Reinartz. “Ik heb het zo aan gepast dat de chirurg er zelf mee aan de slag
kan. De procedure vergt alleen dat iemand de
afzonderlijke nekwervels herkent, dus ook
een assistent kan het werk doen.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Kernfusieprof driedubbel voorzitter
Prof.dr. Niek Lopes Cardozo wordt met ingang van 1 februari 2010 voorzitter van zowel de
raad van bestuur als het uitvoerend bestuur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek
der Materie (FOM). Daa rnaast heeft het algemeen bestuur van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hem benoemd tot voorzitter van het
Gebiedsbestuur Natuurkunde.
Lopes Cardozo was jarenlang hoofd van de afdeling Fusiefysica van het FOM-instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen en is sinds dit voorjaar voltijd als hoogleraar aan de TU/e
verbonden. Hij bezet de leerstoel Science and Technology of Nuclear Fusion en gaat in
Eindhoven een nieuw onderzoeks- en onderwijsprogramma op het gebied van kernfusie
opzetten. Lopes Cardozo is voor de drie functies -die traditiegetrouw samengaan- voor drie
jaar benoemd.

Eindhovense hoogleraar Multimedia
benoemd in Amsterdam
Prof.dr. Lynda Hardman, deeltijdhoogleraar Multimedia and Internet Technology aan de
TU/e, is door de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Multimedia
Interactie. Hardman, afkomstig uit Schotland, leidt een onderzoeksgroep aan het Centrum
voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en is sinds 2001 verbonden aan de TU/e.
Haar nieuwe leerstoel in Amsterdam is een initiatief van de Stichting Bèta Plus.
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TU/e verlost van
DLWO/Frits v
Illustratie/D
Met ingang van het nieuwe collegejaar h
en Werkomgeving (DLWO). Het onderwi
spaghetti van tafel waar studenten en m

Het verfoeide in- en uitloggen op de vier
onafhankelijke informatiesystemen van de
universiteit -Studyweb, OWINFO/OWIS,
Vubis en Exchange- is definitief verleden
tijd. Met één gebruikersnaam en
wachtwoord is alle digitale informatie uit
deze systemen beschikbaar. Maar DLWO
biedt voor de toekomst meer dan alleen
gebruiksgemak; het zou wel eens kunnen
uitgroeien tot hét communicatie- en informatieplatform van universitair Nederland.
Eén kort regeltje, http://onderwijs1.tue.nl,
biedt toegang tot de nieuwe DLWO van de
TU/e. Maar achter die summiere omschrijving schuilt een immense digitale
wereld. Aan de TU/e zijn door de jaren
heen namelijk vier onafhankelijke informatiesystemen ontstaan waarvan faculteiten, studenten en medewerkers naar
believen gebruikmaken: Studyweb, Onderwijsinfo, Vubis (van de universiteitsbibliotheek) en Exchange. Al deze
systemen zijn vanaf het begin uitgebreid
en aangepast. Een linkje hier en een
applicatie daar; ze zijn behoorlijk complex
geworden. Zelfs de programmeurs van
Dienst ICT houden de laatste jaren met
moeite het overzicht.
En studenten mopperden over de tijdrovende toepassing. Het voortdurend
wisselen van het ene naar het andere
informatiesysteem zorgde voor
irritatie en onbegrip. Of dat niet
handiger kon, luidde enkele jaren
geleden al het verzoek in het
studentenadviesorgaan.
De groeiende behoefte van de
technische universiteiten
van Delft, Twente en
Eindhoven om in 3TUverband meer informatie
uit te wisselen, was een derde
reden om te zoeken naar een
beter, gebruiksvriendelijker
systeem. Het College van
Bestuur stelde daarom in 2007
de stuurgroep DLWO in. Die
kreeg als opdracht om de uitwisseling
van digitale informatie en communicatie aan de universiteit te verbeteren en op dat vlak ook te kijken
naar samenwerking met de andere TU’s.
Mr. Rob Debeij, directeur bedrijfsvoering
aan de faculteit Biomedische Technologie
(BMT) en voorzitter van de stuurgroep
DLWO: “We hebben alledrie de lijnen
aangepakt en daarbij telkens teruggekoppeld naar de studenten en
docenten als onze belangrijkste
klanten. Dienst ICT en het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) zijn begonnen
om de onderwijsapplicaties ‘heel

koud’ te koppelen, zodat ze via één webpagina toegankelijk werden. Zonder te verfijnen of te verbeteren, gewoon in één
portal stoppen. Dat was achteraf gezien het
minst moeilijke. Maar dan roep je wel
extra onvrede op, omdat je de onvolkomenheden nog nadrukkelijker laat zien.”
Dr.ir. Ronald Waterham van Dienst ICT en
lid van de stuurgroep: “Het systeem is
sinds begin dit jaar actief, maar dat hebben
we niet hardop geroepen. Het is nu
eenmaal niet handig om een auto af te
leveren voordat de duurproef op de weg en
in het terrein is afgerond.”
Toch waren de eerste reacties enthousiast.
Tweedejaars studenten van de faculteiten
Bouwkunde en Technische Natuurkunde
mochten de nieuwe toegangspagina vooraf
testen. De portal gaf na één keer inloggen
doorgang naar zowel Studyweb als
OWINFO/OWIS. Ook was het mogelijk
om direct naar de persoonlijke leengegevens van de bibliotheek te gaan. En
gebruikers konden voortaan een persoonlijk collegerooster exporteren naar
hun Outlookagenda, wat veel extra schrijfwerk bespaarde.
Dr.

Karen Ali van STU, het vierde lid van de
stuurgroep: “Studenten zijn niet zozeer
geïnteresseerd in al die onderliggende
systemen, maar in de functionaliteit ervan.
Het was onze uitdaging om iets over de
bestaande systemen heen te leggen zonder
alles drastisch te veranderen en waardoor
de studenten geen last meer hadden van
wat er achter de schermen gebeurde. We
hebben vooral gekeken hoe we het onderwijsproces kunnen faciliteren en hoe je dat
op een eenduidige manier in een systeem
kunt vangen, zodat je alle dingen op de
juiste momenten op dezelfde manier toont
aan de gebruiker - of het nou een student,
docent of andere medewerker is. Als STU
hebben we gekeken naar de functionaliteit.
Dienst ICT zorgde voor de technische
aspecten. Dat is een prima samenspel.”

Brede opzet

Waterham benadrukt dat de nieuwe portal
niet uitsluitend op onderwijsapplicaties is
gericht. “De discussie gaat vaak over ELO’s
(elektronische leeromgevingen, red.) zoals
Studyweb en Sakai. Daar kun je alles aan
ophangen, zo wordt gesteld. Maar we
hebben aan de TU/e behalve Studyweb ook
het onderwijsadministratieve systeem, het
bibliotheeksysteem en Outlook Exchange.
Dat zijn vier essentiële componenten. Het
zou daarom verkeerd zijn om alles te
baseren op de ELO, want dan kijk
je met een veel te beperkte scoop
naar wat we hier nodig hebben.”
Om een bredere opzet te bereiken, is onderzoek gedaan naar
de meest voorkomende
handelingen die studenten op hun computer
verrichten tijdens hun
opleiding. Wat, waar en
hoe zoeken ze op hun
laptop? Daaruit is twee jaar
geleden een boekwerkje
voortgekomen met
ongeveer honderdzeventig verschillende processen
waarmee een student tijdens zijn
opleiding te maken krijgt. De
stuurgroep huurde het externe
bedrijf Studio Sophisty in om een
logische presentatie te bedenken voor
die honderdzeventig processen en
het onderwijsportaal te verfijnen - met de uiteindelijke
opmaak en indeling van
de nieuwe toegangspagina als resultaat.
Waterham: “We
hebben nu bijvoorbeeld een
tabblad

‘Activiteiten’ waarmee je kunt doorlinken
naar ‘soort opleiding’, jezelf kunt inschrijven, te weten kunt komen wanneer het vak
wordt gegeven, met andere studenten die
dat vak ook gaan doen een groep vormen,
inschrijven voor een tentamen en vakliteratuur zoeken. Een student verwacht
gewoon dat als hij ’activiteit’ aanklikt, dat
hij al die componenten krijgt. Maar dat
was niet zo. Hij moest telkens naar één
van die vier verschillende systemen. Nu is
het overzichtelijk gegroepeerd, maar
vanuit een totaal ander perspectief. Er is
gekeken naar de student en zijn activiteiten, terwijl eerst de informatiesystemen
in elkaar werden gestoken zoals wij achter
de schermen het werk hadden onderverdeeld, met overlappingen en strijdpunten.”
De samengestelde lijst met de honderdzeventig componenten blijkt redelijk
uniform te zijn voor Delft, Twente en
Eindhoven. Waterham: “Mooi, want aan

De stuurg
De stuurgroep DLWO werkt met zogenoemde
‘fixed targets’ in een uitvoeringsplanningen financiering per begrotingsjaar. De
planning voor 2010 is inmiddels aangeboden
aan het College van Bestuur.
De stuurgroep is verder samengesteld op
basis van expertise en mandaat om een zo
goed mogelijke mix te krijgen van kennis,
vertegenwoordiging en uitvoerend
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digitale spaghetti
van Otterdijk
David Ernst
heeft de TU/e een nieuwe Digitale Leerijsportaal veegt in één klap de digitale
medewerkers de tanden op stukbeten.

De nieuwe Bijbel van 3TU

samen met Leiden, Twente met Nijmegen
en Groningen en wij met Maastricht.
Iedereen die volgens onze architectuur
zijn systemen koppelt, kan op basis van
dezelfde honderdzeventig processen
informatie uitwisselen met andere universiteiten.”
Om het tijdschema te halen, is ook een
aantal externe bedrijven ingeschakeld.
Mede daardoor zijn de programmeurs van
de TU/e niet in verleiding gebracht om
toch nog snel een aanpassing uit te voeren.
“De opdracht hebben we heel strikt
genomen. We hebben onszelf verplicht om
er niks bij te leggen toen de straat helemaal openlag”, bekent Waterham lachend.

Op een bierviltje

Uiteraard zullen in de toekomst nieuwe
applicaties nodig zijn, maar Debeij pleit
voor dezelfde discipline om de nieuwe
DLWO niet opnieuw te laten verzanden in
een digitale brij. “Maatwerk per faculteit
blijft mogelijk, maar wordt dan wel gedaan
in samenspraak met de stuurgroep DLWO
of het orgaan dat de zaken van ons
overneemt. We zullen van geval tot geval
bekijken of aanpassingen voor meerdere
faculteiten nuttig zijn. Dan kunnen we de
slag in één keer maken en wordt niet
steeds iets bijgebouwd. Docenten die bij
voorkeur op een bierviltje werken, blijf je
houden, maar dat groeit er langzaam uit.”
Er zijn enkele ‘sportieve limieten’ gezet,
zegt Debeij lachend. “Het is een kwestie
van duwen, trekken en een beetje boos
kijken. Beetje veel, beetje vaak. Maar we
hebben hier ook veel lol aan beleefd. De
uitdaging om te doen wat niet kan, is een
heel belangrijke drijfveer geweest.”/
die lijst kunnen we niet alleen onze eigen
DLWO ophangen. Het is ook een prima
platform voor de uitwisseling met de
andere TU’s. Delft wil in 2010 ons concept
gaan hanteren en Twente wil niet achterblijven. Daardoor kun je straks als student
net zo gemakkelijk vakinformatie opvragen bij ons als aan de andere TU’s.”
De nieuwe DLWO beantwoordt daarmee
aan een groeiende behoefte. Door de
strakke scheiding tussen bachelor en
master zullen studenten namelijk meer bij
andere universiteiten gaan zoeken om een
overstap te maken, zo is de verwachting.
Waterham sluit daarom niet uit dat andere
Nederlandse universiteiten de blauwdruk
van Eindhoven overnemen. De manier
waarop studenten in Eindhoven hun collegeroosters opzoeken, vakinformatie raadplegen of hun tentamens indelen, wijkt
immers niet af van de rest van Nederland.
“We hebben een concept neergelegd voor
universitair Nederland, want Delft en
Twente zijn het issue niet. Delft werkt

roep DLWO
vermogen. In de stuurgroep zitten behalve
voorzitter mr. Rob Debeij (directeur bedrijfs voering BMT) prof.dr.ir. Ton van Leeuwen
(opleidingsdirecteur Technische
Natuurkunde), dr. Karen Ali (hoofd Onderwijs
en Studenten Service Centrum), dr. Jeanne
Figdor (hoofd Informatie Expertise Centrum),
dr.ir. Ronald Waterham (hoofd Dienst ICT) en
ir. Cees du Bois (Dienst ICT).

.

De nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) blinkt uit in
eenvoud. De opmaak en presentatie
van de toegangspagina komen een
beetje karig over, maar leveren precies
datgene wat studenten en docenten
nodig hebben. Geen overbodige toeters
en bellen dus, waardoor alles goed
overzichtelijk blijft.
Bovenin staan vijf tabbladen met de
thema’s nieuws, activiteiten, bronnen,
personen en zoeken. De vijf tabbladen
bestrijken een heel scala aan bezigheden die studenten gedurende hun
tijd aan de universiteit verrichten op
hun laptop. Ze kunnen de inhoud van
de vakken bekijken, een lesrooster
raadplegen, zoeken naar literatuurbronnen, een eigen agenda voeren,
zich aanmelden voor tentamens en
zelfs chatten met studiegenoten die
ook online zijn.
Eén van de kenmerken van de nieuwe
DLWO is dat de toegangspagina heel
algemeen is, maar steeds verder ‘gepersonaliseerd’ kan worden door het
instellen van favorieten, filters, doelgroepen en kalenders. Iedere gebruiker
krijgt de mogelijkheid om zijn eigen
profiel op te slaan. Dat kan rechtsonder
op de toegangspagina waar een plek is
ingeruimd om persoonlijke data vast te
leggen. Het is ook de ‘hoek’ om bijvoorbeeld uitslagen na te kijken of een
stageadres te vermelden.
Ronald Waterham van Dienst ICT
hoeft niet lang na te denken over de
voordelen van de nieuwe DLWO. “We
hebben geen nieuwe systemen nodig
en de bestaande systemen blijven
langer houdbaar.” Hij wijst erop dat de
vier oude systemen gewoon toegankelijk blijven, dus ouderejaars studenten

kunnen op de vertrouwde manier
surfen als ze dat willen. “Ze hoeven
niet over te stappen, maar waarom
moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik
weet zeker dat ze om gaan.”
De grootste winst is volgens hem deze
maand geboekt met de komst van de
eerstejaars studenten. Zij zijn de
DLWO bij aanvang van hun studie
meteen gaan gebruiken. En dat verliep
vrijwel vlekkeloos. Het systeem kon de
piekbelasting in de eerste week zonder
moeite aan.
Het concept achter DLWO is ‘zo oud
als Metusalem’, verklapt Waterham. De
grootste truc is het plaatsen van ‘De
Bus’. Door deze ‘Enterprise Service
Bus’ tussen de vier oude systemen en
de toegangspagina te zetten, weten de
programmeurs waar wat zit in het
systeem en wordt het onderhoud
gemakkelijker. “Dat betekent ook dat
het niet meer relevant is of informatie
nu bij ons zit of in Delft of Twente. De
drie TU’s gaan gezamenlijk dit concept
hanteren. In 2012 is het operationeel of
misschien eerder en dan kun je als
student net zo gemakkelijk vakinformatie opvragen bij ons als aan de
andere TU’s. Ik beschouw het een
beetje als de Bijbel van 3TU.”
Programmeurs mogen in de toekomst
alleen nog volgens een vaste standaard
iets bouwen in De Bus en moeten alles
beschrijven om te voorkomen dat er
onontwarbare kluwen van links en
applicaties ontstaan. Waterham:
”Vergelijk het met bouwen onder architectuur. Dat is voor een aannemer ook
minder leuk. Voor Dienst ICT is dat
natuurlijk wel wennen. Tja, iedereen
laat een paar veren, maar daar hebben
we achteraf een prachtige tooi voor
teruggekregen.”
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Rijkswaterstaat
trainees

Bouw jij aan de toekomst van Nederland?
Ruim 3.000 kilometer rijkswegen, meer dan 1.600 kilometer
rijkswaterwegen en ruim 65.000 vierkante kilometer landelijk
watersysteem. Dit is het werkgebied van de gedreven
professionals van Rijkswaterstaat. Als uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zetten we ons

Rijkswaterstaat zoekt trainees (m/v)
Als trainee Rijkswaterstaat krijg je tijdens het traineetraject van 18 maanden volop de
kans je verder te ontwikkelen. We bieden je een compleet en afwisselend programma,
gericht op het ontdekken en ontwikkelen van jouw competenties en kwaliteiten.
Je gaat drie keer een half jaar binnen verschillende organisatieonderdelen aan

24/7 in voor betrouwbare dijken, schoon drinkwater en

de slag. Hier doe je werkervaring op en krijg je training, opleidingen en intervisie.

veilige en vlotte verkeersdoorstroming. Kortom, voor een

Natuurlijk ben je nauw betrokken bij het interne en externe management van

mobiel en leefbaar Nederland. We voeren niet zelf uit, maar

uitdagende projecten. Zo ontwikkel je een visie op de cruciale maatschappelijke

sturen vanuit een regisserende rol de marktpartijen aan, die

rol van Rijkswaterstaat en leer je adviseren, projecten managen en werken in

onze (vaar)wegen, tunnels en bruggen aanleggen, beheren

multidisciplinaire teams. Als je het goed doet, garanderen we jou een vaste baan.

en onderhouden. Om deze complexe taak uit te voeren
ontwikkelt Rijkswaterstaat zich tot een dynamische zakelijk

Functie-eisen: je hebt een hbo- of academische opleiding met goede resultaten

opdrachtgever. Deze koers vraagt om nieuw talent. In januari

afgerond, of je verwacht deze voor 1 januari 2010 te voltooien. Je hebt maximaal

2010 start daarom het traineeprogramma. Grond-, Weg- en

3 jaar werkervaring. Je bent in staat je snel te ontplooien en partnerschappen op

Waterbouw is een belangrijk onderdeel van ons werk; van

te zoeken. Ook heb je een ondernemende, dienstverlenende instelling, ben je

verkeersmanagement tot hydrologie en van geodesie tot

aanspreekbaar op je manier van werken, resultaatgericht en integer.

(civiele) techniek. Maar in andere disciplines hebben we ook

Arbeidsvoorwaarden: het brutomaandsalaris bedraagt bij aanvang € 2.396,- op

veel te bieden; ICT, Inkoop, Finance en Planstudies.

basis van een 36-urige werkweek.

Een enthousiaste groep trainees vormt straks het hart van de

Informatie en/of sollicitatie: kandidaten kunnen van 24 augustus tot en met

nieuwe generatie managers en specialisten bij Rijkswaterstaat.

30 september solliciteren via de webcam. Lees meer over de selectieprocedure

Ben jij één van hen?

en de webcam op www.werkenbijhetrijk.nl/RWS090434-CUR
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New Digital Learning and
Working Environment
As of the new academic year
TU/e features a new Digital
Learning and Working
Environment (DLWO). This
means that the often abominated logging onto and off from
the four independent information systems of the university
-Studyweb, OWINFO/OWIS,
Vubis and Exchange- is finally
a thing of the past.
Over the years the four systems
have become rather complex, due
to all kinds of extensions and adjustments. Users were annoyed
especially at having to shift from
one information system to
another. Therefore the Executive
Board in 2007 set up the DLWO
steering committee, whose
assignment it was to improve the
exchange of digital information
and communication at the university and while at it, also to look
into ways of collaborating with
other universities in that respect.
“We saw it as our challenge to
superimpose something on
existing systems without drastically changing everything, so
that students would no longer be
bothered by things going on in
the wings”, says dr. Karen Ali,
head of the Education and

Student Service Center (STU)
and a member of the steering
committee. “Students are not
really interested in all the underlying systems, but much more in
their functionality.”
The system, which you can log
onto with one user name and
password, has been active since
the beginning of this year and
was tested by second-year
students of the Departments of
Architecture, Building and
Planning and Applied Physics.
“After all, it is not very handy to
deliver a car before the endurance test on the road has been
completed”, explains steering
committee member dr. ir. Ronald
Waterham of the ICT Department.
It is quite possible that the
Eindhoven DLWO could become
the pre-eminent communication
and information platform of universities in the Netherlands, the
steering committee expects.
Indeed, the way in which
students in Eindhoven look for
their timetables, consult subject
information or schedule examinations, is not different from the
rest of the Netherlands. (FvO)/

.

Food for thought

For a good talk and an evening meal we shall pull up a chair every other week with a
TU/e staff member or student. Recipes will be published on www.tuemeeting
place.nl, an initiative of TU/e Internationalization staff member
Willem van Hoorn (53). What is his favorite dish, by the way?

***

Seated at the table are Willem, his daughter Anne (21, a social work student) and his wife Wilma
Raaphorst (52, psychiatry nursing specialist). Later that evening Anne’s friend Ferdy van
Mastricht (21, radio diagnostic lab assistant) joins us. While enjoying a delicious starter of
shrimps and herring on rye bread in a sauce of crème fraîche (double cream) and white
vermouth we discuss Dutch eating customs. “The Dutch actually talk about good food very little.
They do mention cheap, healthy and good-quality food. Could that be a remnant of our
Calvinistic past?”, Van Hoorn wonders. “Sometimes eating appears to be of minor importance
in our culture. We even have lunch while working on the computer!”

***

“I can’t face the sight of bread anymore.” During the opening of the academic year it was mentioned, but Willem van Hoorn has heard it more often at TU/e over the past few years.
“Whatever our merits may be, it is not ‘la cuisine’, in the eyes of international colleagues.”
Nevertheless the Dutch cuisine has more to offer than just the ‘notorious croquet’. “I’m
originally from Delft, near the coast. I grew up eating fresh fish. That’s why we’re having fish
tonight.” Van Hoorn serves us a dish from Zeeland soil: baked eel on a bed of green, with fries,
spinach and carrots.

See http://onderwijs1.tue.nl.

New new new(s)
Before the summer holidays we conducted a survey about the
contents of the English page among a number of foreign staff
members and students. Unfortunately it is not (yet) possible to make
a fully English Cursor; still, as of this week, as proposed, we will be
filling this page with more TU/e-related news. In addition, we are
introducing three new features:

***

Whilst the Netherlands may not have a genuine food culture, once you sit down at table with
guests you are never without one prime Dutch ingredient: ‘gezelligheid’ (conviviality,
companionableness). “Although we have a strongly task-oriented culture, we do find ‘gezelligheid’ very important.” A dessert of apple-raisin yoghurt and a sponge-finger concludes our
dinner. And why not: a cup of coffee and tea with Dutch ‘stroopwafels’ (treacle waffles).

***
You can find the recipe on the forum of www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to sample your cooking skills? Send an e-mail to engcursor@tue.nl.
Photo: Bart van Overbeeke (who joined us after dinner)

Picture This

Every week we are asking a TU/e staff member or student to capture
his or her ‘moment of the week’ on camera. Ivan Oliveira will set the
ball rolling this week.

Food for Thought

Every other week we shall draw up a chair with a TU/e staff member or
student for a good talk and an evening meal. Do you relish letting us
enjoy your skills as a chef? Register via engcursor@tue.nl.

Just the TU of us

Every other week we will be talking to TU/ staff members or students
who tell us about their special relation: business partners, friends or
even more than that. Do you have a special relation with anyone at
TU/e? We should like to hear more about it via engcursor@tue.nl.

When taken? This weekend I
and my wife Anna Grigolon,
27 years old, PhD candidate at
the Urban Planning Department, had the opportunity to
travel on holiday to one of
I va n O
l i v e i ra
the most beautiful cities in
(30) fr
o m B ra
Europe: Prague! We walked
zi l
up and down the new and the old city,
visited Prague Castle, watched the Black Lights
Theater, saw the Swan Lake Ballet in the Opera House and many
times crossed Wenceslas Square, the heart of the city.
What do we see? In the picture you can see the gardens of
Wenceslas Square, the Wenceslas Monument far away at the other
end of the square, and behind it the beautiful National Museum.
Why this picture? This picture means a lot to us and is by far our
favorite of the trip because it was taken when we were already tired
of walking and decided to sit down to rest. Suddenly we realized
what view there was before us and the beauty of the place and how
lucky we were to be there.

SER chairman denounces lack of ambition
On Monday 7 September during
the opening of the academic
year at TU/e, prof. dr.
Alexander Rinnooy Kan,
chairman of the Social and
Economic Council (SER), voiced
his concern about the low level
of ambition of the Netherlands
in the fields of education,
knowledge and innovation.
He thinks that Brainport
Eindhoven is best placed
within Europe to gain more
importance as an innovative
region.
Internationalization was the
leitmotif this year at the opening
of the academic year and for the
first time English was the
language of communication
within that framework. Rector
Magnificus prof. dr. ir. Hans van
Duijn emphasized how important it is for TU/e that talented
students and staff members from
abroad should come here, while
also stressing that TU/e should
build up and maintain a broad
international network. In addition, he underlined the essential
need for Dutch students to gain
experience abroad.
SER chairman Rinnooy Kan, who
in 2007 and 2008 was pronounced the most influential
man in the Netherlands, in his
speech contrasted Dutch ambitions in the fields of education,

Photo: Bart van Overbeeke

knowledge and innovation with
those of other countries forming
part of the Organisation for
Economic Cooperation and
Development (OECD). In his
view the Netherlands is failing
badly indeed. “As regards the
outflow of beta students the
Dutch level of ambition will in
five years fall below the present
OECD average, thus ranking it
below today’s levels of countries
like Italy and Portugal.”
The SER chairman admits that
some progress has been made in
the past few years to catch up on
the other countries, but the
efforts are insufficient to regain a
position at the top of the OECD

within five years. He judges the
Cabinet’s meager ambition of
attaining the average OECD level
again
in
education
and
knowledge to be at odds with the
general Dutch ambition to excel
in the international playing field.
He does, for that matter, consider
Brainport Eindhoven to have the
greatest prospects of improving
itself as an innovative region
within Europe. This region he
now ranks in an ‘honorable’
twentieth place, but he thinks
that creative interaction between
knowledge institutes and innovative industries provides ample
opportunities to move up further
in the European ranking in the
future. (HK)/

.
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Wij zijn op zoek naar u! De afdeling Cardiologie van
het UMCG zoekt een viertal enthousiaste

Arts-onderzoekers
die gemotiveerd zijn klinisch wetenschappelijk
onderzoek te doen naar:
EF QBUIPGZTJPMPHJF WBO IBSUGBMFO
CPF[FN¾CSJMMFSFO CJK IBSUGBMFO
LBOEJEBBUCJPNBSLFST CJK QBUJqOUFO NFU IBSUGBMFO 
SFOJOFSFHVMBUJF CJK IBSUGBMFO LMJOJTDI FO QSF
LMJOJTDI POEFS[PFL  
#JK HFCMFLFO HFTDIJLUIFJE XPSEFO OB  UPU  NBBO
den afspraken gemaakt over een opleidingsplaats
$BSEJPMPHJF OB BGSPOEJOH WBO VX QSPFGTDISJGU

LEG MET D JOSER
Groepsrondreizen op maat naar:
Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika

7PPS EF[F WBDBUVSFT XPSEFO PPL LBOEJEBUFO NFU
FFO BOEFSF CJPNFEJTDIF PG HFMJKLXBBSEJHF BDIUFS
HSPOE VJUHFOPEJHE PN UF SFBHFSFO 
Meer weten over deze vacatures?

Kijk op www.werken.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen
Bouwen aan de toekomst van gezondheid

Vraag een offerte aan via djoser.nl

You need water…..

water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating intermediary
for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment and
strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water
treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration between companies
and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the
solution of the global water problems.

Studenten nu 50% korting op
de Volkskrant + gratis 6 dvd-box
Buurman & Buurman
Ben je uitwonend student en niet ouder dan 27 jaar, dan betaal
je slechts € 13,45 per maand voor een Volkskrant-abonnement.
Meer informatie: volkskrant.nl/studenten.

De actie loopt t/m 31 oktober 2009

For our innovative research program, we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f)
The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology, Waste
water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes specific
research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects. On our website
www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are announced.
There are new job openings every month, so check regularly. Also if you are graduated or going
to graduate in 2009/2010 we welcome you to apply for these positions.
The Profile
If you have clear research affinity, are enthusiastic about multidisciplinary cooperation, committed
to the development of sustainable technology for the world and have a Master degree in
Environmental technology, Chemical technology, Membrane technology, Process technology,
Chemistry, Physics and/or Microbiology/biotechnology, you are the ideal candidate for us!
The Offer
You get the opportunity to grow with an innovative, dynamic and future orientated top research
institute. You can accelerate in the development of new water technology in cooperation with
prominent companies and universities.
In most cases is the workplace in Leeuwarden, The Netherlands.
The salary is in accordance with the collective labour agreement of the Dutch Universities for
PhD students. The PhD students will receive commencement of employment of the universities
participating in Wetsus.
Information and Application
Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM department,
P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email recruitment@wetsus.nl.
For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink,
058-2846200, gertjan.euverink@wetsus.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance

RESTAURANT DE KARPENDONKSE HOEVE
HELP!
De Karpendonkse Hoeve, als restaurant een begrip in Eindhoven en verre omgeving, ligt op een steenworp afstand van de
TU.
Wij zoeken enkele representatieve, gastvrije, parttime
medewerkers m/v die ons kunnen assisteren in de bediening.
Je kunt geen studiepunten verdienen, maar wel een uitstekend
salaris. De werktijden zijn in overleg en de arbeidsvoorwaarden prima!
Graag uitsluitend schriftelijk of per e-mail reageren voor 30
september 2009 bij
Ingrid van Eeghem
Restaurant de Karpendonkse Hoeve
Sumatralaan 3
5631 AA Eindhoven
040-2813663
info@karpendonksehoeve.nl
www.karpendonksehoeve.nl
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TU/e’ers breinen op uitbreiding
museum in Slowakije

Het Danubiana Meulensteen Art
Museum kent jaarlijks zo’n twintigduizend bezoekers, van wie driekwart uit
Slowakije komt. Er worden grote wisseltentoonstellingen van vooraanstaande
nationale en internationale kunstenaars
gehouden en onder anderen koningin
Beatrix en de Spaanse koning Juan Carlos
brachten eerder al een bezoek en spraken
hun waardering uit voor het museum.
Meulensteen, oprichter van het elektronicabedrijf Neways en al jaren verzamelaar
van moderne kunst, liet het museum
negen jaar geleden bouwen in Danubiana, een dorpje vlak bij de Slowaakse
hoofdstad Bratislava. De Eindhovenaar
betaalt de exploitatiekosten. Het museum
heeft sinds de oprichting een goede
naamsbekendheid gekregen in het land,
zowel bij kunstenaars als kunstminnende
bezoekers. Maar Meulensteens ambities
reiken verder: hij wil er een wereldwijd
bekend museum van maken. Maar
daarvoor is het huidige gebouw te klein.
De Eindhovense masterstudenten
Bouwkunde die zich op het museum
hebben gestort, zijn Linda Elshout,
Egbert Eshuis, Geert Folmer, Martje van
Horrik, Gert Janssen, Jeroen Mak,
Desiree Melgers, Jasper van Oosterhout
en Sientje van der Veeken. Ze bezochten
het museum, gelegen op een schiereiland
in de Donau en omringd door een grote
beeldentuin, al eerder om de eerste ontwerpen te maken. De studenten worden
begeleid door prof.ir. Jouke Post en
prof.ir. René van Zuuk van de TU/e en
Kees van der Meiden, directeur van het
nieuwe museum Twentse Welle. Ook de

Tekst en foto’s/Gerard Verhoogt
Op uitnodiging van Eindhovens zakenman Gerard
Meulensteen togen negen masterstudenten Bouwkunde
vorige week voor een workshop naar Danubiana in Slowakije.
Doel was om samen met bouwkundestudenten uit Bratislava
een definitief concept uit te werken voor de uitbreiding van
een museum voor moderne kunst.

Commissie en de Slowaakse overheid.
Daarvoor moet het een internationaal
bekend museum worden met een groter
gebouw en een vaste collectie van hoog
niveau. Dus is er twee keer zo veel ruimte
nodig, met plaats voor een ontmoetingsruimte, een art café en een bibliotheek.”
Meulensteen stelt zijn eigen privécollectie ter beschikking aan het museum,
met werk van Karel Appel, Jim Dine, Sam
Francis en Christo. Met die informatie
kunnen studenten en begeleiders Van
Zuuk en Kukula aan de slag. In twee
werkgroepen wordt drie uur koortsachtig
getekend en gediscussieerd. Van Zuuk
later: “Nu is duidelijk wat Meulensteen
precies wil en waarom. Dat is een grote
stap, dat heb je als architect nodig. In de
drie uur die we hebben, kunnen we geen
echt ontwerp maken, maar wel twee concepten die een goede aanzet kunnen
geven.”

Keuken
Studenten aan het werk tijdens een workshop.

Slowaakse architecten Jan Kukula en
Peter Salman voegden zich vorige week in
Slowakije bij het gezelschap.

Visie

De eerste dag van het symposium begint
met lezingen van Meulensteen, Salman,
Kukula en Van der Meiden. Tussendoor
zouden de studenten van de TU/e en hun
collega’s uit Bratislava presentaties geven.
Die opzet wordt verstoord als blijkt dat de
Slowaakse studenten niet komen opdagen. Het was de bedoeling om hun ontwerpen én die van de TU/e-studenten
samen te voegen tot één definitief
concept. Met een aangepast programma
wordt de tweedaagse workshop voortgezet.
De TU/e-studenten bestudeerden diverse
aspecten van een museum die het karakter ervan mede bepalen. Hoe moeten
de uitbreiding en het bestaande gebouw
zich tot elkaar verhouden? Welke routing
komt er, zowel in het gebouw als op het
omliggende terrein? In hoeverre moet het
bestaande gebouw intact blijven? Wil je
een open museum, waarin bezoekers zelf
hun weg zoeken, of moeten ze een vaste
route volgen?
In zijn lezing beschrijft Van der Meiden
het ontstaan van ‘zijn’ museum Twentse
Welle, dat na de vuurwerkramp in
Enschede ontstond uit het natuurkundig-,
textiel- en het regionaal museum. “Dit is
geen museum voor moderne kunst, wel
kende het bij het bouwproces veel universele problemen. Bij Twentse Welle zijn
fouten gemaakt die voorkomen hadden
kunnen worden”, stelde hij.
Het grootste probleem was het ontbreken

Jouke Post (links) en Gerard Meulensteen (rechts).

van een visie. Bovendien was er geen
directeur die beslissingen durfde te
nemen, terwijl de tentoonstellingsontwerpers en architecten al bezig waren.
Van der Meiden: ”Het belangrijkste is dat
je, ook voor jezelf, het volgende heel duidelijk maakt: wie ben je, wat wil je, wie is
je bezoeker, hoe vaak verwacht je hem en
wat wil je in de toekomst? Concretiseer
die visie expliciet.”
De Slowaakse architect Kukula, die het
ontwerp van Salman uitwerkte, beschrijft
praktische zaken waarmee bij het
ontwerp rekening gehouden moet
worden. Het gebouw heeft de vorm van
een boot die landen en culturen overbrugt
en moet intact blijven. Van de buitenkant
is het echter te weinig herkenbaar als
museum en mensen die langs varen,
kunnen niet aanleggen voor een bezoek.
Er is geen ruimte voor workshops of conferenties en het binnenklimaat moet
beter, zeker bij grote(re) bruiklenen.
De eerste dag wordt afgesloten met een
atelierbezoek aan één van de belangrijkste Slowaakse kunstenaars, Milan
Lukác, wiens werk ook in de beeldentuin
van het Danubiana staat.

Sponsoring

Op de tweede dag vragen studenten en
begeleiders Meulensteen het hemd van
het lijf over zijn bedoelingen.
Meulensteen: “Als ik er niet meer ben of
als directeur Polakovic wegvalt, is er een
groot probleem. In de toekomst is een
staf nodig, want het museum mag niet
van één of twee personen afhankelijk
zijn. Dat kan alleen met sponsoring en
subsidies, met name van de Europese

De eerste groep presenteert een concept
voor een uitbreiding op hoogte, die over
het hele eiland loopt als een glooiend
landschap, met daarin de nieuwe gebouwen. Het andere concept is een uitbouw
op het bestaande gebouw, dat als een
handschoen over het huidige gebouw
past. Meulensteen is verrast over wat er in
korte tijd bereikt is. Een voorkeur voor
één ontwerp kan en wil hij nog niet uitspreken; daar gaat de ondernemer over
nadenken.
Ook de studenten zijn tevreden. Geert
Folmer: “Ik heb kunnen zien hoe opdrachtgevers beslissingen nemen en wat
de criteria kunnen zijn. Door de samenwerking hebben we in zeer korte tijd een
aantal bestaande ideeën kunnen combineren, zodat het ontwerp beter aansluit
bij de wens van de opdrachtgever.”
Linda Elshout: “Ik vond het erg jammer
dat de studenten uit Bratislava niet zijn
gekomen. Achteraf bleken de workshops
goed te werken. Wat ik zeer boeiend vond,
was de discussie op de workshopdag met
Meulensteen. Van der Meiden vond dat
Meulensteen zijn collectie vast moet
stellen en moet bepalen wie de bezoekers
worden. Meulensteen wilde puur een uitbreiding en daarna verder zien. Als architect moet je natuurlijk zoveel mogelijk
vooraf vaststellen, randvoorwaarden
maken, zodat het ontwerp daarop kan
inspelen. Deze discussie gaf me een
kijkje in de keuken hoe dat er in werkelijkheid aan toe gaat.”
Als het aan Meulensteen ligt, wordt in
september volgend jaar de eerste steen
van de uitbreiding gelegd; tien jaar na de
opening van dit museum./

.

Zie www.danubiana.sk voor
meer informatie over het museum.
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De economische waarde van Eindhovense wijken

Wat maakt een wijk waardevol?

Waardekenmerken wijken/Chriz van de Graaf
Foto’s/Bart van Overbeeke
Illustratie/Ger Jansen
Er wordt over gespeculeerd en met gezond verstand lijk je in
deze kwestie een eind te komen, maar zeker weten was er tot
op heden niet bij. De vraag: welke factoren bepalen de economische waarde van een wijk? Het type woningen, de ligging
en/of de bewoners? En wat is nu het belangrijkste? Vijf
studenten van de interfacultaire masteropleiding
Construction, Management & Engineering berekenden het
met gegevens van bijna honderdduizend woningen in ruim
honderd Eindhovense buurten.
De groep studenten keek op een bedrijfsmatige manier naar de waardeontwikkeling van woningen in buurten van Eindhoven. De centrale vraag hierbij was:
welke factoren zijn bepalend voor de economische waarde van wijken? Dezelfde
vraag anders gesteld: hoe kun je economische waarde toevoegen aan wijken?
De studenten deden onderzoek naar
92.000 bouwobjecten (woningen) in 109
buurten. Ze bekeken tal van factoren,
bijvoorbeeld de bebouwde omgeving:
hoeveel vierkante meters hebben de
woningen, hoeveel bouwlagen en wat is
de staat van de woning? De gegevens
kregen de studenten van de gemeente
Eindhoven.
Er zijn ook sociale factoren: inkomen,
etniciteit, opleidingsniveau, et cetera. De
functionele omgeving: afstand tot de
snelweg, een park of bos. Ook bekend is
de WOZ-waarde van de woningen in een
wijk. Deze waarde geeft een gemeente
aan de panden om de belasting op te
baseren. In het verleden liep de WOZ
vaak niet parallel met de marktwaarde
van een object. Ondanks dat veel huizenbezitters bij het vaststellen ervan nog
steeds protesteren omdat ze de belasting
te hoog vinden, is de WOZ een indicatie
die behoorlijk goed overeenkomt met de
waarde die kopers voor een pand bereid
zijn te betalen. En als je vervolgens van de
vijfduizend WOZ-waardes in een wijk
een gemiddelde maakt, krijg je een goed
beeld van wat een wijk waard is, stelt Bob

Mantel MSc, één van de afstudeerders.
Met statische analyse zijn de studenten
alle gegevens te lijf gegaan. Op de eerste
plaats met multiple-regressieanalyse.
“Daarbij neem je één toetsingseenheid
waartegen je alles afzet, in ons geval de
WOZ-waarde. Bijvoorbeeld WOZ ten
opzichte van aan bouwlagen, WOZ ten
opzichte van opleidingsniveau, WOZ
tegenover afstand tot bushalte, et cetera.
In eerste instantie hadden we wel vijfenzeventig variabelen. Wat je met deze
methode achterhaalt, is: wanneer er heel
veel meer bos is, stijgt de WOZ-waarde
dan ook mee? Wanneer het antwoord ‘ja’
is, heb je een belangrijk element te pakken.”
Deze analyse bleek niet voldoende om de
vraag van het onderzoek te beantwoorden. “Je kunt je voorstellen dat het aantal
vierkante meters sterk samenhangt met
het aantal kubieke meters. Een regressiemodel wijst eerst de belangrijkste factor
aan en laat daarmee samenhangende
factoren jammer genoeg achterwege.
Dus: aantal kubieke meters is nummer
één en factor oppervlakte valt daarmee
onterecht weg.”
Met de principale componentenanalyse
werd dit probleem opgelost, aldus
Mantel. “We hebben hiermee gekeken
welke gecombineerde kenmerken gezamenlijk de meeste invloed hebben. Dan
kom je bij gecombineerde componenten
als bevolkingssamenstelling, vastgoed,

veiligheid en bereikbaarheid. Ik noem
deze vier, omdat ook bleek dat dit de
belangrijkste factoren waren die de
waarde van een wijk bepalen. Dit zijn
geen uitkomsten waarvan je van de stoel
valt, maar het is wel de eerste keer dat het
met harde cijfers en door middel van
meerdere gedegen statistische analyses is
onderzocht.”

Bevolkingssamenstelling

Uit de kwantitatieve onderzoeken kwam
dus naar voren dat de bevolkingssamenstelling het meest bepalend is voor de economische waarde van een wijk. Daarna
volgt het vastgoed, vervolgens veiligheid
en daarna bereikbaarheid. Het onderlinge
verschil tussen de waardekenmerken is
met het onderzoek niet te meten. Het één
ís belangrijker dan het ander, maar
hoeveel belangrijker, is onbekend. “Je
haalt de gegevens van bereikbaarheid
onder meer uit topografische kaarten, de
cijfers van bevolkingssamenstelling
komen van het CBS en data over vastgoed
komen van de gemeente. Het is heel
lastig om die evenwichtig aan elkaar te
koppelen. Wanneer je de drie dimensies
individueel toetst, kun je zeggen: zoveel
extra vierkante meter vloeroppervlak in
een woning levert in die wijk, in dat jaar,
zoveel extra WOZ-waarde op. In samenhang is het moeilijk om er harde uit-

spraken over te doen.”
Waarom is waardestijging eigenlijk
belangrijk? “Natuurlijk voor de bewoners:
hun pand wordt meer waard. De gemeente kan er vervolgens meer belasting op
heffen. Voor projectontwikkelaars is het
belangrijk om te weten waarop ze moeten
sturen. Makelaars zijn gebaad bij hogere
prijzen voor huizen. Daarbij blijkt dat een
wijk die waardevol is, minder maatschappelijke kosten vraagt, bijvoorbeeld op het
gebeid van zorg en politie.”
En wat kan een gemeente met een onderzoek naar de waarde van wijken? Mantel:
“Mijn persoonlijke mening: overheden
investeren regelmatig in sociale projecten. Mensen zeggen daarvan vaak: zonde
van het geld, een grote investering met
weinig resultaat. Je ziet deze investering
in sociale samenhang namelijk niet direct
terug in een wijk, terwijl nieuwe verlichting of een extra ontsluiting duidelijk herkenbare verbeteringen zijn. Nu blijkt uit
ons onderzoek dat in bepaalde wijken een
investering in sociale aspecten in hoge
mate kan bijdragen aan de economische
waarde van een wijk. Met de resultaten
van ons onderzoek kun je ook over meer
jaren gaan meten. Voor en na een sociaal
project bijvoorbeeld. Dan kun je achteraf
objectief vaststellen of een bepaalde
insteek, strategie of beleid heeft
gewerkt.”/

.

De faculteit Bouwkunde heeft samen met de opleiding
I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g d e 3 T U - m a s t e r o p l e i d i n g Co n s t r u c t i o n
Management and Engineering. De opleiding heeft zogeheten
afstudeerateliers, waarin een groep studenten samen aan één
onderwerp werkt. De afstudeerders binnen die project zijn Ger
Jansen, Richard Lee, Bob Mantel, Niels de Hoon en Jasper
Snippe. Het onderwerp van deze groep: waardeontwikkeling bij
gebiedsontwikkeling. Doel van het onderzoek was te bepalen
welke factoren invloed hebben op de economische waarde van
de wijk. Hiervoor interviewden zij bewoners, woningbouw corporaties en ondernemers in de wijken. Ook onderzochten zij
de waardeontwikkeling in Eindhoven op wijkniveau tussen
2003 en 2009, middels de WOZ-waarde van 92.000 woningen.
Van de gemeente Eindhoven kregen zij toegang tot deze ver trouwelijke informatie, met een geheimhoudingsverklaring.
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World Press Photo pakt toeschouwer bij de strot
Het blijft telkens weer naar
adem happen. Wie rondloopt
op de tentoonstelling van de
World Press Photo, staat bijna
midden in de scènes van
levensgrote foto’s. Nieuwsfoto’s welteverstaan. En die
bieden doorgaans taferelen
met beklemmende momenten.
Toeschouwers worden als het
ware bij de strot genomen en
in het schouwspel getrokken.
In het Hoofdgebouw van de
TU/e kunnen bezoekers gratis
de reizende expositie bezoeken
die Studium Generale in samenwerking met de Kamer van
Koophandel heeft binnengehaald. Ook een kort uitstapje
naar Kennispoort is de moeite
waard, want ook daar komt een
deel van de foto’s te hangen.
Het gaat om de beste persfoto’s
van het afgelopen jaar en zoals
het zo mooi klinkt in het Engels:
‘Every picture tells a story’. En
dat doen ze, zonder uitzondering. De jury van de World Press
Photo koos dit jaar de foto van
fotograaf Anthony Suau als dé
persfoto van 2008 (zie foto). Het
is een spookachtig en beklemmend beeld. Op het eerste
gezicht doet de foto doet denken
aan oorlog, maar het gaat over
de kredietcrisis. De foto vertelt
het verhaal van Amerikanen die

hun hypotheek niet meer
kunnen aflossen en hun huis
moeten verlaten. De rechercheur sluipt met getrokken
pistool van kamer naar kamer
om het huis te controleren op
gewapende achterblijvers of
junkies. “Het is een andere
oorlog, een economische
oorlog”, aldus juryvoorzitter
MaryAnne Golon.
Zij en de andere juryleden hadden een behoorlijke kluif aan de
96.269 beelden die door 5508
fotografen uit 124 verschillende
landen werden ingezonden. De
wedstrijd is onderverdeeld in
tien categorieën en is open voor
inzendingen van fotojournalisten, agentschappen, dagbladen en tijdschriften van over
de hele wereld.

Maatstaf

De uiteindelijke selectie wordt
ieder jaar vanaf mei tentoongesteld op ongeveer honderd
locaties in de wereld. De editie
van dit jaar bestaat uit 196 foto’s.
De tentoonstelling is bedoeld ter
promotie van de fotojournalistiek, met de beste persfoto’s van
het afgelopen jaar. De hoge
kwaliteit van de beelden wordt
gezien als een maatstaf voor het
vakgebied. In tegenstelling tot
traditionele kunst- en fotoexposities is de tentoonstelling

De twintigste eeuw
volgens Van Rossem

Foto: Mark van den Brink

De twintigste eeuw is één van
de meest bewogen eeuwen uit
onze geschiedenis. Twee
wereldoorlogen, communistische en fascistische dictaturen, nucleaire dreiging,
maar ook grote welvaart en
emancipatiegolven. Historicus
Maarten van Rossem behandelt
de eeuw in viereneenhalf uur.
Hij doet dit op woensdag 16
september in een marathonlezing tijdens de Nacht van de
Geschiedenis in de Blauwe Zaal
van het Auditorium.

“Maarten van Rossem weet alles.
Van de twintigste eeuw althans.”
Met die woorden karakteriseren
bevriende historici Van Rossem
in ‘De korte 20e eeuw’, een boek
uitgegeven ter gelegenheid van
het afscheid van de Utrechtse
emeritus hoogleraar geschiedenis. De geschiedschrijver, tv-persoonlijkheid, Amerika-deskundige en columnist mengt zich
met plezier in praktisch iedere
discussie, op televisie of tijdens
debatavonden in ’s lands
kroegen en bibliotheken. Of het

populair bij een breed publiek.
Eén van de belangrijkste
redenen is dat het gaat om een
visuele verslaglegging is van de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
De expositie in Eindhoven wordt
geopend op dinsdag 15 september met een lezing door fotograaf Chris de Bode met als

onderwerp ‘Verhalen vertellen
in de documentaire fotografie’.
Aanvang 15.30 uur in Kennispoort. Reserveren kan via
www.tue.nl/sg. (FvO)/

.

De World Press Photo Tentoonstelling is
van 12 september t/m 4 oktober te zien
in de hal van het Hoofdgebouw van de
TU/e en de hal van de Kennispoort (op
loopafstand van elkaar op het universiteitsterrein).

Buitenfilm

Vroeg donker is het zeker in september. Maar of het droog blijft? Dat is altijd
een risico wanneer in Nederland een buitenfilm
wordt vertoond. Toch laat Studium Generale zich niet
afschrikken en komt het in samenwerking met De Zwarte Doos
met een film in de openlucht. Het gaat om ‘Watchmen’ van Zack
Snyder (2009) dat zich afspeelt in 1985. Het jaar waarin superhelden
in Amerika gewoon deel uitmaken van de samenleving. Eén van hen
ontdekt dat een seriemoordenaar bezig is de superhelden af te slachten. De
mannen en vrouwen met abnormale krachten bundelen zich om een dreigende ramp van wereldformaat af te wenden. Smullen in de buitenlucht, 163
minuten lang.
Donderdag 10 september, 21.00 uur, De Zwarte Doos.

nu over
voetbal op
tv gaat, de
kredietcrisis, de
Nederlandse verBig History
zorgingsWat is onze plaats binnen de geschiedenis van alle mensen, van het leven op
staat of het
aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? De universiteitscolleges Big History geven de antwoorden op deze en nog veel meer vragen. Het
vaderlandgaat om twaalf hoorcolleges en een extra gastcollege met vooraanstaande spese cultuurcialisten uit de verschillende vakgebieden. De rij wordt geopend door Ralph
landschap;
Wijers, hoogleraar hoge-energie astrofysica, Sterrenkundig Instituut
hij babbelt
Anton Pannekoek, Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt hoe het
over alles graag
heelal en de sterrenstelsels ontstaan en waar de chemische elemee. Maar zijn
menten vandaan komen; de bouwstenen van alle vormen van
expertiseveld ligt
complexiteit. Studenten kunnen zich voor deze colleges
bij de geschiedinschrijven via Studyweb.
schrijving van de
Maandag 14 september, 15.45 tot 17.30 uur
vorige eeuw en die
(collegezaal nog niet bekend).
tische wijze de
van de Verenigde
verbanden tussen
Staten in het bijdeze drie historische
Ferdinand en
zonder.
gebeurtenissen aantonen en
eindigt in 1991 bij het uiteenVan Rossem,
becommentariëren. Want
vallen van de Sovjet-Unie. Een
bekend om zijn
volgens de oud-hoogleraar
tijdsdemarcatie die het begin en
nuchtere en humokunnen de opeenvolgende
einde van de Eerste, Tweede en
ristisch-cynische
oorlogen voor een belangrijk
Koude Oorlog omvat. Hoewel de
commentaar als
deel worden beschouwd als een
Koude Oorlog geen echte oorlog
Amerika-desketen van oorzaak en gevolg.
te noemen is. Maar ja, zo liet
kundige in diverse
Door de Eerste Wereldoorlog en
Van Rossem eens weten, “met
tv-programma’s, is
de Russische verliezen daarin
de boektitel ‘Tweeënhalve ooréén van de historici
log’ in plaats van ‘Drie Oorlogen’ kwam de Oktoberrevolutie in
die de twintigste
stroomversnelling. De afwikkezullen mijn uitgevers niet blij
eeuw veelvuldig in
ling van de Eerste Wereldoorlog
zijn.”
zijn geheel bijeenmet het Vredesverdrag van
pakken. De meesten van zijn
Versailles hielp Hitler in het
Keten
vakgenoten bestuderen een
zadel, wat uiteindelijk weer
Die drie oorlogen vormen de
periode uit de honderd jaar en
rode draad in de twintigste eeuw. leidde tot de Tweede Werelddiepen deze uit. Van Rossem
oorlog. En zonder de Tweede
En hoewel de periode op velerlei
waagt zich aan een analyse van
Wereldoorlog geen Koude
wijze kan worden beschreven
de gehele eeuw tijdens lezingen
Oorlog.
-zoals ‘de eeuw van de emancien in het boek ‘Drie Oorlogen,
Woensdagavond 16 september
patie’ of ‘de eeuw van de grote
een kleine geschiedenis van de
vanaf 19.00 uur geeft Van
technologische vooruitgang’-,
20e eeuw’.
Rossem hierbij tekst en uitleg in
ligt de kern van de tijdspanne
De twintigste eeuw wordt door
volgens hedendaagse historici
een betoog dat de recordlezing
historici, Van Rossem incluis,
bij de drie genoemde internavan de Cubaanse leider Fidel
ook wel aangeduid als ‘de korte
tionale conflicten. En Van
Castro voor de Verenigde Naties
eeuw’. Het tijdperk start volgens
Rossem kan als geen ander op
in 1960 in tijdslengte moet overhen in 1914 bij de moord op de
een toegankelijke en humoristreffen. (TA)/
Oostenrijkse kroonprins Franz

.
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URE op de elektrische toer

Job Vissers aan de bak bij
professionele wielerploeg

University Racing
Eindhoven (URE) start in
2010 in de Formula
Student Electric Competition. Voor het eerst
sinds vijf jaar doet het
team dan niet meer mee
in de reguliere Formula
Student Competition.
URE wil naar eigen zeggen met een elektrische
auto aanhaken bij de verschuivende competitie.

Student Scheikundige
Technologie Job Vissers
rijdt vanaf deze maand bij
het professionele wielerteam van Skil-Shimano,
dat afgelopen jaar aan de
Tour de France deelnam.
De student, die binnenkort afstudeert, werd dit
jaar nog gekozen tot
studentensportman van
Eindhoven 2008. De plek
bij het team is wel nog
een stageplek.

“We vonden dit een mooi
moment om in te stappen”,
vertelt Jeroen van Bellen
van URE. “We merken dat
steeds meer teams meedoen aan de wedstrijd met
elektrische auto’s. Nu zijn
dat al meer dan tachtig
Europese teams. Om mee
te blijven doen aan de top,
zullen we die kant op
moeten gaan. We zien
2010 vooral als een oriënterend jaar.”
URE houdt maandag 21
september vanaf 12.45 uur
een bijeenkomst in het
AES-lab voor degenen die
geïnteresseerd zijn om in
het team plaats te nemen.

“Een stageplek is bedoeld
om een renner te beoordelen”, legt teamdirecteur
Iwan Spekenbrink uit. De
aanstelling geldt tot het
einde van het seizoen, half
oktober. Tot die tijd mag
Vissers in een aantal
koersen laten zien wat hij
kan. Doet hij dat goed, dan
is de kans groot dat hij een
contract krijgt, vertelt
Spekenbrink.

Grenzen

Job Vissers, die vorig jaar
Nederlands
kampioen
werd in de klasse ‘elite
zonder contract’, heeft er
vertrouwen in dat het gaat
lukken. Hij ziet de aanstelling als een erkenning
voor zijn talent. “Ik heb
altijd mijn studie naast het
wielrennen gedaan. En
niet maar half: mijn
bachelor heb ik cum laude
gehaald en mijn master
gaat ook die kant op. Ik wil
wel eens weten wat ik kan
als ik me honderd procent
op het wielrennen richt. Ik
weet niet waar mijn
grenzen liggen, ik weet wel
dat ik ze nog niet bereikt
heb.”

Foto: FOTOtvs / Theo van Sambeek Waalre

Vissers had in 2008 al een
contract bij Skil-Shimano
kunnen krijgen, maar in
goed overleg is besloten
om dat uit te stellen. “Ze
gunden me de kans om
mijn studie eerst af te
maken. Daar ben ik erg blij
mee, nu kan ik me even
helemaal op het wielrennen storten.” Vissers
wil zich een paar jaar de tijd
geven om zich te ontwikkelen, om zo te bekijken of een succesvolle

carrière als wielrenner
haalbaar is. “Ik wil mee
kunnen rijden voor de
overwinning.”
De eerste wielerkoers in
het shirt van Skil-Shimano
is het kampioenschap van
Vlaanderen op 18 september. Na wedstrijden op
23 september en 13 oktober
volgt een evaluatie. Na die
koersen legt hij nog de
laatste hand aan zijn afstudeerwerk.
(Shift040/JvG)/

Voor het Eindhovense
team zitten de wedstrijden
voor dit jaar er inmiddels
op. URE racete van 4 tot en
met 7 september op

Ricardo Paletti in Italië
tegen 38 andere teams en
werd daar 17e. Na de eerste
ronde viel het motorblok
uit, waardoor de race niet
kon worden uitgereden.
Het eindresultaat werd
enigszins gecompenseerd
door een tweede plek voor
het businessplan.
Het team behaalde de 33ste
plaats op de wedstrijd van
Silverstone, die van 16 tot
en met 19 juli werd gehouden. In totaal deden daaraan 82 teams mee. Een
hogere notering plek lag
binnen handbereik, maar
een doorgebrande kabel
gooide roet in het eten. De
wedstrijd op Hockenheim
van 7 tot en met 9 augustus
leverde een veertiende
plaats op (totaal 78 deelnemers).

Japan

URE heeft inmiddels
aardig wat ervaring opgebouwd in het racevak.
Momenteel verblijven Bart
Niessen en Paulus Potter
van University Racing
Eindhoven in Japan om
een presentatie te geven
aan een raceteam daar. Het
uitstapje volgt op een
bezoek van professor Fujii
van de Doshisha University aan de TU/e enkele

weken geleden. Hij adviseerde toen onder anderen
Harrie Smetsers, URE-lid
en student Werktuigbouwkunde, over zijn afstudeerproject. Fujii vroeg UREleden daarop in Japan te
tonen hoe zij het team
runnen.
Niessen (student Werktuigbouwkunde) en Paulus
Potter (Electrical Engineering) vertrokken 1 september naar Japan en
blijven daar tot en met 17
september. Bart Niessen
vertelt: “We vertellen hoe
de technische ontwikkeling bij ons is verlopen,
hoe we organisatorisch
zijn ingericht en hoe we
sponsoren werven. Paulus
heeft veel verstand van
techniek en ik heb aardig
wat ervaring opgedaan met
het geven van presentaties.”
Waar de Nederlanders aan
de
Formula
Student
Competition meedoen in
Europees verband, doen de
Japanners dat in hun eigen
land. Niessen en Potter
bezochten de race op het
Ogasayama Sports Park op
8 september en geven 14
september een presentatie
aan de universiteit in
Kyoto. (JvG)/

.

.

Cursor zoekt studenten op buitenlandstage

Zit jij nu of binnenkort in het buitenland en vind je het leuk iets over je ervaringen te
vertellen? Laat dit ons dan weten via cursor@tue.nl.We plaatsen jouw verhaal met je foto
dan in de rubriek ‘En hoe is het in…?’. We sturen je de specificaties door, maar over het
algemeen geldt dat het artikel ongeveer 350 woorden mag zijn en dat we graag een foto
van je stageplek plaatsen. Ga je zelf niet, maar ken je wel iemand die vertrekt, dan horen
we dat natuurlijk ook graag.

Midden op de foto Paulus Potter (links) en Bart Niessen (rechts).

En hoe is het in Jaraguá do Sul?

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.

Brazilië: het land van
carnaval, zon en samba!
Maar werken doen ze hier
ook; ondertussen ben ik
al bijna twee maanden
bezig met mijn stage bij
Weg Química in

Guaramirim en de tijd
vliegt voorbij. In Brazilië
is er niet veel wetgeving
op het gebied van verf en
aan mij de taak om als
milieuvriendelijke Europeaan mee te werken aan
methodes om de geproduceerde verf meer
‘groen’ te maken, bijvoorbeeld door het
gebruiken van andere
oplosmiddelen of andere
drogers.
Daarnaast bestaat mijn
werk uit veel overleggen
met alle afdelingen, wat
soms een moeizame
maar grappige combinatie van Portugees en
Engels oplevert. Deze
week heb ik ondertussen
mijn eerste project
afgerond.
Ik zit in het zuiden van

Brazilië, waar het voor de
Brazilianen ‘koud’ is in de
winter (nog steeds boven
de twintig graden) en
waar de grootste Duitse
kolonie gevestigd is. Met
mijn blonde haren val ik
hier nauwelijks op en
binnenkort wordt hier
ook uitgebreid Oktoberfest gevierd, dat drie
weken schijnt te duren.
Het zuiden van Brazilië is
een aangename mix van
de Europese en Braziliaanse mentaliteit en
iedereen is erg nieuwsgierig naar ‘Holanda’. Zo
heb ik collega’s en vrienden al geleerd om ‘houdoe!’ te zeggen en bier te
bestellen voor het geval ze
ooit Amsterdam bezoeken.
Die mix zie je vooral terug
in het werk; er wordt

overdag van half acht tot
half zes gewerkt, maar
’s avonds is er tijd voor
ontspanning en regelmatig worden er activiteiten en feestjes georganiseerd waarvoor
bezoekers zich helemaal
uitdossen. Een voorbeeld
hiervan is het festa
Junini, waarin traditioneel bloemetjesjurken
worden gedragen.
De omgeving is ook nog
eens bijzonder mooi.
Vanaf volgende week heb
ik twee weken vakantie
om mijn vriend de
heuvels en de vele watervallen te laten zien en
daarnaast ook nog tijd
voor wat uitstapjes verder
weg, onder meer naar
Florianopolis, de hoofdstad van de staat die bijna

in zijn geheel in de oceaan
ligt. Dan ben ik ondertussen al halverwege mijn
stage en op mijn werk
heb ik nog een vervolgproject in het vooruitzicht, maar het is nu al

een tijd om nooit te
vergeten!

Marloes Peeters,
studente Scheikundige
Technologie (tweede
van rechts op de foto)
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Student levert briljante studieprestatie
Jim Portegies (23) is
onlangs bij zowel
Technische Wiskunde als
Technische Natuurkunde
geslaagd met het cijfer
10. Zijn diploma voor die
laatste opleiding ontving
hij al op 26 augustus en
op 10 september
ontvangt hij zijn diploma
bij Wiskunde.
Het gaat de getalenteerde
student niet lukken bij zijn
tweede diploma-uitreiking
te zijn, want Portegies is
recentelijk vertrokken naar
het Courant Institute in
New York -een hoogstaand
instituut voor toegepaste
wiskunde- om daar als promovendus aan de slag te
gaan.
Hoewel hij een goed gevoel
had over zijn werk, had hij
de tienen niet verwacht. “Ik
was aardig verrast toen ik
een tien kreeg voor
Natuurkunde, daar reken
je niet op”, zegt Portegies.
“Bij Wiskunde hoopte ik
alleen maar op een hoog
punt.”
Zijn afstudeerwerk bij
beide studies gaat over
gebonden toestanden van
drie deeltjes, de zogeheten
Efimov
Trimers.
Het
gedrag van deze deeltjes in
een vrije ruimte was wel
bekend, vertelt Portegies,
maar nog niet in een zogeheten
harmonische
potentiaalput; een soort

Jim Portegies

dal.
Portegies rondde
beide studies af in zes jaar.
Zijn prestatie is een zeldzaamheid,
maar
niet
uniek. Een half jaar eerder
ging Jeroen Cottaar, inmiddels promovendus bij
Technische Natuurkunde,
hem voor. Cottaar behaalde
zijn twee tienen bij
dezelfde twee opleidingen.
Hij concentreerde zich op
het mengen van vloeistoffen. “Ik heb onder
meer gekeken hoe en waar
stoffen het beste mengen.
Waar breng je een stofje in
bij een vloeistof, zodat het
optimaal en zo snel moge-

lijk mengt?”
Marcel
Visschers van
het Onderwijsen Studentenservice Centrum
(STU) laat
weten dat twee
jaar geleden
ook een student
met een tien
afstudeerde bij
twee opleidingen, namelijk
voor de opleidingen Embedded Systems en
Electrical Engineering. In het
afgelopen collegejaar kwam
het negen keer
voorkwam dat
een student afstudeerde met
een tien.
Ad van Bakel, medewerker
bij het Onderwijsbureau
van Technische Natuurkunde, kon achterhalen dat
een tien bij Natuurkunde
sinds 1965 slechts vier keer
is voorgekomen. Volgens
Hanneke Sanders, medewerkster studentenadministratie bij Wiskunde &
Informatica, komt een tien
ook bij deze studies slechts
sporadisch voor. “Als het
één keer per jaar is, is het al
veel.” (JvG)/

.

Amper problemen
nieuw roostersysteem
Bij de invoering van het
nieuwe roostersysteem
Syllabus hebben zich
geen noemenswaardige
problemen voorgedaan.
Het overzetten van de in
Syllabus gemaakte roosters naar het onderwijsinformatiesysteem is
soepel verlopen, alleen
heeft de publicatie op
OWinfo voor enig ongemak gezorgd bij TU/e’ers.
Dat laten het Onderwijsen Studenten Service
Centrum (STU) en het
Service Bureau weten.
De TU/e schafte deze lente
het nieuwe systeem aan
om het inroosteren te vergemakkelijken en meer
overzicht te creëren. Het
inroosteren werd te ingewikkeld door de toename
van specifieke lesprogramma’s van faculteiten.
Roostercoördinatoren
moesten daarbij rekening
houden met bachelor- en
masterstudenten,
minoren, uitwisselingsstudenten, werkgroepen,
enzovoorts. “Daarvoor is
het maken van specifieke
weekroosters noodzakelijk. Dat kan met Syllabus
perfect en we hebben
daarom nu ook aan alle
wensen kunnen voldoen.
Vroeger moest je vaak alle
faculteitsroosters
langs

elkaar leggen, nu kun je
flexibel reageren op individuele wensen”, legt projectleider ing. Tom Baars
van STU uit.
“Wij hebben nu centraal
alle roosters van de faculteiten in het nieuwe systeem verwerkt en hiermee
de overkoepelende zaalroostering gedaan. Vanaf
nu gaan alle faculteiten
ook zelf met Syllabus aan
de slag voor het tweede
semester”, zegt coördinator van het Congres- en
Servicebureau Sandy van
Zutphen.
Hoewel de overgang naar
het nieuwe systeem zonder
al te grote problemen
verliep, kwamen er toch de
nodige klachten binnen.
Van Zutphen: “Docenten
zijn al jaren gewend aan
een bepaald systeem. Zij
hebben dan ook vragen
over de weergave van hun
nieuwe rooster.” Enkele
docenten en studenten
klaagden over het feit dat
ze stonden ingeroosterd
voor een zondag. “Dat
kwam doordat de server
stond ingesteld op de
Amerikaanse tijd, waarbij
de eerste dag van de week
zondag is, in plaats van
maandag.
Maar
dit
probleem was na een dag
weer verholpen”, aldus
Baars. (JvG)/

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een tweetal studenten. Deze week zijn dat Lindsey Vlaar
(vierdejaars Elektrotechniek) en Gijs Ten Haaf (derdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Jeroen Sprangers (voor
velen ook wel bekend als
Sprangers of Matt) is 24
jaar en komt oorspron kelijk uit Oisterwijk. Hij zit
echter al heel wat jaren op
kamers, want hij is nu
bezig met zijn master
Architectuur. Hij heeft zich
goed vermaakt bij tal van
commissies van CHEOPS
en hij heeft in het 21ste
bestuur gezeten als com missaris vakinhoudelijke
relaties. Hij houdt van
auto’s, architectuur en
Formule-1. Als bijbaantje
werkt hij in restaurant
Sizzling in Eindhoven. Hij
heeft altijd een zak snoep
in huis en pizzabroodjes in
de diepvriezer liggen. Je
mag hem gerust wakker
maken voor een ritje in een
Formule-1 wagen.

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

“Deze kamer is wel heel erg
opgeruimd voor een studen tenkamer!”, merkt Lindsey
als eerste op. Alles heeft een
eigen plekje en alle boeken
en dvd’s zijn netjes
weggezet. Volgens Lindsey
is het wel duidelijk dat het
hier om een creatief en
secuur persoon gaat.
Gecombineerd met de archi tectuur- en Gaudi- boeken
weet Lindsey dat het deze
kamer van een student
Bouwkunde is. Het is iemand
die van films kijken, pokeren
en auto’s houdt. Lindsey
vermoedt dus dat het een
jongen is. Aangezien het
zo’n gestructureerd iemand
is, denkt ze dat hij niet of
nauwelijks vertraging in zijn

studie heeft opgelopen. Hij
heeft een laptop van vorig
jaar, dus zal het een twee dejaars student zijn. Zijn
favoriete bezigheid zal op de
bank hangen zijn, al dan niet
met vrienden. Wat hij dus in
huis moet hebben, zijn een
dvd-speler en natuurlijk een
koelkast gevuld met alcohol.
Hij is gesteld op de rust van
zijn kamer en is dus niet echt
een verenigingsmens. Als
rechtgeaard bouwkundige
moet hij natuurlijk altijd een
fototoestel bij zich hebben
om gebouwen die hij tegen komt te kunnen fotograferen.
“Tenzij deze persoon vlak
voordat de foto werd
genomen heel veel heeft

opgeruimd, zou ik zeggen
dat hij of zij echt een obses sief opruimer is”, grapt Gijs.
Ook is hij meteen jaloers op
de kamer, omdat deze zo
netjes en groot is. Het
geslacht van de kamer eigenaar zal waarschijnlijk
mannelijk zijn, gezien de
automodellen aan de muur.
Aan de netheid te zien moet
deze student óf heel rijk zijn,
zodat hij een poetsdame kan
inhuren, óf hij studeert
Industrial Design, zodat hij
genoeg tijd heeft om zijn
kamer op te ruimen. Dat
laatste wordt bevestigd
omdat er weinig studie boeken en veel kunstboeken
in de kamer aanwezig zijn.
Zijn grootste hobby is lekker

lui op de bank dvd’s kijken.
Hij beoefent daarom ook
geen sport en is geen lid van
een sportvereniging. De
enige beweging die hij heeft,
is het dansen op een dans mat van het computerspel
Dance Dance Revolution,
want hij is wel lid van Kinjin
gezien de Boeddha op zijn
schap. Wat hij altijd bij zich
moet hebben, is de sleutel
van zijn Fiat-500. En om
wakker te kunnen blijven als
hij ‘s avonds op de bank
hangt, moet hij altijd koffie pads met cafeïne in huis
hebben.

Zwartgeklede mannen met
oortjes, strenge controle
op polsbandjes, geen bier
mee naar buiten - het leek
net een echt festival. Wat
eraan ontbrak, ontdekte ik
pas toen ik thuis was. Hoe wel ik vlakbij de Bunker
woon, kon ik niets horen
wat erop duidde dat het
Intro was. Dat was blijk baar ook de bedoeling,
want om de overlast te
beperken, mocht er alleen
binnen worden gefeest.
Missie geslaagd! De
eerstejaars en hun bege leiders zijn in de Bunker
weggestopt en de oudere jaars en vrijwilligers naar
het Stratumseind ver jaagd. Dat moet een heer lijk rustige week geweest
zijn in vergelijking met zes
dagen gekrijs uit de
attracties van Park Hilaria,
het gebonk van de Dutch
Gathering op zaterdag na
de Intro bij de IJzeren Man
of de zomerse karaokeavonden waarvan ik liever
niet zoveel had willen
horen. Bovendien is er
voor iedereen die door dit
soort dingen heen kan
slapen overdag ook
genoeg te doen: verbou wingen, luidruchtige
gemeentewerkers, speel kwartieren, een katten vrouwtje dat per ongeluk
ook de meeuwen voert.
Je gaat niet in een stad
wonen voor je rust. Wat
houdt ons, studenten, dan
nog tegen om ons, zoals
beschreven in de doel stelling van het project
Studentenstad Eindhoven,
actiever en zichtbaarder te
manifesteren in de stad?
Als PSV kampioen wordt,
dan bezetten de fans de
hele stad. Maar als stu denten een paar dagen per
jaar feestvieren, dan
worden ze weggestopt.
Is het principe van geven
en nemen ineens niet meer
van toepassing? Als je met
vijf mensen in een
studentenhuis woont en je
geeft een feestje, dan
moet je niet zeuren als die
andere vier ook een feestje
geven. Zijn studenten niet
evengoed inwoners van
Eindhoven, net als PSVsupporters, dancelief hebbers, kermisbezoekers
en bouwvakkers die van
karaoke houden? Laat die
vijfde bewoner dan ook
zijn feestje houden. Je
gaat niet in een studenten stad wonen voor je rust.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op en praat met de gebruiker.
Anna Provoost / 25 / achtstejaars
Scheikundige Technologie
“Dit is een foto van het koor waarmee
ik op concertreis ben geweest naar Salt
Lake City. Dat kleine zwarte hoopje in
het midden is ons koor. Het is een
projectkoor van Kamerkoor Limburg
en vrienden van me vroegen of ik mee
wilde doen. De zaal is de Mormon
Tabernacle, echt een enorme hal.
Links en rechts zie je het huiskoor. We
deden mee aan een zondagochtendlive-uitzending (door de hele VS) en er
zaten wel een paar duizend mensen in
de zaal. We hebben daar gezongen,
maar ook in de kathedraal en het ontmoetingscentrum op Temple Square.
Ik heb zelf niets met
Mormonen, ben
volledig onvolledig,
maar je merkt er
niet veel van,
afgezien van een
enorm beeld van
Jezus op Temple
Square.”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde.
Cursor stelt daarom maar eens niet de intellectuele capaciteiten
van TU/e’ers centraal en gaat op zoek naar dat ene excentrieke
voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.
Yoeri Laret, eerstejaars Industrial Design
’s Ochtends staat Yoeri Laret altijd wel even te neuzen in zijn klerenkast. Dan pakt hij
een paar broeken en T-shirts en kijkt of ze matchen. “Zo is het vanochtend ook gegaan.
Geel en blauw passen goed bij elkaar. Die blauwe broek wilde ik in
de winkel meteen hebben. Voor mijn doen is die wel een beetje
strak, want meestal draag ik meer baggy broeken.”
Laret houdt van felle kleurtjes, van kleren die er uitspringen. Zijn
geel-blauwe outfit is dan ook representatief voor de inhoud van zijn
klerenkast. “Het is een beetje grijs allemaal hier aan de TU/e. Ik ben
me ervan bewust dat als ik hier met felgekleurde kleren rondloop,
ik extra opval. Maar ik ben niet bang om mezelf te laten zien. Dat
past ook bij mijn karakter. Soms heb ik wel donkere of soberdere
kleren aan. In dat geval zit de rest in de was, is het weer grijzig of
ligt het aan mijn humeur. Toch zijn er ook dan wel opvallende
accentjes in mijn outfit terug te vinden, zoals rode randjes op mijn
broek of een cap die de aandacht trekt.”
Laret zegt alleen kleren te kiezen die bij hem passen. En hij trekt
zich daarbij weinig aan van de mode. “Ik kan om de paar maanden
weer iets heel anders dragen. Maar mijn stijl toont de meeste
gelijkenissen met die van breakdancers. Ik doe zelf ook aan
breakdancen en de kleren die in die scene worden gedragen,
vind ik ook vaak dope.”

Hoe trek je nu die broodnodige buitenlandse studenten naar je instelling?
Moet je alles op alles zetten om jezelf omhoog krikken in allerlei obscure
internationale rankings? Njet! Moet je met een gammel kraampje op een vage
onderwijsbeurs in Beijing gaan staan? No! Ga je je toekomstige studenten
informatie verschaffen over de fantastische woonfaciliteiten die je voor ze in
de aanbieding hebt, waarbij je niet voor een webcam moet zitten, want anders
ziet iedereen je neus groeien? Nein!
Wat dan wel? Maak een viral! De marketingafdeling van de Universiteit van
Kopenhagen heeft het wel begrepen. Sex still sells, en als je daar dan nog een
humoristische draai aan kunt geven binnen een academische omgeving zit je
gebakken. Kijk zelf op www.youtube.com/watch?v=XZ8_81Qy9kg.

