
Slagveld na werpwedstrijden 
Thor en Shift040

HHeett  wwaass  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  eeeenn  zzwwaarrttee  ddaagg  vvoooorr  ccoomm--

ppuutteerrss  eenn  ttooeebbeehhoorreenn..  OOnnddeerr  aauussppiicciiëënn  vvaann  ssttuuddiieevveerr--

eenniiggiinngg  TThhoorr  vvaann  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  wwaass  eerr  eeeenn  

ooffffiicciieeuuzzee  wweeddssttrriijjdd  CCoommppuutteerrkkaassttggooooiieenn  eenn  ssttuuddeenn--

tteennwweebbssiittee  SShhiifftt004400  oorrggaanniisseeeerrddee  ddiieezzeellffddee  mmiiddddaagg

hheett  EEKK  TTooeettsseennbboorrddwweerrppeenn..  TTwwiinnttiigg  kkaasstteenn  eenn  eeeenn

ssttuukk  ooff  vviijjffttiigg  ttooeettsseennbboorrddeenn  kkwwaammeenn  oopp  bbrruuttee  wwiijjzzee

aaaann  hhuunn  eeiinnddee..  

DDee  ttaaccttiieekk  vvaann  TThhoorr--lliidd  FFeerr  RRaaddssttaakkee  wwaass  oomm  oonnddeerr--

hhaannddss  zzoo  hhaarrdd  mmooggeelliijjkk  ttee  ggooooiieenn..  ZZiijjnn  ccoommppuutteerrkkaasstt

llaannddddee  99,,3333  mmeetteerr  vveerrddeerroopp,,  wwaatt  hheemm  eeeenn  eeeerrvvoollllee

eeeerrssttee  ppllaaaattss  eenn  eeeenn  bbiieerrkkaaaarrtt  oopplleevveerrddee..    BBiijj

SShhiifftt004400,,  oopp  hheett  vveelldd  vvoooorr  hheett  AAuuddiittoorriiuumm,,  wwaass  hheett

aaaann  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  HHaarrrryy  RRoouummeenn  oomm  hheett

eeeerrssttee  ttooeettsseennbboorrdd  ttee  wweerrppeenn..  WWiijjzzeenndd  oopp  hheett

HHooooffddggeebboouuww  ggrraappttee  hhiijj::  ““ZZee  hheebbbbeenn  uuiitt  vvoooorrzzoorrgg  ddaatt

hheellee  ssttuukk  oonnttrruuiimmdd..””  DDaatt  bblleeeekk  nniieett  nnooddiigg..  HHiijj  bbee--

hhaaaallddee  sslleecchhttss  eeeenn  aaffssttaanndd  vvaann  ttiieenn  mmeetteerr  eenn  hheett  pprroo--

jjeeccttiieell  rraaaakkttee  ooookk  nnoogg  fflliinnkk  uuiitt  ddee  kkooeerrss..  ZZiijjnn  eexxccuuuuss::

eeeenn  MMeexxiiccaaaannssee  ggrriieepppprriikk  iinn  ddee  oocchhtteenndd  eenn  hheett  nniieett

kkuunnnneenn  ooeeffeenneenn  vvoooorraaff..  

DDaatt  bbeeiiddee  eevveenneemmeenntteenn  oopp  ddeezzeellffddee  ddaagg  ppllaaaattss--

vvoonnddeenn,,  wwaass  ppuuuurr  ttooeevvaall..  HHeett  TThhoorr--bbeessttuuuurr  wwiillddee    ddee

ssttuuddeenntteenn  eeeenn  uuiittllaaaattkklleepp  bbiieeddeenn  vvoooorr  eevveennttuueellee  tteenn--

ttaammeennffrruussttrraattiieess..  BBiijj  SShhiifftt004400  ggiinngg  hheett  oomm  eeeenn  pprroo--

mmoottiieeaaccttiiee  vvoooorr  hhuunn  ssttuuddeenntteennwweebbssiittee..  ((SSKK))

FFoottoo’’ss::  PPaauull  BBllooeemmeenn  &&  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  
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IE&IS neemt interim-
periode onder de loep
De invoering van het bindend
studieadvies heeft het plannen
van de zomervakantie voor 
docenten van de faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE&IS)
nog problematischer gemaakt.
De interimperiode is de bottle-
neck. Een werkgroep gaat
onderzoeken of er alternatie-
ven voor bestaan.

Het duurde dit collegejaar lang
voordat de faculteitsraad (FR)
van IE&IS wilde instemmen met
de Onderwijs en Examen
Regeling (de OER). Pas twee
weken geleden was de kogel door
de kerk. Volgens FR-voorzitter
dr.ir. Henny van Ooijen is het dit
jaar met de invoering van het
bindend studieadvies (BSA) en
alle extra regels en verplich-
tingen die daarmee samen-
hangen, voor docenten bijna on-
mogelijk geworden om in de
zomervakantie hun verlof nog in
te plannen. Dat maakte dat de FR
in eerste instantie niet wilde 
instemmen met de OER. 

Nakijken tentamens
Drs.ing. Jos Hermus, directeur
bedrijfsvoering bij IE&IS, kan de
problemen beamen. “We zijn een
grote faculteit en hebben dan ook
relatief veel studenten die in au-
gustus gebruik maken van de 

interimperiode. Dat betekent dat
we dan ook veel mensen paraat
moeten hebben voor het na-
kijken van de tentamens en de
hele administratie er omheen.
Nu met de invoering van het BSA
de nakijktijd in de interim-
periode is ingeperkt tot vijf
werkdagen, zijn de problemen
alleen maar groter geworden. En
daar komt over enige tijd de
harde knip (wanneer een student
pas na het behalen van zijn
bachelor mag beginnen aan zijn
master –red.) nog bij.” 
Hermus heeft ook sterk de
indruk dat aan zijn faculteit veel
studenten de interimperiode ge-
bruiken om het studiejaar wat op
te rekken. “Ze laten in de regu-
liere tentamenperiode dan een
tentamen lopen, om het dan uit-
eindelijk in de interimperiode te
doen”, aldus Hermus. 

Een werkgroep met daarin verte-
genwoordigers uit de FR, de 
onderwijscommissie, het bestuur
en eventueel het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU), gaat de komende
maanden kijken of er alterna-
tieven te bedenken zijn. Dit jaar
zal de faculteit de OER nog
volgens de regel uitvoeren, zo
laat Hermus weten. (HK) /.

Nanoprijs voor 

TU/e-promovendus
Dr. Siebe van Mensfoort,
afgelopen mei gepromoveerd
aan de TU/e, heeft vorige week
tijdens de jaarlijkse MicroNano
Conference in Delft de Nano-
Ned Innovation Award ontvan-
gen. 

De NanoNed Innovation Award,
die jaarlijks wordt uitgereikt, is
bedoeld om jonge onderzoekers
aan te moedigen hun weten-
schappelijke werk te vertalen
naar een businessidee. 
Van Mensfoort kreeg de onder-
scheiding -een geldprijs van vijf-
duizend euro- voor zijn promo-
tieonderzoek, dat hij grotendeels
bij Philips Research uitvoerde
(zie ook de Cursor van 14 mei van

dit jaar). Hij ontwikkelde een
model dat de werking beschrijft
van ‘Organic Light-Emitting
Diodes’ (OLEDs), een soort led-
lampjes gemaakt van plastic die
al worden toegepast als energie-
zuinig alternatief voor lcd- en
plasmaschermen. Het door Van
Mensfoort ontwikkelde model is
inmiddels opgenomen in de
nieuwste versie van de door het
Zwitserse Fluxim uitgebrachte
commerciële OLED-simulatie
softwarepakket SETFOS. 

NanoNed is een nationaal initia-
tief om de expertise op het gebied
van nanotechnologie samen te
brengen in maatschappelijk rele-
vante projecten. (TJ)/.
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PUR heeft meer 
kandidaten dan zetels
De fractie PUR, die namens het
personeel van de TU/e in de
universiteitsraad (UR) zit,
heeft sinds lange tijd een luxe
probleem. Er zijn namelijk
meer kandidaten dan zetels
voor het raadswerk. De
kieslijst die woensdag 11 no-
vember is ingediend, telt tien
mensen. Het aantal zetels van
PUR in de UR bedraagt negen.

Alle fractieleden hebben zich
ingezet om nieuwe kandidaten te
werven, vertelt fractievoorzitter
Jos Maubach. Volgens hem zijn
zes fractieleden herkiesbaar en
zijn vier nieuwe kandidaten ge-
vonden. “Iedereen vond het tijd
voor nieuw bloed in de fractie. We
zijn daarom heel blij dat we vol-
doende echte kandidaten
hebben, al betekent het niet dat
we nu plotseling ruim in ons
jasje zitten.” Intern overleg moet
duidelijk maken welke PUR-kan-
didaten een plek in de UR

krijgen. Vermoedelijk zal de
selectie aan de hand van voor-
keurstemmen gebeuren. 

Verkiezingen
Het personeel van de TU/e mag
iedere twee jaar een vertegen-
woordiging kiezen in de UR.
Studenten doen dat elk jaar voor
de negen zetels die hen ter be-
schikking staan. De verkie-
zingen, die plaatsvinden via in-
ternet, zijn op 8 en 9 december.
Op 10 december wordt de uitslag
bekend. De verkiezing in 2007
kende onder het personeel een
opkomst van 43,3 procent. PUR
is daar tevreden over, maar
probeert deze keer nog meer me-
dewerkers naar de stembus te
lokken. Maubach: “We zijn van
plan om de verkiezingen dui-
delijk hoorbaar en zichtbaar te
maken. Volgende week maken
we bekend hoe we dat gaan
doen.” (FvO) /.

Spanningsdip 
oorzaak storingen
Op dinsdagochtend om kwart
voor acht viel in grote delen van
Eindhoven de elektriciteiteen
seconde weg. Deze zogeheten
spanningsdip leverde de
storingsdienst op de TU/e aardig
wat werk op. Drie elektriciens
gingen aan de slag.  Volgens Jos
Franssen, coördinator van de
frontoffice van Dienst
Huisvesting, kreeg de storings-
dienst zo’n zestien meldingen
die direct aan de spanningsdip
zijn te relateren. Van de mel-
dingen die in de loop van de dag
kwamen, is dat niet zeker.
Verlichting die niet naar
behoren werkte, liften die een
storing vertoonden en wandcon-
tactdozen die dienst weigerden,
waren de meest gemelde sto-
ringen. Franssen: “Gelukkig
komt zo’n dip hoogstens eens in
het jaar voor.“
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Charley van der Sman had een
nogal opvallende binnenkomst
aan onze universiteit. Met uit-
muntende cijfers sloot ze haar
vwo-opleiding aan het Stanislas
College in Delft af. “Ik had vier
tienen, één acht en voor de rest
negens. Ik geloof dat ik zestien
vakken deed, ik weet het niet
zeker”, zegt ze bescheiden. Ze
besloot Werktuigbouwkunde
aan de TU/e te gaan studeren,
terwijl ze ook vanuit haar ouder-
lijk huis op de fiets naar de TU

Delft had gekund. Meer dan 
welkom was ze ook aan de
Universiteit Leiden waar ze al
twee jaar een pre-university
programma volgde. Maar
Eindhoven had beslist haar
voorkeur. “Tijdens de mee-
loopdagen hier heb ik veel mede-
werkers persoonlijk gesproken.
In Delft liepen we alleen rond,
zoals op een open dag. Ik kreeg
het gevoel dat ik hier wel op weg
zou worden geholpen en dat ik
in Delft aan mijn lot zou worden
overgelaten.” 
In Leiden maakte ze kennis met
gynaecologie, genetica, filosofie,
zette ze oplosmethoden voor
sudoku’s op een rij en deed ze
een interview met een pedagoge.
De fase dat ze juf wilde worden
is allang voorbij: “Dat was op de
basisschool. Nu heb ik eigenlijk
nog geen idee wat ik later wil
doen. Ik vind heel veel dingen
leuk en dat is één van de
redenen dat ik Werktuigbouw-
kunde ben gaan doen. Het is

namelijk één van de breedste
technische studies. En ik hou
van harde techniek. Ik hoop dat
ik er tijdens mijn studie achter
kom waar mijn interesses liggen
en waarin ik verder wil.” Ze
heeft absoluut geen spijt van
haar studiekeuze. “De construc-
tiewedstrijd van 21 oktober was
zó leuk. Dan merk je aan den
lijve of wat je hebt ontworpen
ook goed is. Ja, ik viel ook in het
water.”
De eerstejaarscoördinator van de
faculteit drukte zijn studenten
op het hart meteen hard te
werken. Toch zegt ook Van der
Sman: “Ik heb de hoeveelheid
werk die ik zelf moet doen,
onderschat.” Daarmee bedoelt
ze de thuisopdrachten die bij
ontwerpgericht onderwijs
horen. Voor het eerst ervoer ze
stress. Om het verslag af te
krijgen, heeft ze de -niet
verplichte- begeleide zelfstudie
overgeslagen. “Ik hoop wel dat ik
er een goed cijfer voor krijg, dan

heb ik niet voor niets zo hard
gewerkt.”
Haar vrienden vinden haar braaf,
lief en slim. “Dat klopt wel een
beetje.” Een beetje? Ze vertelt
dat ze geen ruzie kan maken. Ze
schiet meteen te hulp wanneer
iemand iets niet snapt. Ook haar
uiterlijk werkt aan dit imago
mee; ze oogt groot, krachtig en
gezond, heeft glanzende blonde
haren en frisse wangen die veel
glimlachen. Voor haar eerste
deeltentamens haalde ze een 8,8
en een 9,3. “Ja, het klopt wel,
maar ik ben heus niet iemand
die alleen maar studeert.”
Tweemaal per week roeit ze bij
studentenroeivereniging Thêta,
ze zit in de bijzondere-activitei-
tencommissie van studievereni-
ging Simon Stevin en heeft een
bijbaantje. Elke avond iets te
doen, dus. Tijdens de Intro, waar
ze als zeventienjarige ook voor
het eerst met het uitgaansleven
in aanraking kwam, werd ze lid
van Thêta. Ze doet mee aan wed-

strijden, onder andere aan de
Asopos Najaarswedstrijden op
de Bosbaan in Amsterdam.
Tijdens de Intro kwam Van der
Sman ook in contact met
StudentPlus, een organisatie die
bijles voor middelbare scholie-
ren regelt. Voor tien euro per
uur legt ze nu iedere dinsdag
natuur- en scheikunde uit aan
een 5 vwo-scholiere. “Ik vind het
leuk om mensen dingen uit te
leggen en ik merk dat Nicoline
er direct iets aan heeft.” Ze vindt
het ook leuk om te stappen.
Iedere donderdagavond begint
voor haar in de borrelruimte van
Werktuigbouwkunde, De
Weeghconst. Daarna gaat ze
verder op het Stratumseind. Op
de donderdag van haar gesprek
met Cursor zal ze de laatste
etappe overslaan; morgen heeft
ze haar derde en laatste
tentamen van deze periode.
“Mechanica, het leukste en
moeilijkste vak uit dit blok.” Ze
heeft er nu al zin in./.

Norbine Schalij
Foto: Rien Meulman 

Het eerste kwartiel van haar
studie Werktuigbouwkunde zit

erop voor Charley van der
Sman (18). Bij aanmelding viel

ze op door haar fantastische
vwo-cijferlijst. Hoe bevalt het
haar tot nu toe in Eindhoven?

En is Werktuigbouwkunde uit-
dagend genoeg voor haar? 

“Ik hou van harde techniek”

Charley van der Sman

In het laboratorium van W-laag treffen
we vrijdagmiddag Paul Bloemen. Hij
heeft een opstelling gemaakt om
druppels van condens te meten.

Bij Werktuigbouwkunde werken acht
mensen als ondersteunend- en beheers-
personeel. Bloemen is één van hen en hij
is de optica-expert. Hij houdt zich dus
bezig met lasers, camera’s, lenzen en
dergelijke. Vandaag is Bloemen druk met

de opstelling die hij in samenwerking met
Mart Grooten maakt voor diens promotie-
onderzoek. De bedoeling is dat de grootte
en de vorm van druppels van condens
ermee kunnen worden vastgelegd.
Bloemen bedacht een tijdje geleden dat hij
daarvoor een ringlamp moest gebruiken.
“Een lichtbron schijnt in een kabel van
glasvezels. Aan het uiteinde vormen die
glasfibers een ringvormige lamp. Daar-
achter zit een plaat die gekoeld wordt en
waartegen de stoom die erlangs komt, kan
condenseren. De condensdruppels worden
met een camera vastgelegd ”, legt hij uit.
“Je ziet in feite de reflectie van het licht op
de druppel als een witte rand.” 
Als de installatie naar volle tevredenheid
werkt en Grooten verder kan met zijn
onderzoek, gaat Bloemen weer iets anders
bouwen. Het grootste deel van zijn werk-
dagen, die om half acht beginnen, is
Bloemen bezig in het lichtdichte laserlab.
Daar doet hij experimenten met een op-
stelling die al kant-en-klaar is en die hij

alleen moet optimaliseren. Wat hem
betreft krijgt hij weer een unieke vraag
van een werktuigbouwkundige voor-
gelegd. “Dat zelf verzinnen, vind ik het
mooiste van mijn werk.”(NS)
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Door rookontwikkeling in de
liftmachinekamer op vloer
veertien van Potentiaal ging
dinsdagmiddag het brandalarm
af. Een student van Electrical
Engineering kwam daardoor
vast te zitten in de lift. De hulp-
verlening was snel ter plaatse. 

Omdat het een groot gebouw
betrof, is er opgeschaald naar ge-
meentelijk niveau, vertelt ing.
Mirjam Jahnke, hoofd BHV. Alle
aanwezigen in Potentiaal
moesten dinsdag rond kwart voor
vijf naar buiten. Zij konden het
gebouw tegen zes uur  weer in.
Vermoedelijk is er kortsluiting in
de liftmachinekamer geweest,
maar de reden hiervoor is nog on-
bekend. Jahnke: “We hopen snel
meer te weten. De andere liften
zijn even oud en we willen zeker
weten dat die geen slijtage-

plekken vertonen.”  De defecte
lift wordt gemaakt en de andere
drie liften in Potentiaal zijn wel
weer gewoon in gebruik. Volgens
de leverancier van de liften hoeft
er niet gevreesd te worden voor
brandgevaar. 
Student Jos Dortmans, tevens be-
stuurslid bij Thor, zat vast in de
lift. “Ik wilde naar de tweede ver-
dieping en tussen vloer één en
twee schokte de lift. Uiteindelijk
heeft de brandweer me er tussen
vloer vier en vijf uitgehaald, ik
weet niet hoe ik daar terecht ben
gekomen.” 
De betrokken partijen zijn te-
vreden over de samenwerking.
Jahnke: “De procedures zijn goed
gelopen en iedereen heeft een
goed gevoel over de inzet. Een
verbeterpuntje was alleen de
melding dat het gebouw weer toe-
gankelijk was. Die kwam van de

politie, terwijl de brandweer dit
had moeten doen.” (JvG)

Foto: Bart van Overbeeke
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Ach en Wee

BMT-docente science buddy voor Halsema
Dr. Carlijn Bouten, universitair
hoofddocente bij Biomedische
Technologie, is één van de
zeven leden van KNAW-af-
deling De Jonge Akademie die
fractievoorzitster Femke
Halsema van Groen Links gaat
helpen bij het duiden van 
wetenschappelijke informatie.
Doel: het verkleinen van de
kloof tussen parlementariërs
en wetenschap. Maandag had
Bouten haar eerste gesprek.

Het initiatief voor dit pilotproject
dat een jaar duurt, ligt geheel bij
De Jonge Akademie. Elf fractie-
voorzitters zijn benaderd met het
aanbod door jonge weten-
schappers te worden bijgestaan.
Vijf reageerden enthousiast,
waaronder Halsema. “De eigen
onderzoeksbureaus zijn politiek

gericht en zijn uit op politiek
gewin. Wij zijn professioneel en
niet-partijdig”, zegt Bouten. “In
navolging van een Brits
voorbeeld proberen we het gat
tussen wetenschap en politiek te
dichten. We willen wederzijds
begrip kweken en de maatschap-
pelijke relevantie van we-
tenschap in haar volle breedte
laten zien. Vaak vinden politici
wetenschappers te genuanceerd
en vinden onderzoekers dat po-
litici te kort door de bocht gaan.
Wij gaan feitelijke kennis geven. ”
Bouten was afgelopen maandag
samen met een jurist van de
Universiteit van Tilburg te gast
bij Halsema in Den Haag. Over
de concrete vragen die haar
gesteld zijn, kan ze niets zeggen.
“Er zijn spelregels opgesteld,
waaronder die dat beide partijen

terughoudend zijn bij publi-
citaire activiteit. De vragen van de
parlementariërs worden vertrou-
welijk behandeld en de weten-
schappers blijven uit beeld. Een
andere spelregel is dat het
contact verbroken kan worden
wanneer het onverhoopt niet
‘klikt’ tussen de deelnemers.” Zo
heeft Bouten vooraf aangegeven
dat ze beter geen buddy van
Marianne Thieme van de Partij
voor de Dieren kan zijn omdat ze
zelf betrokken is bij experi-
menten met dieren. “Met
Halsema klikt het wel.” Het
contact zal voornamelijk per mail
en telefoon onderhouden
worden. Ook worden de jonge
academici binnenkort uitgeno-
digd voor het bijwonen van een
fractievergadering.  (NS)/.

Secretaresses leren NLP’en
Ongeveer zeventig 
secretaresses van de
TU/e kwamen maan-
dag bijeen voor een
workshop program-
meren. Ze werden 
bestookt met informa-
tie over waarneem-
posities en over
comfort-, stretch- en
stresszones.
Inderdaad, het betrof
neurolinguïstisch 
programmeren (NLP).
Aan de wand van de
Senaatszaal hangen
posters met kreten als
‘Verwarring is slechts
een doorgang naar een
nieuwe en andere
realiteit’ en ‘Als je
doet wat je altijd
gedaan hebt, zul je
krijgen wat je altijd 
gekregen hebt’. Twee
trainers van coachinginstituut Arpa loodsen de
dames door de basisprincipes van NLP, een
techniek die erop gericht is om op een aan-
gename manier met een ander te communiceren
en voor elkaar te krijgen wat je bij die persoon
wilt bereiken. Trainer Paul Flier over het doel
van de workshop: “Het gaat om een kennis-
making met NLP. Secretaresses zijn in hun werk
ongelofelijk veel aan het communiceren. Een
workshop als deze helpt hen om minder
functionele patronen te herkennen én te 
veranderen om zo het contact te verbeteren.”
Carla Verhagen, secretaresse bij Bouwkunde,
was al enigszins bekend met NLP maar leert

toch zeker dingen bij. “Hoe iets op iemand over-
komt kan heel erg verschillen van hoe jij het
bedoeld had. Een iets andere vraagstelling kan
al leiden tot een positievere reactie. Deze
workshop stemt in ieder geval tot nadenken.”
Namens de organisatie van de workshop laat
Valerie Roestenburg weten dat het een geslaag-
de dag was. “Het doel van onze halfjaarlijkse
bijeenkomsten is dat TU/e-secretaresses
elkaar leren kennen, tips geven en een beetje
netwerken. Ik heb gezien dat er heel wat
informatie werd uitgewisseld over hoe alles bij
iedereen werkt, dus de opzet is geslaagd.” (SK)

Steun voor sociaal
leenstelsel groeit
De Tweede Kamer wil dat het
Nederlandse onderwijs en 
onderzoek in 2020 tot de mon-
diale top-5 behoren, maar is
verdeeld over de financiering
daarvan. Het verruilen van de
basisbeurs voor een sociaal
leenstelsel gooit hoge ogen.

Hoe betaal je de ambitie om
Nederland mondiaal aan te top te
brengen, nu het land in een
economische crisis verkeert en er
commissies aan het werk gaan
die ingrijpende reorganisaties en
miljardenbezuinigingen gaan
voorstellen? Dat was dinsdag 10
november de belangrijkste vraag
in de Tweede Kamer, in de eerste
termijn van de behandeling van
de onderwijsbegroting. De PVV
kwam met de simpelste oplos-
sing: schaf de ‘grachtengordel-
hobby’s’ cultuur en media af en je
hebt geld genoeg.  

Studietax
Halbe Zijlstra van de VVD zoekt
de oplossing in het verruilen van
de basisbeurs voor een sociaal
leenstelsel. Dat levert een grote
besparing op en is volgens hem
veel rechtvaardiger. Dan betalen
laagopgeleiden immers niet
langer mee aan de studiekosten
van academici en hbo’ers, die

dankzij hun opleiding veel meer
verdienen. Dat argument slaat
niet aan bij de SP en GroenLinks,
die beducht zijn voor leenangst
en minder toegankelijk hoger on-
derwijs. GroenLinks ziet meer in
een studietax, maar dan niet in de
oude variant waarin afgestu-
deerden hun leven lang aan-
zienlijk meer belasting betalen.
Hoe de nieuwe variant er precies
uit gaat zien kon GL-kamerlid
Tofik Dibi nog niet zeggen. 
Boris van der Ham van D66 neigt
naar het sociale leenstelsel dat de
VVD -en eerder al de PvdA-
bepleit, op voorwaarde dat de toe-
gankelijkheid niet in gevaar
komt. Ook het CDA, dat de ba-
sisbeurs in 2007 nog wilde
sparen, sluit een sociaal leen-
stelsel in de huidige econo-
mische omstandigheden niet uit.
“Geen onderwerp is nu meer
heilig”, zei CDA’er Jan Jacob van
Dijk.
De PvdA hield zich gisteren
buiten deze discussie. Minister
Plasterk gaf in september aan dat
het sociale leenstelsel een be-
langrijk onderwerp is van de ‘her-
overwegingscommissies’ en dat
hij er tot die tijd niets over kwijt
wilde. Of hij dat vanavond in
tweede termijn wel zal doen is
onwaarschijnlijk. (HOP)/.

Potentiaal ontruimd na brandalarm 

Foto: Valerie Roestenberg
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Volgens de Kamer van Koophandel
daalde het aantal starters in Nederland
de afgelopen maanden licht ten op-
zichte van vorig jaar. Is dat, gezien in
het licht van de economische crisis,
merkwaardig of juist niet?   

“We zien de laatste decennia vaak dat het
aantal starters toeneemt als het eco-
nomisch beter gaat”, zegt prof.dr. Leo
Verhoef, hoogleraar Ondernemerschap.
“Tijdens de crisis in de jaren dertig van de
vorige eeuw was dat anders. Toen startten
heel veel mensen uit wanhoop een eigen
bedrijf, meestal in de detailhandel. Er was
geen sociaal vangnet, dus als mensen hun
baan verloren, moesten ze wel iets doen
om het hoofd boven water te houden. 
In de jaren zeventig en tachtig zijn er
opnieuw kleine crisissen geweest. Men
dacht toen dat het aantal starters weer zou
toenemen, maar het omgekeerde ge-
beurde: het aantal nam af. Dat kwam
doordat er inmiddels een sociaal vangnet
was. Mensen begonnen daardoor eerder
een eigen bedrijf in tijden van econo-
mische voorspoed. Als ze niet slaagden,
konden ze nog altijd voor een baas gaan
werken. Op grond daarvan zou ik ook nu

verwachten dat het aantal starters eerder
minder wordt dan toeneemt. 
Op de lange termijn zal het aantal eigen
bedrijven echter toenemen. Ik zie een
cultuur ontstaan waarbij het hebben van
een eigen bedrijf meer wordt gewaar-
deerd dan een vaste baan. Toen ik stu-
deerde had ik nog nooit van ondernemen
gehoord, nu word je er bijna mee dood
gegooid. Ook bedrijven vragen om onder-
nemende mensen. Steeds meer studen-
ten die een vak bij mij volgen, hebben al
een eigen bedrijf waarmee ze geld ver-
dienen naast hun studie. Vooral in de IT
kun je zonder grote investeringen al een
mooi bedrijf neerzetten. Er zijn soms
heel handige jongens bij. Ik had ooit een
student die bij de Macro pokertafeltjes
inkocht en ze via het internet over heel de
wereld verkocht. Dat vond ik echt een
vondst.
De cijfers van de Kamer van Koophandel
zijn overigens erg vervuild. Daarin zijn
bijvoorbeeld ook de inschrijvingen op-
genomen van bedrijven die een nieuwe
start maken uit fiscale overwegingen.
Het grootste gedeelte inschrijvingen
betreft ZZP’ers in de bouw en de agra-
rische sector. Zij verkopen hun eigen

kennis en vaardigheden en hoeven
weinig investeringen te doen. De cate-
gorie starters waar ik me op richt, omvat
hoogstens vijf procent van alle starters in
Nederland. Deze technostarters ont-
wikkelen diensten met marktpotenties
die hun eigen persoon overstijgen. Zij
richten zich op de langere termijn en
moeten de eerste jaren meestal sappelen,
gesteund door subsidies, fiscale aftrek-
posten, venture capitalists en steun van

derden, zoals universiteiten. Pas na een
jaar of drie krijgt het bedrijf zijn eerste
echte inkomsten. Tegen die tijd is de
crisis vermoedelijk alweer voorbij.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Archieffoto: Bart van Overbeeke

Groei starters door cultuur 
van ondernemen 

Prof.dr. Leo Verhoef, hoogleraar Ondernemerschap 
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Prof.ir. Leo Verhoef. 

Recent poneerde decaan
Piet Lemstra van de facul-
teit Scheikundige Techno-
logie op deze plek de
stelling dat de TU/e moet
krimpen middels een
strengere selectie aan de
poort en dat studies zoals
Technische Innovatie-
wetenschappen niet thuis
horen op een technische
universiteit. 

Het is alom bekend dat de TU/e kiest
voor innovatie. De term wordt wel vaker
gebruikt, maar ik denk ook echt dat
nieuwe technologieën kunnen inspire-
ren en de wereld kunnen verbeteren. De
TU/e is naar mijn mening ook niet alleen
een pure wetenschapsinstelling, waarbij
alleen menselijke nieuwsgierigheid de
drijfveer is, maar meer dan dat.
Innovatie is niet alleen nieuwe techniek,
maar techniek ook toepassen op de wereld.

Op het moment dat de TU/e een ivoren
toren wordt van bollebozen zorgt dit een
beetje voor de bevestiging van het toch al
zo erbarmelijke imago van de technische
universiteit. Als je echt gaat voor innova-
tie heb je een diverse groep nodig, en op
het moment dat er een grotere toestroom
is, is er ook meer differentiatie. Ik geloof
niet zozeer in een beeld waarbij er 
simpelweg goede en slechte studenten
zijn; als je matig presteert in technische
vakken kan je nog altijd verbreden. Ik
denk namelijk dat een technische basis
dan nog steeds voor veel studenten veel
kansen kan bieden, ook gezien de

diverse loopbanen die
technische studenten
hebben. De TU/e is een
opleidingsinstelling en
moet niet op kwaliteit
selecteren maar kwaliteit
genereren. Als je het 
basisniveau écht niet
aankan, lig je er al uit in
het eerste jaar (zeker nu
met de invoering van het
bindend studieadvies) en

kan je nog altijd die opleiding psycholo-
gie of culturele antropologie gaan doen. 

Wat mij betreft is Eindhoven in 2020
een baken voor innovatie, ondersteund
door een studentenpopulatie aan de
TU/e van twintigduizend studenten. Een
diverse maar toch samenhangende
groep vanuit heel Nederland, vanuit de
hele wereld, waarbij iedereen van elkaars
zienswijzen kan leren. Een groep met de
potentie om de wereld te veranderen.
Het is natuurlijk de vraag hoe realistisch
dit is, maar het aantal internationale stu-
denten maakt al een aanzienlijke groei
door. Voor de toestroom vanuit Neder-
land zelf ligt dit helaas anders, maar ik
denk dat als technologie mensen kan
inspireren, ook de toestroom van
Nederlandse studenten zeker zal
groeien.

Jesper van Berkel, president van de
Federatie Studieverenigingen
Eindhoven (FSE) 

Reageer op www.tue.nl/strategie2020

WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall??

WWeekkeelliijjkkss  ggeeeefftt  iieemmaanndd  vvaann  bbiinnnneenn  ooff  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  oopp  ddeezzee  vvrraaaagg zziijjnn

ooff  hhaaaarr  vviissiiee..  

De TU/e in 2020
NNeeddeerrllaannddeerrss  kkuunnnneenn  nniieett  rreekkeenneenn,,  ooff  hheett

nnoouu  oopp  zziijjnn  FFrreeuuddeenntthhaallss  iiss  ooff  oopp  zziijjnn  VVaann

ddee  CCrraaaattss’’..  JJee  zziieett  hheett  oopp  ddee  ttvv  iinn  qquuiizzzzeenn..

DDee,,  oopp  hhuunn  kkeennnniiss  ggeesseelleecctteeeerrddee,,  ddeeeell--

nneemmeerrss  sscchhuuiivveenn  rreekkeennvvrraaggeenn  zzoonnddeerr

aaaarrzzeelleenn  tteerrzziijjddee::  11,,11  mmaaaall  11,,22??  GGeeeenn

iiddeeee..  VVoollggeennss  JJaann  KKaarreell  LLeennssttrraa,,  hhiieerr  wweell--

bbeekkeenndd,,  lliiggtt  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  rreekkeenn--

vvaaaarrddiigghheeiidd  aaaann  ddee  lleerraarreenn::  ddiiee  kkuunnnneenn

hheett  zzeellff  nniieett..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  hhiijj  ggeelliijjkk  hheeeefftt..  

NNeeddeerrllaannddeerrss  kkuunnnneenn  ttrroouuwweennss  ooookk  nniieett

sscchhrriijjvveenn..  DDaatt  bblleeeekk  oonnllaannggss,,  ttooeenn  dduuiiddee--

lliijjkk  wweerrdd  ddaatt  ddee  rreecchhtteerrlliijjkkee  mmaacchhtt  eerr  nniieett

iinn  ssllaaaaggtt  oomm  vvoonnnniisssseenn  oopp  eeeenn  bbeeggrriijjppee--

lliijjkkee  mmaanniieerr  ttee  ffoorrmmuulleerreenn..  HHeebbbbeenn  zzee

ooookk  oopp  sscchhooooll  nniieett  ggeelleeeerrdd,,  oommddaatt  ddee

lleerraaaarr  hheett  zzeellff  nniieett  kkoonn..  JJee  zziieett  hheett  vveerrddeerr

iinn  tteekksstteenn  vvaann  bbeeddrriijjvveenn..  RReeccllaammeetteekksstteenn

eenn  ggeebbrruuiikkssaaaannwwiijjzziinnggeenn  ggeevveenn,,  ooookk  aallss

zzee  nniieett  uuiitt  hheett  KKoorreeaaaannss  vveerrttaaaalldd  zziijjnn,,

ggeeeenn  bbrruuiikkbbaarree  iinnffoorrmmaattiiee;;  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt

OOnnzzee  TTaaaall  ggeeeefftt  eerr  rreeggeellmmaattiigg  vvoooorr--

bbeeeellddeenn  vvaann..  ZZeellffss  hhoooogglleerraarreenn  ((!!))  kkeennnneenn

ggeeeenn  NNeeddeerrllaannddss..  NNiieett  zzoo  llaanngg  ggeelleeddeenn

sscchhrreeeeff  eeeenn  iinnttrreeddeennddee  pprrooffeessssoorr  aaaann  ddee

VVUU  ddaatt  hhiijj  hhooooppttee  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn

ccoolllleeggee  ‘‘iinn  ggrroottee  ggeettaalleenn’’  zzoouuddeenn

bbeezzooeekkeenn..

VVrrooeeggeerr  wweerrddeenn  kkiinnddeerreenn  ddiiee  ggooeedd

kkoonnddeenn  lleerreenn,,  sscchhoooollmmeeeesstteerr..

SScchhoooollmmeeeesstteerrss  wwaarreenn  ddee  iinntteelllleeccttuueelleenn

vvaann  hheett  ddoorrpp,,  eenn  mmeenniiggeeeenn  kkiijjkktt  mmeett

wwaaaarrddeerriinngg  tteerruugg  oopp  zziijjnn  llaaggeerree  sscchhooooll--

ttiijjdd..  SSoommmmiiggeenn  lleeeerrddeenn  zzoo  ggooeedd,,  ddaatt  zzee,,

hhooeewweell  aaffkkoommssttiigg  uuiitt  aarrmmee  eenn  hheeeell  eeeenn--

vvoouuddiiggee  ggeezziinnnneenn,,  vvaann  sscchhoooollmmeeeesstteerr

lleerraaaarr  wweerrddeenn  eenn  vvaann  lleerraaaarr  hhoooogglleerraaaarr..

MMeett  nnaammee  iinn  ddee  wwiisskkuunnddee  zziijjnn  ddaaaarr  vvoooorr--

bbeeeellddeenn  vvaann..  

HHeett  aammbbtt  vvaann  sscchhoooollmmeeeesstteerr  iiss  ggeeddeevvaa--

lluueeeerrdd,,  mmaaaarr  ddee  nnaaaamm  vvaann  hheett  aammbbtt  iiss  ttoott

ggrroottee  ddeeffttiigghheeiidd  ggeesstteeggeenn::  eeeerrsstt  ttoott

‘‘oonnddeerrwwiijjzzeerr’’  eenn  nnuu  ttoott  ‘‘lleerraaaarr’’,,  eenn  hheett  zzaall

oopp  ddeenn  dduuuurr  wweell  lleeccttoorr  ooff  pprrooffeessssoorr

wwoorrddeenn  --  iinn  FFrraannkkrriijjkk  wwaass  hheett  iinn  mmiijjnn

sscchhoooollttiijjdd  aall  ‘‘pprrooffeesssseeuurr’’..  HHeett  wwoooorrdd

‘‘sscchhoooollmmeeeesstteerr’’  wwoorrddtt  aalllleeeenn  nnoogg  aallss

ggeeuuzzeennnnaaaamm  ggeebbrruuiikktt..

WWeellkkee  mmeennsseenn  wwoorrddeenn  nnuu  oonnddeerrwwiijjzzeerr,,

lleerraaaarr??  JJuuiisstt,,  mmeennsseenn  ddiiee  nniieett  zzoo  ggooeedd

kkuunnnneenn  lleerreenn,,  mmaaaarr  ddiiee  ‘‘iieettss  wwiilllleenn’’  mmeett

kkiinnddeerreenn;;  aalllleess  iinn  hheett  nneettttee,,  nnaattuuuurrlliijjkk..  ZZee

zziijjnn  mmeeeerr  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  ddee  kkiinnddeerrzziieell

ddaann  iinn  hheett  kkiinnddeerrbbrreeiinn..  KKiinnddeerreenn  ddiiee  vvaann

hhuunn  oonnddeerrwwiijjzzeerr  iieettss  pprroobbeerreenn  oopp  ttee

sstteekkeenn,,  kkoommeenn  bbeeddrrooggeenn  uuiitt..

TTeeggeennwwoooorrddiigg  wwoorrddeenn  kkiinnddeerreenn  ddiiee  ggooeedd

kkuunnnneenn  lleerreenn,,  pprrooffeessssoorr  --  dduuiizzeennddeenn

hheebbbbeenn  wwee  eerrvvaann..  DDiiee  kkuunnnneenn  mmeeeessttaall

ooookk  nniieett  rreekkeenneenn,,  mmaaaarr  ddaatt  hhooeefftt  ooookk

nniieett,,  eenn  vvaaaarrddiigghheeiidd  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddss  iiss

oovveerrbbooddiigg,,  wwaanntt  aalllleess  mmooeett  iinn  hheett  EEnnggeellss..

ZZoo  wwoorrddtt  ooookk  iinn  hheett  hhooggeerr  oonnddeerrwwiijjss  aalllleess

wweell  ddeeffttiiggeerr,,  mmaaaarr

nniieett  bbeetteerr..

Effe zeuren
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TU/e-site in race voor titel Website van het Jaar
De website van de TU/e maakt
kans op de titel ‘Website van
het Jaar 2009’. De site behoort
tot de zestien genomineerden
in de categorie Onderwijs. 

Internetgebruikers kunnen tot
18 november via www.website-
vanhetjaar.nl hun stem uit-
brengen. Zij kunnen daar
aangeven wat zij vinden van de
navigatie, de inhoud en het
ontwerp van de genomineerde
websites. Ook dienen stemmers
aan te geven in hoeverre zij de
sites zouden aanbevelen aan
anderen. De site met de hoogste
waarderingsscore krijgt de titel
Beste Website, de site met de
meeste stemmen wordt
Populairste Website.

De sites zijn op drie wijzen geno-
mineerd. Zo is een deel geselec-
teerd uit de Stir Marktmonitor,
een lijst van de meest bezochte
sites van Nederland. Daarnaast
zijn er steekproeven gehouden
waarbij mensen werd gevraagd
welke sites zij kennen en bezoe-
ken. Ook is een aantal wildcards
vergeven aan kleinere sites die
volgens de organisatoren voor-
uitstrevend zijn. “De TU/e is
genomineerd aan de hand van de
tweede selectiewijze”, zegt
Frans-Anton van Gils, project-
manager van de verkiezing.
De verkiezing wordt gehouden
door onder anderen marktonder-
zoeksbureau MetrixLab en inter-
nettijdschrift Emerce. Vorig jaar
werden circa anderhalf miljoen

stemmen uitgebracht. Eerdere
winnaars waren Google, Hyves
en Markplaats. Dit jaar dingen
ruim driehonderd websites mee
in 21 categorieën. Onderwijs is
voor het eerst één van de cate-
gorieën. In totaal maken acht
universiteiten kans in deze
rubriek.
De TU/e krijgt begin volgend jaar
overigens een nieuwe website.
Het College van Bestuur trok
hiervoor onlangs zeven euroton
extra uit. (TA)/.

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

‘TU/e scoort goed in
Elsevier-onderzoek’.
Zomaar een
nieuwsregel die
onlangs voorbij
kwam, maar wel één
met een heel waar-
devolle inhoud.
Want hier in Eindhoven doen we
het goed en daar mogen we best
eens bij stil staan. 
Het College van Bestuur richt
zijn pijlen al langer op profi-
lering en doet er alles aan om
hoogwaardig onderwijs te faci-
literen. Natuurlijk is het beter
als dit bevestigd wordt door
TU/e-studenten met een onaf-
hankelijk onderzoek. Als onze
universiteit goed scoort in
rankings en/of competities, zou
de PF graag zien dat daar
meteen aandacht aan besteed
wordt. Niet, zoals nu, slechts
een klein berichtje op de website

van de TU/e en in
Cursor, maar met wat
meer gepaste trots.
Een ware fanfare over
de campus is zeker
niet ons streven,
echter had het College
van Bestuur dit goede

nieuws op een enthousiastere
manier kunnen delen met stu-
denten en medewerkers. Dit is
een gemiste kans! 
Met de onlangs gelanceerde
‘The Innovator’-campagne zijn
we in ieder geval al goed op weg.
De TU/e recht nu haar rug, maar
die kin mag nog even omhoog.
Studeren aan de TU/e is na-
melijk iets om trots op te zijn!

Namens de fractie PF,
Thomas Bolster en Rudy van
Beurden

En ik vind...

Internationale informatica-
wereld bijeen in Eindhoven

MMeett  eeeenn  fflleess  CCooccaa--CCoollaa  iinn  ddee

aaaannssllaagg  oomm  ddee  ggeehhaavveennddee  sstteemm--

bbaannddeenn  ttee  ssmmeerreenn,,  sspprraakk  ddee

TTeexxaaaannssee  hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..  EE..

AAlllleenn  EEmmeerrssoonn  vvoorriiggee  wweeeekk

wwooeennssddaagg  eeeenn  BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvooll

vvaakkggeennootteenn  ttooee..  

IInnffoorrmmaattiiccaappiioonniieerr  EEmmeerrssoonn  kkrreeeegg

iinn  22000077  ddee  TTuurriinngg--aawwaarrdd  vvoooorr  zziijjnn

wweerrkk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  FFoorrmmeellee

MMeetthhooddeenn,,  ddee  ttaakk  vvaann  iinnffoorrmmaattiiccaa

ddiiee  ddee  bbeettrroouuwwbbaaaarrhheeiidd  vvaann  ddiiggii--

ttaallee  ssyysstteemmeenn  oonnddeerrzzooeekktt..  NNaa  ddee

oouuddggeeddiieennddee  EEmmeerrssoonn  kkrreeeegg  ddee

jjoonnggee  NNeeddeerrllaannddssee  hhoooogglleerraaaarr

pprrooff..ddrr..iirr..  JJoooosstt--PPiieetteerr  KKaattooeenn  ddee

ggeelleeggeennhheeiidd  oomm  ttee  llaatteenn  zziieenn  wwaaaarr

ddee  iinn  ddee  jjaarreenn  ttaacchhttiigg  ddoooorr

EEmmeerrssoonn  oonnttwwiikkkkeellddee  mmeetthhooddeenn

tteeggeennwwoooorrddiigg  wwoorrddeenn  iinnggeezzeett..  

DDee  lleezziinnggeenn  wwaarreenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann

ddee  FFoorrmmaall  MMeetthhooddss  WWeeeekk  aaaann  ddee

TTUU//ee;;  mmeett  oonnggeevveeeerr  775500  ggeerreeggiiss--

ttrreeeerrddee  bbeezzooeekkeerrss  hheett  ggrroooottssttee

ccoonnggrreess  tteerr  wweerreelldd  oopp  ddiitt  vvaakk--

ggeebbiieedd..  VVoollggeennss  oorrggaanniissaattoorr  ddrr..

TTiijjnn  BBoorrgghhuuiiss  wwaass  hheett  vvoooorr  hheett

eeeerrsstt  iinn  ttiieenn  jjaaaarr  ddaatt  zzoovveeeell

mmeennsseenn  bbiijjeeeennkkwwaammeenn  oomm  kkeennnniiss

oovveerr  ffoorrmmeellee  mmeetthhooddeenn  uuiitt  ttee

wwiisssseelleenn..  ““EErr  bbeessttaaaann  vveeeell  kklleeiinnee

ccoonnffeerreennttiieess  iinn  ddiitt  vvaakkggeebbiieedd,,

mmaaaarr  wwiijj  hheebbbbeenn  nnuu  nnaaaasstt  FFMM22000099

--ddaatt  wwee  zzeellff  oorrggaanniisseerreenn--  ddee  mmooggee--

lliijjkkhheeiidd  ggeebbooddeenn  aaaann  ddee  oorrggaannii--

ssaattiieess  vvaann  nnoogg  eeeenn  nneeggeennttaall  ggeerree--

llaatteeeerrddee  ccoonnffeerreennttiieess  eenn  wwoorrkk--

sshhooppss,,  oomm  hhuunn  eevveenneemmeenntt

ggeelliijjkkttiijjddiigg  aaaann  ddee  TTUU//ee  ttee  llaatteenn

ppllaaaattssvviinnddeenn..  DDaaaarraaaann  wwaass  oovveerr--

dduuiiddeelliijjkk  bbeehhooeeffttee..  DDiivveerrssee  ccoonnffee--

rreennttiieess  hheebbbbeenn  ooookk  ggeezzaammeennlliijjkkee

sseessssiieess  iinnggeellaasstt,,  iinn  eeeenn  ppaaaarr  

ggeevvaalllleenn  zziijjnn  ddiiee  zzeellffss  tteerr  pplleekkkkee

ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..””  

DDee  ‘‘IInndduussttrryy  DDaayy’’  oopp  ddoonnddeerrddaagg  55

nnoovveemmbbeerr  ssttoonndd  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann

ddee  ssyynneerrggiiee  ttuusssseenn  oonnddeerrzzooeekkeerrss

eenn  ggeebbrruuiikkeerrss  vvaann  ffoorrmmeellee  mmee--

tthhooddeenn..  IInn  dduuoopprreesseennttaattiieess  wweerrdd

vveerrtteelldd  oovveerr  ddee  wweeddeerrzziijjddssee  eerrvvaa--

rriinnggeenn..  OOookk  ddee  kkeennnniisswweerrkkeerrss--

rreeggeelliinngg  kkwwaamm  aaaann  bboodd;;  iinn  eeeenn

ssppeecciiaallee  sseessssiiee  mmoocchhtt  iirr..  PPiieetteerr  ddee

BBoocckk  vvaann  hheett  TTUU//ee  IInnnnoovvaattiioonn  LLaabb

ddiitt  NNeeddeerrllaannddssee  ssaammeennwweerrkkiinnggss--

mmooddeell  vvoooorr  hheett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ggee--

zzeellsscchhaapp  ttooeelliicchhtteenn..  AAll  mmeett  aall  eeeenn

zzeeeerr  ggeessllaaaaggddee  wweeeekk,,  vviinnddtt

BBoorrgghhuuiiss..  ““EErr  wwoorrddtt  ddaann  ooookk  aall

ddrruukk  ggeeddiissccuussssiieeeerrdd  oovveerr  ddee

tteerrmmiijjnn  wwaaaarroopp  ddee  vvoollggeennddee  eeddiittiiee

mmooeett  ppllaaaattssvviinnddeenn..””  ((TTJJ))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Ict-opleiding TU/e na Delft populairst
Technische Informatica aan de
TU/e is onder bovenbouwleer-
lingen van de havo en het vwo
de op een na populairste uni-
versitaire ict-opleiding. Alleen
de zusteropleiding in Delft
moet men voor laten gaan. De
derde plek is voor de
Universiteit Utrecht.

De populariteit van de
Eindhovense opleiding blijkt uit
een inventarisatie van Qompas,
een bedrijf dat digitale producten
ontwikkelt die hulp bieden bij het
maken van een studiekeuze. Via

het online studiekeuzepro-
gramma Qompas Studeren
kunnen leerlingen opleidings-
presentaties bekijken. 
De populariteitscijfers van de ict-
opleidingen zijn gebaseerd op
het aantal keren dat leerlingen in
het schooljaar 2008-2009 de
presentaties hebben bekeken.
Van alle informaticaopleidingen
op hbo-niveau zijn die van Fontys
Hogescholen het populairst. De
Zuid-Nederlandse instelling
bleef Hogeschool Rotterdam en
Hogeschool van Amsterdam
voor. Van alle typen ict-oplei-

dingen is de studie Informatica
het meest geliefd. De studie
wordt in populariteit op de hielen
gezeten door achtereenvolgens 
Technische Informatica, Bedrijfs-
kundige Informatica en Econo-
mie en Informatica.
Circa één op de drie scholieren in
de bovenbouw van de havo en het
vwo gebruikt Qompas Studeren
bij het maken van een studie-
keuze. (TA)/.

TU/e-studenten azen op wegwerpprijs
Zes TU/e-studenten zijn genomineerd voor de
ontwerpen die ze bedachten in de strijd tegen
zwerfafval. Op 14 december maakt de gemeen-
te Eindhoven de prijswinnaars bekend.

In totaal zijn sinds september zevenenveertig
ideeën voor de ontwerpwedstrijd ‘Strijp-S, simply
the cleanest’ ingestuurd. Volgens een woord-
voerster van de gemeente komen de voorstellen
voort uit een bonte mix van burgers, profes-
sionele ontwerpbureaus en studenten. Daarvan
zijn er eenentwintig uiteindelijk genomineerd
voor een prijs.
De ontwerpen spitsen zich toe op een nieuwe
manier om afval in te zamelen. In veel gevallen
gaat het om openbare prullenbakken die met
behulp van een opvallend ontwerp, licht of geluid,
uitnodigen om afval in te deponeren. Een jury 
selecteert een aantal winnaars, maar ook het
publiek mag een ontwerp kiezen.
De gemeente Eindhoven gaat de winnende ont-
werpen uitvoeren in een proeftuin op de nieuwe
woon-, werk- en ontmoetingsplek Strijp-S. De
TU/e zal aan de hand van gedragsonderzoek con-
troleren welk ontwerp het beste aanslaat. Het
meest succesvolle prototype zal later ook in de
rest van de stad worden geplaatst. (FvO)/.
Meer info: www.eindhoven.nl/strijps. 

(Advertentie)
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Medicijnen belichten in plaats

Mensen die last hebben van chronische
pijn of terugkerende ontstekingen zoals
bij reuma, zijn veroordeeld tot intensief
en langdurig medicijngebruik. Ze zijn
vrijwel iedere dag aangewezen op pillen
en spuiten om hun leven draaglijk te
houden. Maar het voortdurend toedienen
van medicijnen is al een last op zich. Dat
geldt ook voor patiënten die chemo-
therapie krijgen. Ze gaan gebukt onder de
krachtige cytostatica die lokaal wordt toe-
gediend om kankercellen te bestrijden. 
Voor hen zou medicijnafgifte vanuit een
implantaat een uitkomst zijn. Een soort
staafje vol medicijnen dat onderhuids
wordt aangebracht en eenvoudig van
buiten de patiënt aan of uit wordt gezet.
Deze ‘niet-invasieve wijze van gepulseer-

de dosering’ biedt meer voordelen dan de
traditionele toedieningsvormen die oraal
of via injectie
plaatsvinden. Een
makkelijke en
pijnloze dosering
zal ervoor zorgen
dat patiënten
minder snel ver-
zuimen om medi-
cijnen te nemen.
En door de lagere
benodigde doses van krachtige medi-
cijnen, die vanuit het implantaat op
locatie hun werk doen, wordt niet het hele
lichaam blootgesteld aan het medicijn.
Ir. Micky Vertommen zocht en vond een
manier om dergelijke implantaten aan en

uit te schakelen met behulp van nabij-
infrarode straling (NIR) die, afhankelijk

van de golflengte,
tot enkele centi-
meters kan in-
dringen in het
menselijke
lichaam en
hierdoor aantrek-
kelijk is voor bio-
medische toepas-
singen. Het

principe is gebaseerd op opwarming van
het polymeren implantaat rondom de
glasovergangstemperatuur (Tg). Nadat
een implantaat is ingebracht, kan met ge-
richte NIR de ‘capsule’ met medicijnen
worden opgewarmd. Door de tijdelijke

verhitting wordt de buitenste ‘schil’ van
het implantaat rubberachtig en kunnen
medicijnen door de wand van het im-
plantaat sijpelen. Zodra de schil afkoelt,
wordt de buitenwand van het implantaat
weer glasachtig en blijven de medicijnen
afgeschermd van het lichaam.
Zo simpel als de methode werkt, zo
gecompliceerd is het onderzoek geweest
naar de parameters die het proces beïn-
vloeden. Zo is gekeken naar de verzadi-
ging van medicijnen in het implantaat.
Hoe hoger de concentratie, hoe sneller de
afgifte. Verder speelt de temperatuur bij
opwarming een rol. Die kan worden
bepaald door het vermogen van de NIR-
laser die op de huid schijnt, maar ook
door de concentratie en laagdikte van een

/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
Spuiten en slikken zijn de

meest gebruikelijke

manieren om medicijnen in
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Semi-automatisch communicatiesysteem ondersteunt gezinsleven
Is mijn vrouw veilig op haar werk aan-
gekomen? Zijn de kinderen op school?
Zal ik mijn man bellen of kan ik beter
even mailen? Voorbeelden van vragen
die veel werkende ouders met een druk
gezinsleven zichzelf geregeld stellen
gedurende hun werkdag. Vassilis Javed
Khan promoveerde woensdag 11 novem-
ber bij Industrial Design op het onder-
werp ‘family awareness’. Hij ontwierp
een communicatiesysteem waarbij
gezinsleden met elkaar in contact zijn
zonder dat daar actieve input voor nodig
is.

Javed Khan, half Grieks, half Indiaas, stu-
deerde Informatica in Griekenland. Na
drie jaar werken kwam hij naar
Nederland om de post-Master User
System Interaction aan de faculteit
Industrial Design te gaan doen. Zijn
promotie-onderzoek naar family awa-
reness-systemen deed hij bij de vakgroep
User Centered Engineering. 
Khan begon zijn onderzoek in 2004.
Nieuwe media speciaal voor sociaal
gebruik, zoals Facebook, Twitter en
Picasa, waren in opkomst. Khan: “Ik
vroeg me af: hebben we eigenlijk nog wel
meer nodig? Hebben mensen onvervulde
communicatiebehoeften?” Khan inter-
viewde twintig Nederlandse ouders.
“Toen zag ik dat er inderdaad een onver-
vulde behoefte was, vooral aan informatie

over het leven van kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Uit literatuurstudie kwam
bovendien naar voren dat ook het kind er
behoefte aan heeft dat zijn ouders weten
wat hij allemaal doet. Het is zelfs zo dat
kinderen die zich bewust zijn van de be-
langstelling van hun ouders, het beter
doen op school. Dat versterkte mijn in-
teresse.”
Khan ontwikkelde vervolgens een simpel
prototype van een systeem waarmee
ouders op afstand kunnen zien wat hun
kind op dat moment op school aan het
doen is: SchoolAware. Op de internatio-
nale basisschool in Eindhoven plaatste
Khan een computer met Bluetooth in het
klaslokaal. Vijf kinderen kregen een
Bluetooth-ontvanger in hun broekzak.
Ouders konden op die manier zien of hun
kind in de klas aanwezig was. Bovendien
konden ze zien wat er op het programma
stond, bijvoorbeeld rekenen of voorlezen.
Dat gaf ouders de gelegenheid om aan het
eind van de dag te kunnen vragen hoe het
gegaan was bij rekenen of waarom het
kind niet buiten had gespeeld in de
pauze.
Voor communicatie tussen ouders onder-
ling ontwierp hij FamilyAware: een
systeem waarbij partners globaal van
elkaar kunnen zien waar ze zich bevinden
en wat ze aan het doen zijn. “Door middel
van Wifi-access points, gekoppeld aan een
database met plaatsaanduidingen (bij-

voorbeeld kinderdagverblijf, werk, lunch)
wordt informatie doorgegeven over waar
je je bevindt. Niet zozeer in welk gebouw
je zit, maar plaats in de zin van werk. Ik
kan bijvoorbeeld ook de kantine van het
Auditorium instellen als ‘werk’ als ik daar
vaak afspraken heb. Verder heb ik een ap-
plicatie ontwikkeld die kan zien welke af-
spraak er op dat moment in de Outlook-
agenda staat en ook is zichtbaar of
iemand typt of de muis beweegt.” Dus als
je ziet dat je vrouw achter haar computer
zit, dan kun je
besluiten om een
email te sturen
omdat ze die
waarschijnlijk
snel zal lezen. Zit
ze in de kantine,
dan kun je beter
even de telefoon
pakken. 
Natuurlijk rijst daarbij de vraag of zo’n
systeem niet een te controlerend karakter
heeft. Maar volgens de testpersonen hielp
het systeem hen juist om efficiënter
gebruik te maken van bijvoorbeeld tele-
foon en email en werkte het ook gerust-
stellend om te weten dat hun man of
vrouw veilig op het werk aangekomen
was. Het scheelde zelfs telefoonverkeer.
Het voordeel van SchoolAware was vooral
dat ouders meer gedetailleerd konden
vragen hoe de dag van hun kind was

geweest. Een tekortkoming die Khan
tegenkwam is dat ouders in sommige
gevallen misschien ‘zorgwekkende’ of
conflicterende informatie ontvangen
zonder dat ze daar vervolgens ophelde-
ring over krijgen. Bijvoorbeeld: volgens
het rooster heeft het kind nu rekenen,
maar het is niet in de klas. Is hij alleen
maar even naar de wc of is misschien het
rooster veranderd? Of is er iets anders
aan de hand? 
Voor het inventariseren van de precieze

informatiebehoefte
op verschillende
momenten van de
dag gebruikte Khan
twee methodes: de
Experience
Sampling Method
(ESM) en de Day
Reconstruction

Method (DRM). De eerste methode werkt
met peilmomenten verdeeld over de hele
dag. Bij de tweede moet de respondent
aan het eind van de dag alle vragen in één
keer beantwoorden. Bij allebei gaat echter
waardevolle informatie verloren. Bij de
ESM omdat de respondent misschien net
even druk bezig is op het moment dat hij
een vraag voorgelegd krijgt en bij de DRM
omdat hij pas ’s avonds vragen over zijn
gevoel van die ochtend moet beantwoor-
den.
Khan ontwierp daarom een programma
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Heliumschaarste door ontwapening
EErr  lliijjkkeenn  ggrroottee  pprroobblleemmeenn  iinn  aaaannttoocchhtt  vvoooorr  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddiiee  wweerrkkeenn  mmeett  eexxttrreeeemm  llaaggee  tteemm--

ppeerraattuurreenn..  MMeeddee  ddoooorr  ddee  oonnttwwaappeenniinngg  nnaa  ddee  KKoouuddee  OOoorrlloogg  nneeeemmtt  ddee  bbeesscchhiikkbbaarree  hhooee--

vveeeellhheeiidd  vvaann  hheett  iissoottoooopp  hheelliiuumm--33  nnaammeelliijjkk  aaff,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  ggeebbrruuiikk  hhiieerrvvaann  iinn  mmeenngg--

kkooeelleerrss  --ddee  eenniiggee  mmeetthhooddee  oomm  tteemmppeerraattuurreenn  ttee  bbeerreeiikkeenn  vvaann  eeeenn  dduuiizzeennddssttee  ggrraaaadd  bboovveenn

hheett  aabbssoolluuttee  nnuullppuunntt  ((--227733  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss))--  oonnbbeettaaaallbbaaaarr  ddrreeiiggtt  ttee  wwoorrddeenn..  DDee  aaffggeellooppeenn

ttwweeee  jjaaaarr  iiss  ddee  pprriijjss  vvaann  hheelliiuumm--33  aall  vveerrttiieennvvoouuddiiggdd,,  ttoott  mmeeeerr  ddaann  dduuiizzeenndd  eeuurroo  ppeerr  lliitteerr..

HHeett  zzeellddzzaammee  hheelliiuumm--33  kkoommtt  nnaauuwweelliijjkkss  iinn  ddee  nnaattuuuurr  vvoooorr;;  hheett  ggaass  wwoorrddtt  vvoooorrnnaammeelliijjkk

ggeevvoorrmmdd  bbiijj  rraaddiiooaaccttiieeff  vveerrvvaall  vvaann  ddee  ttrriittiiuummvvoooorrrraaaadd  ddiiee  ddee  VVSS  eenn  ddee  RRuussllaanndd  oonnddeerrhhoouuddeenn

aallss  ggrroonnddssttooff  vvoooorr  wwaatteerrssttooffbboommmmeenn..  DDee  hheelliiuumm--33  ddiiee  hhiieerruuiitt  vvrriijjkkoommtt,,  wwoorrddtt  vveerrkkoocchhtt..  NNaa

ddee  KKoouuddee  OOoorrlloogg  iiss  ddiiee  ttrriittiiuummvvoooorrrraaaadd  --eenn  ddaaaarrmmeeee  hheelliiuummpprroodduuccttiiee--  ggeessttaaaagg  aaffggeennoommeenn..

HHeett  tteekkoorrtt  hheeeefftt  vvoollggeennss  ddee  wweebbssiittee  vvaann  SScciieennccee  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  oovveerrhheeiidd  ddooeenn  bbeesslluuiitteenn

rreessttrriiccttiieess  ttee  vveerrbbiinnddeenn  aaaann  ddee  vveerrkkoooopp  vvaann  hheett  ggaass  aaaann  aannddeerree  llaannddeenn..  

Vaccin helpt ook achteraf
DDoooorr  hheett  iimmmmuuuunnssyysstteeeemm  ttee  ssttiimmuulleerreenn  mmeett  eeeenn  vvaacccciinn  kkaann  eeeenn  cchhrroonniisscchhee  iinnffeeccttiiee  mmeett  hheett

hhuummaaaann  ppaappiilllloommaavviirruuss  wwoorrddeenn  bbeessttrreeddeenn..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  hheett  LLeeiiddss

UUnniivveerrssiittaaiirr  MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  ((LLUUMMCC))  ddaatt  vvoorriiggee  wweeeekk  iinn  TThhee  NNeeww  EEnnggllaanndd  JJoouurrnnaall  ooff

MMeeddiicciinnee  vveerrsscchheeeenn..  PPaappiilllloommaavviirruusssseenn  zzoorrggeenn  vvoooorr  aabbnnoorrmmaallee  cceellggrrooeeii  vvaann  hhuuiidd  eenn  sslliijjmm--

vvlliieezzeenn  eenn  vveerroooorrzzaakkeenn  oonnddeerr  mmeeeerr  wwrraatttteenn..  HHeett  hhuummaaaann  ppaappiilllloommaavviirruuss  ttyyppee  1166  ((HHPPVV1166))  iiss

mmiinnddeerr  oonnsscchhuullddiigg::  hheett  kkaann  sscchhaaaammlliippkkaannkkeerr  vveerroooorrzzaakkeenn  eenn  iiss  ooookk  iinn  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee  ggee--

vvaalllleenn  ddee  rreeddeenn  vvoooorr  hheett  oonnttssttaaaann  vvaann  bbaaaarrmmooeeddeerrhhaallsskkaannkkeerr..  LLeeiiddssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheebbbbeenn

nnuu  vvrroouuwweenn  mmeett  eeeenn  vvoooorrssttaaddiiuumm  vvaann  sscchhaaaammlliippkkaannkkeerr  iinnggeessppootteenn  mmeett  HHPPVV1166--eeiiwwiitt..  NNaa

eeeenn  jjaaaarr  bblleekkeenn  vviieerr  oopp  ddee  vviijjff  vvrroouuwweenn  vviirruussvvrriijj  eenn  bbiijj  ddee  hheellfftt  wwaarreenn  zzeellffss  aallllee  kkllaacchhtteenn  vveerr--

ddwweenneenn..  MMoommeenntteeeell  wwoorrddtt  oonnddeerrzzoocchhtt  ooff  ddee  tthheerraappeeuuttiisscchhee  vvaacccciinnaattiiee  ooookk  wweerrkktt  bbiijj  bbaaaarr--

mmooeeddeerrhhaallsskkaannkkeerr..  

WWaatt  zzoouu  hheett  hhaannddiigg  zziijjnn  aallss  ddee  hhaarrddee  sscchhiijjff

vvaann  oonnzzee  ccoommppuutteerr  nniieett  mmeeeerr  hhooeeffddee  ttee

ddrraaaaiieenn  oomm  ttee  wwoorrddeenn  uuiittggeelleezzeenn..  AAll  ddaatt

ggeeddrraaaaii  kkoosstt  eenneerrggiiee,,  hheett  vveerroooorrzzaaaakktt  nnuutt--

tteelloozzee  wwaarrmmttee  eenn  sslliijjttaaggee..  HHeett  aaffssttuuddeeeerr--

oonnddeerrzzooeekk  vvaann  FFrraannkk  SScchhooeennaakkeerr  kkaann  eerraaaann

bbiijjddrraaggeenn  ddaatt  hheett  uuiittlleezzeenn  vvaann  ggeeggeevveennss  ooooiitt

vvoolllleeddiigg  bbeewweeggiinnggssllooooss  ppllaaaattssvviinnddtt..  

HHeett  ooppssllaaaann  vvaann  ddiiggiittaallee  ggeeggeevveennss  oopp  eeeenn

hhaarrddee  sscchhiijjff  iiss  mmooggeelliijjkk  ddaannkkzziijj  eeeenn  mmaaggnneettii--

sseeeerrbbaaaarr  llaaaaggjjee  oopp  ddee  sscchhiijjff..  DDee  wwiisssseelleennddee

mmaaggnneettiisscchhee  ggeebbiieeddeenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  eeeenn  kkoopp

oonnddeerr  ddee  hhaarrddee  sscchhiijjff  ggeesscchhrreevveenn  eenn  uuiitt--

ggeelleezzeenn..  DDaaaarrvvoooorr  mmooeett  ddee  sscchhiijjff  wweell  ddrraaaaiieenn,,

tteennzziijj  ddee  mmaaggnneettiisscchhee  ggeebbiieeddeenn  zzeellff  iinn  ddee

jjuuiissttee  rriicchhttiinngg  vveerrsscchhuuiivveenn..  OOmm  ddiitt  mmooggeelliijjkk

ttee  mmaakkeenn,,  iiss  vveeeell  kkeennnniiss  nnooddiigg  oovveerr  hheett  ffiijjnnee

mmaaggnneettiisscchhee  mmaatteerriiaaaall  wwaaaarrvvaann  hheett  llaaaaggjjee  oopp

ddee  sscchhiijjff  iiss  ggeemmaaaakktt..  

SScchhooeennaakkeerr,,  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurr--

kkuunnddee,,  hhoouuddtt  zziicchh  bbeezziigg  mmeett  ‘‘EElleeccttrroonn  BBeeaamm

IInndduucceedd  DDeeppoossiittiioonn’’  ((EEBBIIDD)),,  eeeenn  nniieeuuwwee

mmeetthhooddee  oomm  oopp  nnaannoonniivveeaauu  ssttrruuccttuurreenn  vvaann

iijjzzeerr  ttee  mmaakkeenn..  IInn  eeeenn  hhoooogg  vvaaccuuüümm  ssyysstteeeemm

bbrreennggtt  hhiijj  eeeenn  ddrraaaaggggaass  ((  FFee22((CCOO))99 ))  mmeett

ddaaaarriinn  iijjzzeerraattoommeenn..  DDaatt  ggaass  ssllaaaatt  nneeeerr  oopp  eeeenn

oonnddeerrggrroonndd  vvaann  ssiilliicciiuumm,,  zzooaallss  wwaatteerrggaass

ccoonnddeennsseeeerrtt  ttoott  ddrruuppppeellss  oopp  eeeenn  rraaaamm..  RReecchhtt

bboovveenn  hheett  ssiilliicciiuummppllaaaattjjee  hhaannggtt  eeeenn

eelleekkttrroonneennkkaannoonn  ddaatt  eelleekkttrroonneenn  vveerrssnneelldd  eenn

ggeerriicchhtt  oopp  hheett  mmaatteerriiaaaall  sscchhiieett..  DDoooorr  ddee  iinntteerr--

aaccttiiee  mmeett  ddee  eelleekkttrroonneenn  ggaaaann  ddee  ddrraaaaggmmoollee--

ccuulleenn  kkaappoott..  HHeett  CCOO--ggaass  vveerrvvlliieeggtt  vveerrvvoollggeennss

ggrrootteennddeeeellss  eenn  ddee  zzwwaaaarrddeerree  iijjzzeerraattoommeenn

bblliijjvveenn  aacchhtteerr  oopp  hheett  ssuubbssttrraaaatt..  

““DDoooorr  ttee  ssppeelleenn  mmeett  ddee  ffooccuuss  vvaann  ddee

eelleekkttrroonneennbbuunnddeell,,  kkuunnnneenn  wwee  uunniieekkee  ssttrruucc--

ttuurreenn  vvaann  iijjzzeerr  ccrreeëërreenn””,,  vveerrtteelltt  SScchhooeennaakkeerr..

““AAllss  wwee  ddee  eelleekkttrroonneenn  eeeenn  ttiijjddjjee  oopp  ddeezzeellffddee

pplleekk  rriicchhtteenn,,  oonnttssttaaaatt  eerr  eeeenn  oopphhooppiinngg  vvaann

iijjzzeerr..  ZZoo  kkuunnnneenn  wwee  ooookk  ddrriieeddiimmeennssiioonnaallee

ssttrruuccttuurreenn  mmaakkeenn..  DDaatt  kkaann  hheeeell  nnuuttttiigg  zziijjnn  oomm

vveerrbbiinnddiinnggeenn  ttuusssseenn  ttwweeee  ppuunntteenn  ttee  mmaakkeenn

zzoonnddeerr  ttuusssseennlliiggggeennddee  eelleemmeenntteenn  ttee  rraakkeenn..””  

DDee  iijjzzeerrssttrruuccttuurreenn  zziijjnn  nnoogg  vveerrvvuuiilldd  mmeett  kkooooll--

eenn  zzuuuurrssttooffmmoolleeccuulleenn..  SScchhooeennaakkeerr  ooppttiimmaallii--

sseeeerrddee  hheett  ddeeppoossiittiieepprroocceess  ddoooorr  ddee  eenneerrggiiee

eenn  ddee  ssttrroooommddiicchhtthheeiidd  vvaann  ddee  eelleekkttrroonneenn  ttee

vvaarriiëërreenn,,  eevveennaallss  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett

vvaaccuuüümm..  ZZoo  sscchhrrooeeffddee  hhiijj  ddee  ppuuuurrhheeiidd  vvaann  hheett

iijjzzeerr  oopp  ttoott  vviijjffeennzzeevveennttiigg  pprroocceenntt  vvaann  hheett  mmaa--

tteerriiaaaall..  ““DDaatt  iiss  eeeenn  mmooooii  rreessuullttaaaatt””,,  zzeeggtt  ddee

ssttuuddeenntt,,  ““wwaanntt  nnoorrmmaalliitteerr  wwoorrddtt  eeeenn  ppeerrcceenn--

ttaaggee  vvaann  ddeerrttiigg  ttoott  vviijjffttiigg  pprroocceenntt  ppuuuurrhheeiidd

ggeehhaaaalldd..””

OOmm  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  bbrruuiikkbbaaaarr  ttee  zziijjnn  vvoooorr  ttooee--

ppaassssiinnggeenn  zzooaallss  hhiieerrbboovveenn  bbeesscchhrreevveenn,,  mmooeett

hheett  iijjzzeerr  wweell  mmaaggnneettiisscchh  zziijjnn..  UUiitt  eexxppeerrii--

mmeenntteenn  bblliijjkktt  ddaatt  ddiitt  iinnddeerrddaaaadd  hheett  ggeevvaall  iiss..

““DDiiee  uuiittkkoommsstt  iiss  hheeeell  vveerrrraasssseenndd””,,  vviinnddtt

SScchhooeennaakkeerr..  ““WWee  hhaaddddeenn  hheett  mmaaggnneettiisscchhee

ggeeddrraagg  ppaass  bbiijj  nnoogg  ppuuuurrddeerree  ddeeppoossiittiieess

vveerrwwaacchhtt..””

DDee  ttooeeppaassssiinngg  vvaann  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  lliiggtt  nnoogg  vveerr

iinn  ddee  ttooeekkoommsstt,,  ggeeeefftt  SScchhooeennaakkeerr  ttooee..  ““MMaaaarr

wwaatt  vvoooorr  mmiijjnn  ssttuuddiiee  ggeellddtt,,  ggeellddtt  ooookk  hhiieerr::  iikk

ddooee  hheett  vvoooorraall  oommddaatt  iikk  hheett  eerrgg  lleeuukk  vviinndd..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

van slikken
kleurstof die op de wand van het implan-
taat is aangebracht. Die kleurstof is nodig
omdat de meeste polymeren waarvan een
implantaat gemaakt wordt, niet of nauwe-
lijks infrarood licht absorberen. Om een
polymeer toch goed te laten reageren op
NIR, wordt daarom een kleurstof in-
gemengd. Het is dus een kwestie om
zowel de juiste medicijnconcentratie als
de verhouding tussen NIR en kleurstof te
vinden voor een optimale werking. “Op
basis van de gevonden resultaten kunnen
we op dit punt een voorspelling doen voor
verschillende combinaties”, zegt
Vertommen. 
In eerste instantie had Vertommen
koolstof op het oog om de absorptie van
NIR door polymeren te verbeteren. Maar
koolstof lost niet op in polymeren, dus ge-
bruikte de onderzoeker een kleurstof van
chemieconcern BASF die eigenlijk is
bedoeld voor het aaneen ‘lassen’ van
plastics.
Verder was een speciale NIR-laser nodig
met een divergerende bundel en een golf-
lengte rond de 780 nanometer (nm). 
De bredere lichtstraal
zorgt voor een juiste
spreiding van warmte
en voorkomt te hoge
temperaturen. En de
speciale golflengte is
nodig omdat de piek-
werking van de kleur-
stof bij 780 nm ligt.
Daarbij is rekening
gehouden met de ver-
strooiing en absorptie
van licht door de huid en onderhuids
weefsel. Vertommen: “Voor het onder-
zoek heb ik een laser als NIR-bron
gebruikt, maar het is de bedoeling om
deze te vervangen door goedkopere en
meer handzame LED-technologie voor
thuisgebruik of toepassing in een zieken-
huis. ”
Over de veiligheid hoeven patiënten zich
geen zorgen te maken, vertelt Vertommen.
De polymeren vormen spontaan een glas-
achtige oppervlaktelaag. Bij een breuk
van het implantaat voorkomt dit zelf-
afsluitende mechanisme een abrupte
overdosis medicijnen in het lichaam. 

Experimenteel is in het lab en bij dier-
proeven vast komen te staan dat de
methode van Vertommen werkt. Toch zit
er een beperking aan vast. Als teststof
werd ibuprofen gebruikt, dat relatief
kleine moleculen heeft. De afgifte van
grote moleculen zoals peptiden, waaruit
eiwitten zijn opgebouwd, is echter onmo-
gelijk.
Als alternatief mechanisme bedacht
Vertommen daarom een hydrogel die
zwelt en krimpt rond de zogeheten
‘laagste kritische oplosbaarheidtempe-
ratuur’ (LCST). Het medicijnreservoir
wordt daarbij bedekt met een hydrogel
laag. Boven de LCST van de gel, zorgt de
opgezwollen toestand ervoor dat het
microporeuze membraan slechts gedeel-
telijk bedekt is, waardoor eiwitten erdoor-
heen kunnen glippen via de onbedekte
poriën. Beneden de LCST zal het mem-
braan volledig bedekt zijn en kunnen
eiwitten niet ontsnappen. “Ik heb het
principe onderzocht en aangetoond dat
het werkt. Voor medicijnafgifte door
nabij-infrarode straling is een paar jaar

geleden een patent
aangevraagd. Maar
je moet je reali-
seren dat er strikte
eisen worden
gesteld aan het
polymeer. En dat
voor elk nieuwe
medicijn/poly-
meercombinatie
nieuwe oplos-
baarheid en diffu-

siedata moeten worden bepaald. Er is nog
een lange weg te gaan voordat deze toe-
passing op de markt verschijnt.” 

Vertommen verrichtte zijn PhD-onder-
zoek binnen de Procesontwikkelings-
groep (SPD) van de faculteit Scheikun-
dige Technologie. Deze vakgroep is
intussen onderdeel geworden van de
groep Chemische Reactorkunde.
Vertommen verdedigt 16 november zijn
proefschrift ‘ Near-infrared induced
release for localized on-demand drug
delivery’. (FvO)/.

waarin hij de methodes com-
bineert: Reconexp (Recon-
structing Experience). Met dit
systeem kunnen gebruikers
makkelijk de gemiste vragen
alsnog beantwoorden.
Gedurende de dag stuurt het
programma de vragen naar een
smartphone die de deelnemer
aan het onderzoek bij zich
draagt. Vragen die hij op dat
moment niet kan beantwoorden
kan hij later alsnog invullen op
een website waar hij meteen het
hele dagoverzicht ziet. 
Javed Khan is het na zes jaar
nog niet beu bij Industrial
Design. Hij gaat verder met de
uitwerking van Reconexp in een
post-doc-traject. “Het heeft mij
erg geholpen, het zou zeker ook
andere onderzoekers helpen bij
het uitvoeren van Experience
Sampling.” Daarnaast is hij
onlangs gestart met een aware-
ness-systeem speciaal voor
ouders met kinderen op het
kinderdagverblijf: Kidzframe.
De begeleiders kunnen de
ouders daarmee foto’s en korte
berichtjes sturen.  Khan en zijn
vrouw hebben zelf een zoontje
van acht maanden. In februari gaat hij
naar het kinderdagverblijf. “Dus ik ben
aan het werk voor mijn eigen belang,”
voegt hij er met een lach aan toe. (SK)/.

‘Nog een lange weg

te gaan voordat

deze toepassing 

op de markt

verschijnt’

Vassilis Javed Khan. Foto: Bart van Overbeeke



Fred Stoop heeft een groot inlevings-
vermogen. Wanneer hij een kerk in-
specteert, legt hij het nut van nood-

verlichting aan de koster als volgt uit: “Stel
je voor dat het kerstavond is en er zit vijf-
honderd man in de kerk. Als de verlichting
uitvalt, hoe kan mijn moeder met rollator
dan de weg naar buiten vinden?” Een kerk
is een bijeenkomstgebouw, net als een res-
taurant en een bioscoop. Daar gelden
eigen eisen.
Vandaag controleert Stoop gebouwen met
een andere functie, namelijk de panden
met kamerverhuur. Dat wil zeggen: de
aangemelde panden. Sinds november
2008 geldt landelijk het Gebruiksbesluit,
hetgeen inhoudt dat een woningeigenaar
die kamers verhuurt aan meer dan vier
personen, dit moet melden aan de ge-
meente. Er hoeft geen vergunning meer te
worden aangevraagd, maar er moet een
zogenoemde gebruiksmelding worden in-
gediend. Het is de bedoeling dat de aan-
gemelde studentenhuizen eens in de twee
jaar worden gecontroleerd op brandveilig-
heid.

Met tien dossiers stapt de controleur in
zijn kleine rode Peugeot. De route gaat van
het centrum naar Gestel en via Stratum
naar Woensel. Het
eerste adres dat Stoop
wil bezoeken, is een
voormalige huisartsen-
woning aan de
Tramstraat. Hij belt.
Hij wacht. Hij zegt: “In
studentenpanden is
vaak niemand thuis en
is vaak de bel kapot.”
Stoop heeft veel
geduld. Wanneer hij
door de ruitjes in de
voordeur kijkt, ziet hij drie fietsen in de
gang staan. “Kijk, dat is lastig bij het
vluchten wanneer er brand is. Maar ja,
daar doe ik nu niets mee, ik moet de
bewoners wel zelf spreken. Voor een
volgend bezoek zal ik een afspraak maken,
dat doe ik voor een eerste keer in principe
niet. En bij nacontrole weer wel.” 

Bij het buurpand, waarvan hij ook een
dossier onder zijn arm heeft, wordt ook
niet gereageerd op de bel. Tijd zat om te
vertellen wat de gevolgen van kortsluiting
in een bewoond pand kunnen zijn.

“Kortsluiting hebben studenten ’s nachts,
bijvoorbeeld bij het maken van een tosti,
niet altijd direct door. Er gaat iets smeulen
en er ontstaat rook. Wanneer een rook-
melder dit niet detecteert, is het zo

gepiept.
Twintig of
dertig se-
conden in de
rook en ze
halen je eruit in
een witte zak”,
legt Stoop
plastisch uit.
“Een
studenten-
kamer moet
gecomparti-

menteerd zijn; als er brand uitbreekt,
moet dat een half uur binnen de muren
blijven. Bij een papdeurtje van de bouw-
markt van twee knaken slaat het vuur er
veel sneller doorheen.” Die compartimen-
tering verkrijg je door onder andere
wanden en plafonds te betimmeren met
gipsplaten en door deursponningen op te
dikken tot vijfentwintig millimeter met
extra latjes. Die moeten van hardhout zijn
en met schroeven bevestigd. Ook dient de
deur dertig minuten brandwerend te zijn. 
In een huis aan de Prins Hendrikstraat
wordt wel opengedaan. De geur van

gesmolten kaas en salami
slaat naar buiten.
Bouwkundestudent Stefan
Janssen was net aan het ont-
bijten, maar hij vindt het
prima dat Stoop binnen wil
rondkijken. Hij denkt dat
het met de brandveiligheid
wel goed zit, “want we
hebben rookmelders op de

gang.” Ook hangen er een knot touw en
brandblussers. “Dit touw is bedoeld om
aan een verwarmingsbuis of zo te be-
vestigen en dan uit een raam te kunnen
klimmen”, wijst Janssen. Ai, dan moet je
wel eerst de knoop eruit zien te krijgen.
Stoop maakt zich er niet druk om, maar
heeft wel commentaar op de twee stof-
zuigers op de bovenste verdieping. Ze
staan op een overloopje van hooguit drie
vierkante meter waar vier studenten-
kamers op uitkomen. De apparaten passen
niet meer in de rommelkast die hier na
een vorige controle is gemaakt. 
Ook de elektriciteitssnoeren bevallen
Stoop niet. Ze zijn wel enigszins weg-
gewerkt onder het tapijt, maar zijn net te
kort om de hoek van de deuropening naar
omhoog te volgen. “Daar kun je over
struikelen en zo je enkel breken”,
voorspelt de controleur. Op alle kamers in
een verhuurd pand horen gekoppelde
rookmelders; dan hoort een student ook of
er brand bij zijn huisgenoot is. “Verder
moet de brandblusser op een vaste plaats
hangen en niet rondslingeren op de
grond.” Stoop bekijkt de kamer van
student Janssen. Hij heeft geen eigen
rookmelder. Zijn deursponning is wel op-
gedikt, maar met een vurenhouten lat die
vastgespijkerd is. “Zo tref ik het zo vaak”,
zucht Stoop. “Dan heeft de eigenaar wel
iets gedaan, maar net niet goed genoeg.
Als ik een cijfer moet geven, krijgt dit
pand een vijf min. Ik zal een brief sturen
met een lijst verbeterpunten. Een: de
vluchtroute moet vrij van stofzuigers.
Twee: het draagbaar blustoestel moet op
een vaste plaats hangen. Drie: de elektrici-
teitsdraden moeten weggewerkt.” En daar
houden de bevoegdheden van Stoop onge-
veer op. In het dossier ziet hij dat er in

2008 ook al een
brief is gestuurd.
Wanneer bij een
hercontrole blijkt
dat er geen verbe-
tering is aange-
bracht, kan de ju-
ridische dienst
van de gemeente
ingeschakeld

worden en kan een boete worden uitge-
schreven. 

Over het pand aan de Willem de
Zwijgerlaan is Stoop wél tevreden: “Een
ruime voldoende,
een zeven-en-een-
half.” Dat baseert
hij op de rook-
melders in iedere
kamer, de op-
gedikte deurspon-
ningen, de kale hal.
Bij het wasrek op de
overloop staat hij
wat langer stil. “Tja, ik maak er toch een
foto van voor in mijn dossier. Ik twijfel wat
ik ermee moet doen.” Stoop heeft een
coulante houding. “Ik schrijf wel een brief
dat er eigenlijk een brandblusser bij moet.
Nu hangt er één voor vier kamers, een hal
en een keuken, da’s wat weinig. Maar er is
hier niet echt een nacontrole nodig.” 
De controleur loopt met gerust hart naar
buiten. Hij heeft het wel anders gezien.

“Soms zie ik zo’n zooi.
Meterkasten uit het jaar

Ben Hur, geen rook-
melders, fietsen en
bierkratten in de
hal. Dan zou je

Tips voor studenten
HHoouudd  ddee  vvlluucchhttrroouuttee  vvrriijj

RRooookk  nniieett  iinn  bbeedd

LLaaaatt  ddee  tteelleevviissiiee  nniieett  oopp  ssttaanndd--bbyy  ssttaaaann

KKiijjkk  oopp  wwwwww..cchheecckkjjeekkaammeerr..nnll  eenn

wwwwww..bbrraannddwweeeerr..nnll  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
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“Papdeurtje van twee kn
Brandveiligheid/
Foto’s/Paul Verm

Niet alleen de brandveiligheids

matig, ook de kennis van stud

schiet te kort. Dat conclu

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

een inspectie in bijna honderd 

648 studenten. Hoe zit dat in

ochtend op pad met Fred Sto

Handhaving van de brandweer 

brandveiligheidcontroleur. “Ik

íets heeft gedaan, maa

Of ze doo

raam van 

past, he

nooit ge

“Twintig of dertig

seconden in de

rook en ze halen je

eruit in een witte

zak”



het wel willen sluiten. Maar zo gemak-
kelijk gaat dat niet.” Hij meent zich te her-
inneren dat een huis aan de Aalsterweg
een paar jaar geleden onbewoonbaar is
verklaard na een controle, maar zeker

weten doet hij
het niet. Soms
treft Stoop een
huis waarop
de uit-
drukking ‘daar
liet ik m’n
hond nog niet
los’ van toe-
passing is.

Maar gelukkig hoeft hij niet op viezigheid
te controleren. En zolang rommel de
vluchtroute niet verspert, kijkt hij daar ook
doorheen. 
In Gestel, in de Bellinistraat, is
hij ook snel klaar. Boven een
Indonesische caf-
etaria worden negen
kamers verhuurd,
zo toont de plat-
tegrond van het

pand. Maar

niemand reageert op de bel en kloppen
helpt ook niet. Op naar de Stratumse
Roostenlaan. Van buiten zie je nog dat het
een bakkerij is geweest. Binnen wonen te-
genwoordig acht (voormalige) studenten.
Het is krap en rommelig, maar het past.
Eva Rademakers heeft hier tien jaar lang
gewoond. Nu staat ze tussen de verhuis-
dozen en verontschuldigt ze zich voor de
rommel. Ze doet een goed woord voor haar
huisbaas. “Wat hij moet doen in opdracht
van de gemeente, doet hij ook.” Ze heeft
gezien dat plafonds werden betimmerd,
dat de elektricien seriegeschakelde rook-
melders aansloot, dat de deurposten
verdikt werden en dat tegen de deuren
brandwerende platen geschroefd werden.
Toch is ze, sinds ze beneden woont, blij
dat ze bij een eventuele brand via de voor-
malige winkeldeur naar buiten kan. 

Boven is het inderdaad een ander verhaal.
Stoop gaat naar de zolder via een trapgat
waar de drogende was hem om zijn oren

Tips voor huisbazen
HHaanngg  bbrraannddbblluusssseerrss  eenn  rrooookkmmeellddeerrss  ddoooorr  hheett  hheellee

bboouuwwwweerrkk,,  zzooaallss  vveerreeiisstt

DDiieenn  eeeenn  ggeebbrruuiikkssmmeellddiinngg  iinn  bbiijj  ddee  ggeemmeeeennttee

BBeell  ddee  bbrraannddwweeeerr  bbiijj  vvrraaggeenn

KKiijjkk  oopp  wwwwww..aalllleessoovveerr--

bbrraannddvveeiilliigghheeiidd..nnll  vvoooorr

mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
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aken is niet brandveilig”
/Norbine Schalij

meulen/PHOTO40
ssituatie in studentenpanden is

enten over brandveilig wonen

udeert het ministerie van

 Ordening en Milieubeheer na

panden en een enquête onder

 Eindhoven? Cursor ging een

oop, medewerker Toezicht en

in Zuidoost-Brabant, zeg maar

k zie vaak dat de huurbaas wel

ar net niet het goede.”

or het kleine

de dakkapel

eft Sophia

eprobeerd.

strijkt. Daar is een kamer verhuurd aan Fontys-student Sophia
Vos. Wat zij doet bij het uitbreken van brand? “Nou, dan ga ik
maar door het raam naar buiten.” Of ze door het kleine raam van
de dakkapel past, heeft ze nooit geprobeerd. En waar ze dan te-
rechtkomt, is ook nog niet tot haar doorgedrongen. Stoop kapt
deze discussie af. “Het raam is geen optie voor jou. Na een halve
meter dakpannen hang je aan de gevel. Jij hebt geluk dat de
brandmelders in orde zijn. Als er beneden rook is, heb jij tijd zat
om naar beneden te gaan.” Dat moet dan wel via een heel smalle
overloop. Stoop staat er lang bij stil.”Tja, wat kan ik hiervan
zeggen? Het is niet zo slecht. Het is smal - daar valt weinig aan te
veranderen. Dit huis oogt rommelig, maar wanneer de snoeren
worden vastgemaakt aan de muren en de reservematras minder
dicht bij de lamp komt te liggen, is het wel veilig. Een dikke
zeven.”
En zo valt op te merken dat er naast schijnveiligheid ook iets als
schijnonveiligheid bestaat. Het keurige wasrekje op de Willem de
Zwijgerlaan staat een paniekerige vluchter wel degelijk in de weg,
terwijl de was aan de lijn boven het trapgat in de Roostenlaan
niemand de uitweg zal versperren.
Het is tijd voor de lunch. Die gaat medewerker Toezicht en
Handhaving Fred Stoop gebruiken in de kazerne in Woensel. Het
bijpassende uniform heeft hij al aan. “Ik ben geen brand-
weerman, maar zo is meteen duidelijk waar ik voor kom.”/.
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Verkiezingen TU/e 2009 
Kandidatenlijst
Het Centraal Stembureau stelt in zijn
vergadering op woensdag 18 november
de kandidatenlijsten vast en publiceert
deze vervolgens op www.tue.nl/verkie-
zingen. Donderdag 19, vrijdag 20 en
maandag 23 november bestaat de moge-
lijkheid om tegen het betreffende besluit
schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij
het Centraal Stembureau.
In zijn zitting op dinsdag 24 november
stelt het Centraal Stembureau de
verzamellijst van alle kandidatenlijsten
vast en kent daarbij de lijstnummers toe.
Deze verzamellijst wordt eveneens
gepubliceerd op genoemde webpagina’s.
Omstreeks vrijdag 27 november worden
de kennisgevingen van de stemming
verzonden.
Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2009
List of candidates
In the meeting of 18 November, the
Central Electoral Committee shall decide
on the list of candidates and publish
these on the web pages www.tue.nl/
verkiezingen. Thursday 19, Friday 20
and Monday 23 November written objec-
tions may be lodged with the Central
Electoral Committee concerning the
decision taken. In the session held on
Tuesday 24 November the Central
Electoral Committee shall ratify the col-
lected list of all candidates and allocate
list numbers. This collected list will also
be published on the web pages. Towards
Friday 27 November the notifications of
the poll shall be dispatched.
For further information:
http://www.tue.nl/verkiezingen.

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden Auditorium
week 47
MMaaaannddaagg::
Aardappel-snijbonenschotel met gehakt-
balletjes
Hutspot met hachee
Pepersteak met pepersaus, rösti-rondjes,
luxe gemengde salade

DDiinnssddaagg::
Groente lasagna ‘Italia’
Gepaneerde karbonade, aardappelkroket-
ten, sperziebonen
Gepaneerde kabeljauwfilet met witte
wijnsaus, aardappelen met peterselie,
peultjes

WWooeennssddaagg::
Thaise groene curry met witte rijst
Gehaktbal op een mix van tomaat en
courgette, aardappel wedges, bloemkool
Gegratineerde kipfilet, aardappelpuree
met groenten, schorseneren in saus

DDoonnddeerrddaagg::
Spaghetti carbonara
Gegrilde kippenpoot, aardappelpuree,
zomergroenten
Varkensoester met champignonsaus,
Pommes Duchesse, prei á la crème

VVrriijjddaagg::
Geen avondopenstelling

Promoties
Ir. M.A.M.E. Vertommen verdedigt op
maandag 16 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Near-
Infrared Induced Release for Localized
On-Demand Drug Delivery’. Vertommen
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotor is
prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes. 

P.J. Urban MSc verdedigt op maandag
16 november zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Dynamically
Reconfigurable Optical Acces Network’.
Urban promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotor is
prof.ir. A.M.J. Koonen. 

Dipl.-Chem. C. Ulbricht verdedigt op
dinsdag 17 november zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Phosphorescent
Systems based on Iridium(III)
Complexes’. Ulbricht promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. U.S. Schubert. 

Ir. X.J.A. Janssen verdedigt op woensdag
18 november zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Magnetic Particle
Actuation for Functional Biosensors’.
Janssen promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. M.W.J. Prins. 

Ir. P. Shresta verdedigt op donderdag 19
november haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Automatic Mashup
Generation of Multiple-camera Videos’.
Shresta promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotor is
prof.dr. E.H.L. Aarts.

Intreerede
Prof.dr. F. Langerak houdt vrijdag 20
november zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de rede luidt
‘Snelheid en succes in productontwikke-
ling’. Langerak is werkzaam aan de facul-
teit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. 

Bouwkunde Bedrijven-
dagen 
Inschrijven
Op woensdag 18 november vindt aan de
faculteit Bouwkunde de Bouwkunde
Bedrijvendag plaats. Vertigo Plaza wordt
hiervoor omgebouwd tot een Bedrijven-
markt. Op deze markt kunnen studenten
kennismaken met dertig topbedrijven.
Verder worden ’s ochtends verscheidene
workshops aangeboden en is er de moge-
lijk een één-op-één-gesprek aan te gaan
met vertegenwoordigers van één of
meerdere de bedrijven. Tevens worden
twee lezingen gehouden om de bouw-
wereld vanuit verschillende perspectie-
ven te belichten. Deze lezingen worden
gegeven door architect Wiel Arets en de
voorzitter van Bouwend Nederland en
voormalig minister Elco Brinkman. De
dag wordt afgesloten met een borrel.
Voor meer informatie en inschrijven zie
www.bouwkundebedrijvendagen.nl. 

SUPport
Innovative Sheltering Field
School
Are you interested in innovative building
techniques and development issues?
Then sign in for the Innovative Shel-
tering Field School!
After organizing a successful project in
Ghana SUPport will continue this year
with a ‘Field School’. On November 24
there will be a mini symposium with
several lectures, a lunch and workshop
about innovative emergency shelters; in
four lectures aspects such as culture,
innovative techniques, materials and pro-
cesses will be discussed. The Field school
will be organized by student association
SUPport of Building/Construction

Technology (www.support.tue.nl)
together with the Dutch Red Cross
(www.rodekruis.nl) and TvO
(www.tue.nl/tvo).
The symposium is open for everybody,
but the number of participants for the
workshop and lunch is limited. There
will be a lunch for participants of the
workshop for one euro. Sign in for the
lunch and workshop at
www.support.tue.nl.

Innovaties in de zorg
Scriptieprijs
De Scriptieprijs Innovaties in de Zorg
heeft al vele inzendingen binnen.
Studenten die nog willen meedingen
met hun scriptie over een innovatief
onderwerp in de zorg, hebben nog tot 1
december de tijd om zich aan te melden
via www.innovatiesindezorg.nl.
De vijfde editie van deze scriptieprijs is
in mei van dit jaar van start gegaan. Na 1
december kiest een selectiecommissie
welke scriptiesamenvattingen tot de
beste tien behoren. Een zeskoppige jury,
bestaande uit kopstukken in het veld,
bepaalt uiteindelijk wie de nummers 1, 2
en 3 zijn en respectievelijk 2500, 750
500 euro winnen met hun scriptie.

Medewerkerskoor CantaTU
Gratis lunchconcert
CantaTU verzorgt op maandag 16
november van 12.45 tot 13.15 uur een
optreden in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. Op het programma staan
onder andere liederen van Mendelssohn,
Purcell en Johan Sebastian Bach. 
CantaTU, de sectie koorzang van de
Personeelsvereniging van de TU/e, is
ontstaan na een fusie van de koren van
Wiskunde & Informatica en (zoals de
faculteit toen nog heette) Technologie
Management. De dirigent, Ruud
Huijbregts, is een bekende naam in de
Eindhovense muziekwereld. Wekelijks
dirigeert hij op maandag tussen de mid-
dag zo’n dertig enthousiaste zangers. In
diverse stemsoorten is nog plaats voor
nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen
een repetitie bijwonen, ’s maandags
vanaf 12.30 uur in de Jonkerzaal van
gebouw Potentiaal. 

PhD-student ‘HAIRY: Bio-inspired hairy
surfaces for actuation or sensing’
(V35.442), Polymer Technology, depart-
ment of Mechanical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-

maal schaal 27 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).

Medewerkers ‘Animatiestudio’ (WO)
(V40.011), ICMS (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 8
cao Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2267 t/m 3028 euro).

Medewerker Congressen en
Evenementen (V87.044), dienst Interne
Zaken (1,0 fte). Vast dienstverband, sala-
ris maximaal schaal 7 cao Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1986 t/m 2682
euro).

Facultaire communicatiemedewerker
Bouwkunde (V89.116), CEC, schaal 9,
vast dienstverband (met proeftijd)

Facultaire communicatiemedewerker
Electrical Engineering (V89.117), CEC,
schaal 9, vast dienstverband (met proef-
tijd) 

Evenementenorganisator (V89.118),
CEC, schaal 7/8, vast dienstverband (met
proeftijd). 

Redacteur (V89.119), CEC, schaal 9, vast
dienstverband (met proeftijd)

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

Ben jij een
High Potential?

www.dekortstewegnaardetop.nl

Partners van BestGraduates 2010

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates is een activiteit van                         onderdeel van de 

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn

mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn

mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee

kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  uunnii--

vveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Diverse

Vacatures

www.heifer.nl/boerzoektkoe

Helpt u een boerengezin 
aan een onafhankelijke 
toekomst?

Doneer op:

Giro 4663

(Advertenties)
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When taken?
During a laser shooting game
with colleagues at Laser Quest
in Eindhoven. It was one of the
social events that we OOTIs or-
ganize occasionally, to get the
stress from work temporarily off
of our shoulders.

What do we see?
This picture captures a moment
of the laser game. The game is
played with up to eighteen other
players, split into two teams,
running around in a maze/game
room, trying to gather points by

shooting at the opponent’s team
members. Your weapon is a
special crossed laser gun and
your vest is the target for others.
You’re accompanied by music,
smoke and flickering lights,
which makes the atmosphere
inside the stage intense.

Why this picture?
It’s an excellent portrayal of how
we OOTIs appreciate and
practice teamwork. One can see
how we’re trained to face and
solve challenges together, as a
team, watching each other’s
back and working towards the
same goal.

This week’s photographer: Daniela Remenska

(26) from Macedonia, a software designer 

trainee at the Stan Ackermans Institute (OOTI)

******
Cursor is pulling up a chair for a meal with Romanians Irina Ailenei and Cosmina

Niculae (with glasses), both 23 and Master students of Business Information
Systems. They are remarkably modest: “The food is not really traditional, you

know.” Still, their modesty is totally uncalled for. This is not a meager meal, but a
genuine three-course dinner. 

******
In fact we should begin with a glass of Palinca. “It is an alcoholic beverage composed of

plums, pears or apples, mostly homemade”, Irina and Cosmina inform us. “In
Romania we drink it on special occasions. It whets the appetite. Unfortunately it is not

available in Eindhoven.” Just like other Food for Thought chefs, Irina and Cosmina
failed to find the proper ingredients in Dutch shops. “We have conjured up our own in-

terpretation of the Romanian dinner”, says Irina. Besides, cooking a traditional dish
would take a lot of time, which is a luxury the students cannot afford, just before the

exam week. Nonetheless, they have been in the kitchen since 2 p.m. And appetizer or
no appetizer, the stomachs are rumbling already. So to work! 

******
The starter is a cauliflower pie. First the sauce, which includes flour, sour cream and

cheese, is cooked. Then the cake tin with the cauliflower and sauce goes into the oven.
The result is a surprisingly delicious pie. The oven is kept hot for the main course: a

delectable oven dish. “With chicken and mushrooms, carrots and potatoes”, Irina and
Cosmina explain. “For even though the Dutch may disagree, we simply call a potato a

vegetable!” 

******
While we are relishing the lovely food, the dessert is waiting right in front of us. The

walnut cake attracts our attention, as it does not only look very scrumptious, but quite
spectacular to boot. The chocolate and vanilla dough have been mixed most decora-
tively. “Which posed a real challenge, because we had never made this dessert yet,”,
Irina and Cosmina confess with laughter. “Fortunately it went right the first time!”

Cakes are the girls’ absolute favorites from the Romanian cuisine. “We have many dif-
ferent kinds and eat them for dessert or as a snack. Lovely!”

The recipe may be found at the forum of www.tuemeetingplace.nl. 

Would you like to let us relish your skills as a chef? Mail to engcursor@tue.nl.

Photo: Rien Meulman 

Food for thoughtGood accommodation 
guaranteed for occupants
‘old’ space boxes
The 84 space boxes built on
the TU/e grounds in 2005 that
are mainly inhabited by inter-
national students were permit-
ted to remain at that location
for five years only. This means
that they will have to go in
2010, as student site Shift040
has recently reported.
University secretary ir. Harry
Roumen guarantees that a
decent solution will be found
for the students now occupying
these cabins.

Executive Board chairman ing.
Amandus Lundqvist at the
opening in September 2005
already labeled it a minor
demerit: the temporary housing
complex of 84 space boxes would
be allowed on that site by the river
Dommel for five years only.
Which was in accordance with
the agreement that accommo-
dation company Vestide, a part of
Woonbedrijf, had concluded
about this with the municipality.
However, by shifting the boxes by
two meters, a new location would
be realized and TU/e would be
able to enjoy this facility for a
longer period, the inventive
chairman suggested at the time.
In 2008 another 102 extra units
were added, raising the total to
186. Sorely needed, for the
annual increase in the numbers
of foreign students has made it a

formidable task for Vestide and
TU/e every year to provide
suitable accommodation for all
newcomers. Indeed, this year
letters were sent to student asso-
ciations requesting them, if
possible, to contribute to finding
extra accommodation. Hence it
appears quite undesirable to
break down the ‘old’ 84 space
boxes in September 2010. 

Covenant
University secretary Roumen
ventures no opinion on the
question of applying for an ex-
tension of the permit with the
municipality. “That is primarily a
matter for Vestide, in which TU/e
is closely involved, of course”,
says Roumen. “We also con-
cluded a covenant with the muni-
cipality for student accommo-
dation (in 2003 - ed.) and we are
continuously consulting with all
parties about this issue.” 
The only thing that Roumen
wishes to say for now is that a
proper solution will be found for
all occupants of the ‘old’ space
boxes. “We shall make sure now
and in the future that our foreign
students are suitably accom-
modated.” (HK)/.

Industrial Design to cooperate
with Japanese top university
On Monday 26 October TU/e
signed a cooperation agree-
ment in Japan with the renow-
ned Keio University. The
Department of Industrial Design
(ID) intends to exchange
knowledge and people with
this Japanese university. The
signing coincided with a visit
to Tokyo by Prime Minister
Balkenende and Minister for
Education Plasterk.

TU/e is represented in Japan by
ID professors prof. dr. ir. Jeu
Schouten (dean) and prof. dr.
Matthias Rauterberg. The ID
Department will be conducting

research together with the
Graduate School of Media
Design from Keio University in
the area of intelligent envi-
ronments and healthcare.
The cooperation, of which the
first step was made last week, is to
be manifested especially in the
exchange of knowledge and
persons. Thus, lecturers may get
double appointments in the
future. Students and PhD can-
didates can decide on joint PhDs
and joint Master’s degrees,
which come with a diploma from
both Keio and TU/e.
The confirmation of the budding
cooperation took place during a

visit which Prime Minister
Balkenende and Minister
Plasterk from OCW paid to Japan
within the context of four
hundred years of Japanese-Dutch
relations. During this visit
Balkenende received an honorary
doctorate from Keio University.
Keio University is the oldest
higher education institute of
Japan and is regarded as one of
the most prestigious universities
of the country. The founder of the
university (1858) already enter-
tained close relations with the
Netherlands and even had a firm
grasp of the Dutch language.
(FvO)/.

Steve Earle bringing an 
ode to his mentor
One of the world’s best songwriters, the Texan
Townes van Zandt, has been dead for many years.
Nevertheless his songs are very much alive and are
still rendered by thousands of artists. Including
Steve Earle, who himself is reputed to be a tremen-
dous songsmith. Earle has recently made a double
CD entitled ‘Townes’ and has named his son after
his former mentor. On Thursday 19 November this
homage will be given a sequel in Muziekcentrum
Frits Philips from 20.15 hours. Then Earle will play
the gems of the manic-depressive boozer who died
in 1997 at the age of 52. (FvO)

TU/e site competing for title
Website of the Year
The TU/e website is running for the title ‘Website of
the Year 2009’. The site is among the sixteen nomi-
nees in the category Education. Internet users can
cast their votes until 18 November via www.website-
vanhetjaar.nl. There they can indicate what they think
about the navigation, the content and the design of
the websites nominated. Last year approximately one
and a half million votes were cast. Earlier winners
were Google, Hyves and Marktplaats. This year more
than three hundred websites are competing in 21
categories. In the new category Education there are
eight universities hoping to win the title. (TA)
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Geen bedrĳf in Nederland ontkwam eraan: de crisis. Nog voordat die echt 

begon, stond Deloitte al in de startblokken om bedrĳven bĳ te staan. Als eerste 

kwamen wĳ met een geïntegreerde crisisaanpak. Onze multidisciplinaire teams, 

met o.a. consultants en financieringsspecialisten, hielden alle aspecten van een 

organisatie tegen het licht: Cost Control, Cash & Funding en Business Portfolio. 

Zo werden zwakke punten verbeterd en verkeerden de bedrĳven in gezonde 

staat toen de crisis een feit was. Ook het talent en de ambitie om vooruit te 

zien, voorop te lopen, razendsnel te schakelen en perfect samen te werken met 

andere disciplines? Kom dan ’ns met ons praten. Lees meer over deze en andere 

cases op www.werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.

Ben jij de bedrijfskundige 
die straks het snelst 
accelereert bij een crisis?

© 2009 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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Mexico uitgelegd door 

(ervarings)deskundigen
Vorige week heeft koningin
Beatrix Mexico uitvoerig leren
kennen tijdens een staats-
bezoek. Leden van studie-
vereniging GEWIS krijgen deze
zomer die kans. Voor hen én
voor alle TU/e’ers die geïnte-
resseerd zijn in het land van de
Maya’s is er in samenwerking
met Studium Generale een
landenavond in het Gaslab op
dinsdag 17 november. 

Op de Engelstalige avond ver-
tellen twee sprekers over grote
en kleine problemen van het
land. Masterstudent en GEWIS-
lid Manuel Guillen Becerril is
drieënhalve maand geleden
vanuit Mexico naar Eindhoven
verhuisd. Hij zal vertellen over
de steden die de studiereiscom-
missie MexiCo heeft uitgekozen
om te bezoeken: Mexicostad,
Monterrey en Cancun. Daar
zullen ook universiteiten en be-

drijven die op wiskundig gebied
interessant zijn, bezocht
worden. 
“Ik ga het hebben over het weer
en over de bewoners, over het
studentenleven in Mexico en
over culturele verschillen”, zegt
Guillen Becerril. Zelf merkte hij
dat de studenten in Nederland
meer vrijheid, maar ook meer
verantwoordelijkheid hebben.
Het bevalt hem in Nederland,
tenminste op de doordeweekse
dagen. “Everything is kind of
‘dead’ on Sundays.” Hij zal de
GEWIS-reizigers ook tips geven
over transportmogelijkheden,
wat duur of goedkoop is in
Mexico. “Ik vind het geweldig
dat mensen van andere landen
mijn land bezoeken. Ik denk dat
ze het fantastisch krijgen en dat
ze terug willen komen.” 
In ieder geval zal de Mexicaan
niet praten over negatieve
kanten van zijn land, “zoals po-

litiek en aanverwante zaken”.
Voor dat laatste heeft Studium
Generale prof.dr. Wil Pansters
uitgenodigd. Deze vervult een
bijzonder hoogleraarschap
Mexico aan de Rijksuniversiteit
Groningen en is als universitair
hoofddocent verbonden aan de
afdeling Culturele Antropologie
van de Universiteit Utrecht. Hij
zal met name ingaan op de
drugsoorlog in Mexico. 
Naast de lezingen is er tijdens
de landenavond Mexicaanse
muziek van de band Cantando
Mariachi. (NS)/.

Gaslab, dinsdag 17 november, aanvang

20.30 uur. Toegang gratis en open voor

alle TU/e’ers.

Steve Earle brengt ode aan zijn mentor
Eén van ’s werelds beste song-
writers, de Texaan Townes van
Zandt, is al jaren dood. Zijn
liedjes zijn echter springlevend
en worden nog steeds door dui-
zenden artiesten vertolkt. Ook
door Steve Earle, die zelf
bekend staat als een feno-
menale liedjessmid. Earle
maakte recent een dubbel-cd
getiteld ‘Townes’ en hij ver-
noemde zijn zoon naar zijn
voormalige mentor. Het eer-
betoon krijgt 19 november een
vervolg in het Muziekcentrum
Frits Philips. Dan speelt Earle
de juweeltjes van de manisch-
depressieve drinkebroer die in
1997 op 52-jarige leeftijd
overleed.

De levens van Van Zandt en
Earle tonen tot op zekere hoogte
gelijkenis. Beide muzikanten
zwerven met gitaar rond door de
zuidelijke staten van de VS. En
beiden zijn het wandelende
drankorgels die hun muzikale
carrière in het slop zien raken.
Maar waar het bij Van Zandt
fataal afloopt, komt het bij Earle
goed. Opgepakt voor drugsbezit,
komt Earle tot bezinning in de
gevangenis, zweert zijn onbe-

suisde, rebelse leven af en keert
terug op het podium als een
ambachtelijke songschrijver. 
Zijn metamorfose is aan hem af
te zien. De wilde haren zijn ver-
dwenen, een grijze baard siert
nu het gelaat. Hij heeft de tradi-
tionele countrystad Nashville
verruild voor New York City en
zijn zevende huwelijk houdt
langer stand dan alle voor-
gaande. Maar dat is slechts uiter-
lijke schijn. Het veelkleurige

werk van Earle blijft opstand
preken en is dikwijls politiek
geladen. Als verstokt tegen-
stander van de doodstraf heeft
hij prachtige, ontroerende
protestsongs geschreven. Zijn
liedjes zijn gecoverd door onder
anderen Johnny Cash, Emmylou
Harris en Willie Nelson. Twee
cd’s van zijn hand wonnen een
Grammy Award. 
Earle beschrijft in rake zinnen
de levens van alledaagse

mensen, geheel
in stijl van zijn
oude maatje Van
Zandt. Die kon
op dezelfde
meesterlijke
wijze een simpel,
schrijnend
portret in
woorden vangen.
Het leverde magi-
strale liedjes op
over wanhoop,
eenzaamheid en
de dood. Droef,
maar o zo mooi. Door zijn
zwervend bestaan en drank- en
gokzucht heeft Van Zandt er
nooit de vruchten van geplukt.
‘Het best bewaarde geheim in de
muziek’ omschreef ooit het ver-
maarde muziekblad Rolling
Stone.

Pesterig
De jeugdige Earle ontmoette
zijn leermeester tijdens een op-
treden in Houston. Van Zandt
zat in de zaal op pesterige wijze
te vragen om een liedje dat Earle
niet kon spelen. Toen Earle 
-zonder te weten wie die
kwiebus was- een technisch
moeilijk nummer bracht van

Van Zandt, was een levenslange
vriendschap geboren. Een
verbond dat Earle nu in ere
houdt met prachtige vertol-
kingen van ‘Pancho & Lefty’,
‘Tecumseh Valley’, ‘Marie’ en
‘Lungs’. Toen de cd ‘Townes’ ver-
scheen met louter songs van Van
Zandt, verzuchtte de gevierde
songschrijver dat het wellicht
zijn beste album ooit was.
Vermoedelijk de beste loftuiting
die een kroonprins kan be-
denken voor de koning van alle
songwriters. (FvO)/.
Donderdag 19 november vanaf 20.15 uur

in het Muziekcentrum Frits Philips.

Waarschuwen voor
‘gevaarlijke onzin’

IInn  eeeenn  iinntteerrvviieeww  vvaann  eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  iinn  DDee

GGeellddeerrllaannddeerr  wwaass  ddrr..  HHeerrmmaann  ddee  RReeggtt,,  uunniivveerrssiittaaiirr

hhooooffddddoocceenntt  FFiilloossooffiiee  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann

TTiillbbuurrgg,,  zzeeeerr  dduuiiddeelliijjkk  oovveerr  ddee  rreeddeenn  wwaaaarroomm  hhiijj  ddee

pprraakkttiijjkkeenn  vvaann  mmeeddiiuummss  eenn  ggeebbeeddssggeenneezzeerrss  zzoo  sscchheerrpp

vveerroooorrddeeeelltt..  ““MMeennsseenn  zzeeggggeenn  wweelleeeennss::  wwaaaarroomm  ddooeenn  jjuulllliiee  zzoo  mmooeeiilliijjkk,,

zzooiieettss  bbiieeddtt  mmeennsseenn  ttoocchh  ttrroooosstt??  MMaaaarr  ddaatt  kkaann  ooookk  lleeiiddeenn  ttoott  aalllleerrlleeii

eexxcceesssseenn..  DDee  aaffffaaiirree  JJoommaannddaa  eenn  SSyyllvviiaa  MMiilllleeccaamm  uuiitt  22000011  iiss  eeeenn  ggooeedd

vvoooorrbbeeeelldd..””  

VVoorriigg  jjaaaarr  sscchhrreeeeff  DDee  RReeggtt  ssaammeenn  mmeett  HHaannss  DDoooorreemmaalleenn  hheett  bbooeekk  ‘‘WWaatt  eeeenn

OOnnzziinn!!  WWeetteennsscchhaapp  eenn  hheett  PPaarraannoorrmmaallee’’..  IInn  hheett  bbooeekk  llooppeenn  zzee  ttee  hhoooopp

tteeggeenn  ddee  ggrroottee  ggrrooeepp  mmeennsseenn  ddiiee  eerr  aalllleerrlleeii  ‘‘oonnggeeffuunnddeeeerrddee  eexxoottiisscchhee

oovveerrttuuiiggiinnggeenn’’  oopp  nnaa  hhoouuddeenn..  DDee  RReeggtt  pprroobbeeeerrtt  eerraacchhtteerr  ttee  kkoommeenn  wwaaaarroomm

mmeennsseenn  ddiiee  oovveerrttuuiiggiinnggeenn  kkooeesstteerreenn..  IIss  eerr  iinn  rreemmeeddiiee  tteeggeenn  ddiiee  ‘‘oonnzziinn’’??

VVaann  RReeggtt  iiss  bbaanngg  vvaann  nniieett..  ““OOvveerr  oonnss  bbooeekk  iiss  ggeezzeeggdd  ddaatt  hheett  eeeenn  mmooooiiee

ssaammeennvvaattttiinngg  iiss  vvoooorr  oonnzzee  ssyymmppaatthhiissaanntteenn..  MMeennsseenn  ddiiee  iinn  oonnzziinn  ggeelloovveenn,,

wwoorrddeenn  eerr  nniieett  oopp  aannddeerree  ggeeddaacchhtteenn  ddoooorr  ggeebbrraacchhtt””,,  zzoo  vveerrtteellddee  hhiijj  DDee

GGeellddeerrllaannddeerr..  EEnn  kkoommtt  hheett  nnoogg  ooooiitt  ggooeedd??  ““JJaa  eenn  nneeee..  NNeeee,,  oommddaatt  wwee  eeeenn

hheellee  sstteerrkkee  nneeiiggiinngg  hheebbbbeenn  oonnzziinn  ttee  ggeelloovveenn..  JJaa,,  aallss  wwee  iinnvveesstteerreenn  iinn  ggooeedd

oonnddeerrwwiijjss,,  aallss  wwee  ddee  vvoollggeennddee  ggeenneerraattiiee  dduuiiddeelliijjkk  mmaakkeenn  wwaaaarr  wwee  wweell  eenn

nniieett  iinn  mmooeetteenn  eenn  kkuunnnneenn  ggeelloovveenn..””

DDee  RReeggtt  ggeeeefftt  wwooeennssddaagg  1188  nnoovveemmbbeerr  eeeenn  lleezziinngg  oovveerr  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  iinn  ddee

BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr..

Steve Earle.

Steve Earle en Townes van Zandt.

Tempelcomplex Chichem Itza.Cancún in het zuidoosten van Mexico.
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En hoe is het in Brisbane?

‘Het syndroom van Down
Under: de avonturen van
Jan-Willem van Dijk op
stage in Brisbane,
Australië.’ 
Voor drie maanden doe ik
onderzoek aan het
Institute for Molecular

Bioscience aan de
University of Queens-
land. Ik houd me bezig
met PCR-optimalisatie en
de daaropvolgende
directe translatie in
celvrije systemen. Wat
opvalt, is dat het hier een
instituut betreft dat welis-
waar verbonden is aan de
universiteit, maar waar je
nauwelijks onderwijs
vindt. Er is vooral onder-
zoek. Verder merk ik
verschil tussen het tech-
nische denken aan de
TU/e en het meer ‘bio-
logische’ denken hier
binnen het instituut. In
een seminar beschreef
een spreker de biologie-
opleiding van de
toekomst, die verdacht
veel leek op de Eind-
hovense BMT-opleiding.
Mooi is dat! Midweeks is

het vrij hard (en vooral
lang) werken en aan-
gezien het gebouw vieren-
twintig uur per dag toe-
gankelijk is, maakt bijna
iedereen daar ook gebruik
van. 
De onderzoeksgroep
wordt geleid door de Rus
professor Kirill
Alexandrov en de groep
bestaat ook overwegend
uit Russen en Duitsers.
Op de universiteit is het
dus niet echt een Oz-fest.
Gelukkig huur ik een
kamer bij een homegrown
Brizzy. We wonen in West
End, een hippie-achtige
edoch centraal gelegen
suburb, waar behalve
mensen ook veel
possums (buideldieren)
en lawaaierige vogels
wonen. West End heeft de
leukste kroegjes met live

muziek, een fijn park
voor barbecues en op
zaterdag een awesome
markt. De markt is meer
dan spulletjes verkopen:
alle soorten mensen
komen samen om te
relaxen op het gras, wat te
eten en te luisteren naar
muziek. Verder is bijna
alles hier ‘Bring Your
Own’, van de feestjes tot
de restaurants. Gelukkig
is er altijd wel een bottle-
shop in de buurt voor een
fles wijn of een koud
sixpack. De mensen zijn
allemaal superaardig en
je hoeft maar ergens te
gaan staan of je hebt een
leuk gesprek. Fietsen is in
deze heuvelachtige stad
wel lastig: het verkeer en
de infrastructuur houden
geen rekening met
fietsers, maar deze

Hollander moet en zal
fietsen naar de univer-
siteit. De andere optie is
een veerpont: ook niet
verkeerd, maar duur op
den duur. 
Volgende week ga ik naar
een reggaefestival op een
eiland en later neem ik

nog een paar dagen vrij
om te duiken in Cairns.
Na mijn stage reis ik af
naar Melbourne voor
familiebezoek. 

Jan-Willem van Dijk,
student Biomedische
Technologie

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.

‘Gezellig druk’ op het
NaTentamenfeest

Het verdriet wegdrinken of het gevoel van

een goede prestatie vieren. Allebei goede

redenen om een bezoek aan het NaTentamen-

feest te brengen, vonden tientallen studen-

ten afgelopen vrijdag. Het Eindhovens Studen-

ten Corps (E.S.C.) zette het feest in de Bunker

op touw. 

“Het was gezellig druk”, vertelt Simeon van

der Steen, president bij het E.S.C. “Niet zo

stampvol als tijdens de Intro, maar gewoon

goed druk, bevorderlijk voor de sfeer.”

Volgens Van der Steen werd het vooral vanaf

23.00 uur drukker en gingen de laatste 

studenten om 06.30 uur de deur uit. De 

bezoekers blèrden luidkeels mee met voor-

namelijk Nederlandse nummers van de

Drentse band Asjemenou! Eind januari houdt

het E.S.C. weer een Natentamenfeest, waarbij

après-ski het centrale thema is. (JvG)

Foto: Rien Meulman

Huisbezoek tegen fraude 
met studiebeurs
Onderwijsminister
Ronald Plasterk wil
misbruik van de studie-
beurs harder aanpakken.
Controles worden ver-
scherpt en frauderende
studenten krijgen een
boete. 

Studenten die bij hun
ouders wonen, ontvangen
maandelijks een basis-
beurs van 93 euro, terwijl
zelfstandig wonende stu-
denten 260 euro krijgen.
Vanwege dit verschil van
167 euro gaan sommige
studenten sjoemelen: ze
beweren op kamers te
wonen, terwijl dat niet zo
is. Onacceptabel, aldus
Plasterk. Huiscontroles en
boetes moeten er een einde
aan maken. Bovendien wil
de minister de bewijslast
omdraaien als studenten
worden beschuldigd van
fraude; zij zijn niet langer
onschuldig tot het tegen-
deel bewezen is, maar
moeten hun onschuld zelf
kunnen aantonen, bijvoor-
beeld met een huur-
contract. Om de pakkans te

vergroten, gaat OCW ‘risi-
coprofielen’ ontwikkelen
om fraudeurs op te sporen.
Uit een pilotproject in
Twente blijkt dat studenten
sneller frauderen als hun
ouders dicht bij hun hoge-
school of universiteit
wonen. Die studenten zul-
len in de toekomst vaker
gecontroleerd worden.
De Informatie Beheer
Groep heeft momenteel
nauwelijks mogelijkheden
om fraude tegen te gaan.
Zij kan alleen ingrijpen als
de student volgens de ge-
meentelijke basisadminis-
tratie nog bij zijn ouders
staat ingeschreven. In het
verleden bracht de beurs-
verstrekker wel eens huis-
bezoeken om fraudeurs op
te sporen, maar dat gebeurt
niet meer; de IB-Groep
heeft geen opsporingsbe-
voegdheid, zoals de Sociale
Dienst.

Bewijslast
Studenten lopen tot nog
toe weinig risico. Als ze ten
onrechte een basisbeurs
voor uitwonenden hebben

gekregen, wordt die met te-
rugwerkende kracht omge-
zet in een beurs voor thuis-
wonenden. Ze moeten
terugbetalen, maar krijgen
er geen boete bovenop. Pas
als het fraudebedrag boven
de zesduizend euro uit-
stijgt, kan de IB-Groep
aangifte doen. Dat is pas na
drie jaar fraude het geval.
Maar de regels gaan veran-
deren. Ook ouders, tantes,
ooms, vrienden en ken-
nissen kunnen een boete
krijgen, als ze willens en
wetens meewerken aan de
fraude. Bij de regels rond
uitkeringen zijn dergelijke
sancties al gebruikelijk.
Studenten zijn niet on-
verdeeld enthousiast over
de plannen. “Het is goed
dat misbruik wordt be-
straft”, zegt voorzitter
Henno Horsen van het
Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO), “maar we
hebben erg veel moeite
met de omkering van de be-
wijslast: studenten moeten
niet zomaar zonder bewijs
in de beklaagdenbankjes
belanden.” (HOP)/.
Symposium over herbestemming havengebieden
Een havengebied herin-
richten tot woongebied is
een interessant span-
ningsveld, stelt Hugo
Beelen, één van de orga-
nisatoren van het sympo-
sium Harbourcities.
CHEOPS, de studievereni-
ging van Bouwkunde,
ontving dinsdag 10
november zo’n tweehon-
derd belangstellenden,
die zich lieten informeren
over de herbestemming
van havengebieden. 

“Het is een hip onder-
werp”, stelt Hugo Beelen.
“Industriële gebieden zijn
veelal achtergestelde gebie-
den, die nogal in contrast
staan met een woongebied.

Het symposium was
ervoor bedoeld om archi-
tectuurstudenten en andere
geïnteresseerden te tonen
wat speelt in grote haven-
steden als Rotterdam,
Hamburg en Antwerpen.”
Zo heeft Rotterdam de Kop
van Zuid aangepakt. Dit is
het voormalige haven-
gebied in Rotterdam-Zuid
dat is getransformeerd tot
een nieuw, modern stuk
van het centrum van de
havenstad. 
Sprekers van verschillende
bouwkundige disciplines
vertelden over de master-
plannen in de drie steden.
Hoe gaat de stad om met
deze terreinen die over het
algemeen dichtbij het

stadscentrum liggen?
Welke kansen krijgt de stad
met de herbestemming
van deze gebieden en zijn
er bepaalde trends te be-
speuren in de invulling van
deze gebieden? De sympo-
siumbezoekers discus-

sieerden hier vervolgens
over. 
CHEOPS houdt eens in de
twee jaar een groter sym-
posium. In 2007 was de
toekomst van het vliegveld
het leidende thema.
(JvG)/.

TU/e-ers genomineerd

voor scriptieprijs
Saskia Bakker (promo-
venda Industrial Design),
Bart Knijnenburg (onder-
zoeker Industrial
Engineering & Innovation
Sciences) en Joris
Janssen (promovendus
Industrial Engineering &
Innovation Sciences) zijn
genomineerd voor de
Gerrit van der Veer prijs. 

De winnaar van deze scrip-
tieprijs op het gebied van
human-computer interac-
tion wordt vandaag, 12
november bekendgemaakt.
Joris Janssen diende zijn
scriptieprijs in vanuit de
Radboud Universiteit

Nijmegen, waar hij eind
2008 afstudeerde. Hij
deed onderzoek naar een
muziekspeler die emoties
kan meten en sturen.
Bakker en Knijnenburg
voltooiden hun studies
beiden aan de TU/e.
Knijnenburg ontwikkelde
een systeem dat mensen
helpt bij het kiezen van
energiebesparende maat-
regelen. Bakker onder-
zocht hoe beweging met
behulp van interactieve 
objecten kinderen kan
helpen bij het begrijpen
van abstracte concepten.
Zie ook www.gerritvan-
derveer.nl. (JvG)/.

De commissieleden die het symposium Harbourcities in gang
hebben gezet.
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HHeett  eeeerrssttee  wwaatt  DDoorrrriiss  ooppvvaalltt

aaaann  ddee  kkaammeerr,,  iiss  hheett  kkoonniijjnn..

DDee  zziitthhooeekk  iiss  rroommmmeelliigg,,  mmaaaarr

hheett  bbeedd  iiss  ssttrraakk,,  vviinnddtt  zzee..

OOookk  vvaalltt  hheett  oopp  ddaatt  eerr  hheellee--

mmaaaall  ggeeeenn  bbuurreeaauu  ssttaaaatt..  WWeell

zziijjnn  eerr  mmuuuurrsscchhiillddeerriinnggeenn  eenn

hhaannggeenn  eerr  pprreenntteenn..  DDoorrrriiss

ggrraapptt  ddaatt  aallss  hheett  zzeellffppoorrttrreett--

tteenn  zziijjnn,,  ddeezzee  ppeerrssoooonn  wweell

eerrgg  iijjddeell  iiss..  DDee  kkaammeerr  iiss  uuiitteerr--

aaaarrdd  vvaann  eeeenn  mmeeiissjjee,,  zzeeggtt  zzee,,

wwiijjzzeenndd  nnaaaarr  ddee  kknnuuffffeellttjjeess

bboovveenn  hheett  bbeedd..  OOookk  ddee

ssppiieeggeellss  eenn  bbllooeemmeenn  iinn  ddee

kkaammeerr  bbeevveessttiiggeenn  ddiitt..  EEnn  hheett

kkoonniijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk!!  BBoovveennddiieenn

zzaall  eeeenn  jjoonnggeenn  vvaasstt  aannddeerree

pprreenntteenn  vvaann  vvrroouuwweenn  oopphhaann--

ggeenn..  DDoorrrriiss  vveerrmmooeeddtt  ddaatt  ddiitt

ddee  kkaammeerr  iiss  vvaann  eeeenn  ddeerrddee--

jjaaaarrss  ssttuuddeennttee  BBiioommeeddiisscchhee

TTeecchhnnoollooggiiee..  ZZee  iiss  aaaann  hheett

eeiinndd  vvaann  hhaaaarr  bbaacchheelloorr,,

oommddaatt  zzee  aall  ggeebbrruuiikk  mmaagg

mmaakkeenn  vvaann  pprrooeeffddiieerreenn  ((zziiee

wweeeerr  hheett  kkoonniijjnn))..  DDee  ggrroottee

zziitthhooeekk  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  zzee

vvaaaakk  ggeezzeelllliigg  hhaannggtt  mmeett

vvrriieennddeenn..  JJee  kkuunntt  hhaaaarr  aallttiijjdd

wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  oomm  ttee  tthheeee--

lleeuutteenn..  HHaaaarr  hheellee  ttaaffeellttjjee

ssttaaaatt  vvooll  mmeett  kkooeekkjjeess  eenn  vveerr--

sscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  tthheeee..  ZZee

hheeeefftt  aallttiijjdd  kkoonniijjnneennvvooeerr  iinn

hhuuiiss,,  aannddeerrss  iiss  ddaatt  zziieelliigg

vvoooorr  hheett  kkoonniijjnn..  

DDaaaann  rrooeepptt  mmeetteeeenn::  ““JJeezzuuss,,

wwaatt  eeeenn  vvrroouuwweennkkaammeerr  zzeegg,,

wweell  ggrroooott  hhoooorr..  ZZee  ddooeett  vvaasstt

ddee  DDeessiiggnn  AAccaaddeemmyy  ooff  zzoo..””

HHiieerr  wwoooonntt  dduuss  zzeekkeerr  eeeenn

vvrroouuww..  RRiikk  ggaaaatt  ddiirreecctt  oopp

zzooeekk  nnaaaarr  ddee  bbhh’’ss,,  ddiiee

wwoorrddeenn  nniieett  ggeevvoonnddeenn,,  mmaaaarr

ddee  kknnuuffffeellss  bboovveenn  hheett  bbeedd

zzeeggggeenn  ggeennooeegg..  IInndduussttrriiaall

DDeessiiggnn  eenn  BBoouuwwkkuunnddee

wwoorrddeenn  aallss  ppootteennttiiëëllee

ssttuuddiieess  ggeennooeemmdd,,  mmaaaarr  RRiikk

vviinnddtt  ddaatt  eerr  vveeeell  ttee  wweeiinniigg  IIDD--

ddiinnggeenn  ssttaaaann,,  dduuss  wwoorrddtt  hheett

BBoouuwwkkuunnddee..  ZZee  ddooeett  ssoowwiieessoo

ggeeeenn  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoolloo--

ggiiee,,  wwaanntt  ddaann  zzoouu  ddee  kkaammeerr

rroozzee  mmooeetteenn  zziijjnn..  HHeett  iiss  eeeenn

ggrroottee  kkaammeerr,,  dduuss  zzee  iiss  oonnggee--

vveeeerr  vviieerrddeejjaaaarrss..  HHaaaarr

hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ccaavviiaa  rriijjddeenn  eenn

hhuuiissvvrroouuwwttjjee  ssppeelleenn..

VVoollggeennss  RRiikk  iiss  hheett  ddiieerrttjjee

ttoocchh  eecchhtt  eeeenn  kkoonniijjnn,,  wwaanntt

hhiijj  hheeeefftt  llaannggee  oorreenn,,  dduuss  ddaann

ddooeett  zzee  aaaann  kkoonniijjnneennvvaannggeenn..

DDee  hhoocckkeeyyssttiicckk  kkuunnnneenn  zzee

nniieett  vviinnddeenn,,  mmaaaarr  oommddaatt  zzee

eeeenn  mmeeiissjjee  iiss,,  ddooeett  zzee  aaaann

zzuummbbaa..  DDaatt  iiss  ddee  nniieeuuwwssttee

rraaggee  oonnddeerr  ddee  vvrroouuwweenn  bbiijj

hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm,,

zzeeggtt  RRiikk..  DDaaaann  vvrraaaaggtt  zziicchh

nnoogg  sstteeeeddss  aaff  wwaaaarraaaann  jjee  ddaatt

ddaann  kkuunntt  zziieenn..  DDee  mmaannnneenn

ddeennkkeenn  ddaatt  zzee  eeeenn  oovveerrddaagg

eeeenn  bbiijjbbaaaannttjjee  hheeeefftt  iinn  ddee

ddiieerreennssppeecciiaaaallzzaaaakk  eenn  

’’ss  aavvoonnddss  iinn  ddee  hhoorreeccaa,,  ooff  zzee

mmooeett  wweell  eeeenn  hheeeell  aaaarrddiiggee

ppaappaa  hheebbbbeenn  ddiiee  zzoo’’nn  ggrroottee

kkaammeerr  wwiill  bbeekkoossttiiggeenn..  

DDaanniiëëllllee  SSmmiitt  lluuiisstteerrtt  ooookk

wweell  nnaaaarr  DDaannee  ooff  BBaaff  ((llaanngg

vveerrhhaaaall))  eenn  iiss  ttwweeeeddeejjaaaarrss

ssttuuddeennttee  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..

DDaanniiëëllllee  iiss  1199  jjaaaarr  eenn

ggeebboorreenn  iinn  MMuusskkaatt  ((OOmmaann))..

IInn  hheett  wweeeekkeenndd  rreeiisstt  zzee  oopp

eenn  nneeeerr  nnaaaarr  BBuunnddee  iinn  ZZuuiidd--

LLiimmbbuurrgg..  ZZee  wweerrkktt  nnaammeelliijjkk

iinn  ddee  AAuussttrraalliiaann--iijjssssaalloonn

vvaann  MMaaaassttrriicchhtt..  DDaanniiëëllllee

hhoouuddtt  eerrgg  vvaann  mmuuzziieekk  eenn

hhaaaarr  aalllleerrggrroooottssttee  hhoobbbbyy  iiss

ddaann  ooookk  hheett  ddaannsseenn  hhiieerroopp..

GGeezzeelllliigg  oopp  ssttaapp  ggaaaann  ddooeett

zzee  ooookk  hheeeell  ggrraaaagg..  ZZee

ddrriinnkktt  ddaann  ggeeeenn  aallccoohhooll,,

mmaaaarr  ssttaaaatt  ttoocchh  hheett

aaccttiieeffsstt  ttee  ddaannsseenn  vvaann

aalllleemmaaaall..  JJee  kkuunntt  hhaaaarr

ggeerruusstt  wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  aallss  jjee

hhaaaarr  mmeeeenneeeemmtt  nnaaaarr  eeeenn

ddaanncceeffeeeesstt  zzooaallss  EExxttrreemmaa..

Het sleutelgat

HHeett  iiss  zzoo  vveerr,,  mmiijjnn  llaaaattssttee

tteennttaammeenn  iiss  aacchhtteerr  ddee  rruugg..

VVaannaaff  nnuu  wwoorrddtt  eerr  bblliinnddee--

lliinnggss  oopp  vveerrttrroouuwwdd  ddaatt  iikk

ddaatt  wwaatt  iikk  zzoouu  mmooeetteenn

bbeessttuuddeerreenn  eenn  bbeeggrriijjppeenn

ooookk  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  bbeessttuu--

ddeeeerr  eenn  bbeeggrriijjpp;;  iikk  mmaagg

ggaaaann  aaffssttuuddeerreenn..  DDaaaarr

kkrriijjgg  iikk  nneeggeenn  mmaaaannddeenn

vvoooorr..  AAllss  iikk  hheett  nniieett  bbiinnnneenn

nneeggeenn  mmaaaannddeenn  aaffrroonndd,,

mmooeett  iikk  ooppnniieeuuww  bbeeggiinnnneenn

((nniieeuuwwee  rreeggeelliinngg  mmaasstteerr

CCSSEE))..  

DDaatt  lliijjkktt  hheeeell  wwaatt..

EErrvvaarriinnggssddeesskkuunnddiiggeenn

vveerrtteelllleenn  eecchhtteerr  eeeenn  aannddeerr

vveerrhhaaaall..  VVoooorrddaatt  jjee  jjee

oonnddeerrzzooeekkssvvrraaaagg  dduussddaa--

nniigg  hheebbtt  iinnggeeppeerrkktt  ddaatt  jjee

ddiiee  bbiinnnneenn  nneeggeenn  mmaaaann--

ddeenn  kkaann  bbeeaannttwwoooorrddeenn,,

bbeenn  jjee  aall  ssnneell  eeeenn  mmaaaanndd

vveerrddeerr..  HHeett  sscchhiijjnntt  ooookk  ddaatt

jjee  jjeezzeellff  eeeenn  kkeeeerr  mmooeett

tteeggeennkkoommeenn  ttiijjddeennss  hheett

aaffssttuuddeerreenn..  AAllss  jjee  ddaatt  vvaann

ttee  vvoorreenn  wweeeett,,  ddaann  zzoorrgg  jjee

ttoocchh  ddaatt  jjee  wwaatt  ttee  ddrriinnkkeenn

iinn  hhuuiiss  hheebbtt..  

NNuu  wweeeett  iikk  nnaattuuuurrlliijjkk  nnoogg

nniieett  hhooee  llaanngg  iikk  zzaall  bblliijjvveenn

hhaannggeenn,,  mmaaaarr  mmeezzeellff

kkeennnneennddee  zzaall  ddaatt  wweell  wweeeerr

vveeeell  ttee  llaanngg  zziijjnn..  TTeell  hhiieerr

ddee  ddaaggeenn  bbiijj  oopp  ddaatt  jjee  mmeett

eeeenn  fflliinnkkee  kkaatteerr  ssttuugg  bblliijjfftt

vvoollhhoouuddeenn  ddaatt  jjee  nnoogg  wweell

wwaatt  nnuuttttiiggss  kkaann  ddooeenn,,  ddee

iieettwwaatt  oovveerrddrreevveenn  llaannggee

kkooffffiieeppaauuzzeess  ((tteeggeenn  RRSSII)),,

eeeenn  MMeexxiiccaaaannss  ggrriieeppjjee  eenn

eeeenn  eexxppoonneennttiiëëllee  ggrrooeeii  iinn

ddee  bbeennooddiiggddee  ttiijjdd  vvoooorr

wwiijjzziiggiinnggeenn  iinn  jjee  vveerrssllaagg,,

ddaann  kkoomm  iikk  ttoott  ddee  ccoonncclluu--

ssiiee  ddaatt  ddaatt  wweell  eeeenn  eerrgg

pprreemmaattuurree  bbeevvaalllliinngg  ggaaaatt

wwoorrddeenn..  

MMooeett  iikk  nnaa  ddeezzee  kkoorrttee  kkeenn--

nniissmmaakkiinngg  mmeett  oonnddeerrzzooeekk

ggaaaann  hhuunnkkeerreenn  nnaaaarr  mmeeeerr??

MMooeett  iikk  iinn  zzoo’’nn  kkoorrttee

ppeerriiooddee  eeeenn  ssoooorrtt  mmooeeddeerr--

iinnssttiinncctt  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvoooorr

mmiijjnn  oonnddeerroonnttwwiikkkkeellddee

ccoouuvveeuusseeoonnddeerrzzooeekkss--

vveerrssllaagg??  TToocchh  bbrreennggtt  zzoo’’nn

oopplleeiiddiinngg  wwaaaarriinn  jjee  zzoo

wweeiinniigg  oonnddeerrzzooeekksseerrvvaa--
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Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat
Daan Dams en Rik Bouwmans (studenten Werktuigbouwkunde) en Dorris Slapak
(derdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studen-
tenkamer en geven commentaar. 

Debatteren over amour, sexe 
et la science
Het atelier over liefde,
seks en wetenschap van
het tweedaagse Frans-
talige congres ’Rencont-
res Sciences et Citoyens’
heeft de meeste indruk
gemaakt op Davin
Thielen. Hij was erbij op
uitnodiging van CTT-
docent Vincent Merk. Het
door de Franse weten-
schapsorganisatie CNRS
georganiseerde congres
vond afgelopen weekend
plaats in Parc du Futuro-
scope nabij Poitiers. 

Masterstudent Davin Thie-
len heeft een Franse moe-
der maar is niet tweetalig
opgevoed. Na zijn afstu-
deerwerk bij Scheikundige
Technologie moet hij nog
een stage gaan lopen. “Wat
ik met mijn familie praat is
tafelfrans, ontspannen ge-
sprekken zijn dat. Om als
ingenieur met weten-
schappers in het Frans te
kunnen praten had ik wel
wat lessen nodig.” Daar-
voor schreef hij zich in bij
Centrum voor Taal en
Techniek (CTT). Thielen
heeft wel begrip voor het
feit dat de TU/e de talen-
cursussen wil wegbezuini-
gen, maar vindt het echt
een gemis voor studenten
die bijvoorbeeld stage
willen gaan lopen in Frank-
rijk, zoals hij van plan is. 

In Poitiers had Thielen de
kans om twee dagen te 
debatteren over uiteen-
lopende onderwerpen als
ruimte, duurzame energie
en de economische crisis. 

Interactie
Hij koos een atelier over
Darwinisme en een over
liefde en seks. “Bij de
tweede workshop was er
veel interactie tussen
sprekers en publiek. Het
werd een heftige discussie.
Ik kon het wel volgen, maar
zat daarvoor op het puntje
van mijn stoel. Me mengen
in de discussie was ei-
genlijk een stap te ver. Een
studente uit Nijmegen
vroeg nog waarom het voor
meisjes makkelijker is

liefde om te zetten in
vriendschap dan voor
jongens. Daar kwam
helaas geen eenduidig
antwoord op.” 
Vincent Merk had een dub-
belrol. Hij was er als bege-
leider van de twaalf Neder-
landse studenten van
diverse universiteiten en
als wetenschappelijke gast.
Het meest bijzondere vindt
hij de mix van culturen, ge-
neraties, beroepen en
disciplines tijdens het
congres. Merk regelde voor
een wetenschappelijk digi-
taal tv-kanaal een interview
met Davin Thielen. “Ze
wilden weten wat mijn 
indrukken waren”, zegt
Thielen. “Nou. ik heb
genoten”(NS)/.

Organisatie
Wervingsdagen merkt
weinig van de crisis
Het aantal bedrijven dat
zich heeft aangemeld
voor de aankomende
Wervingsdagen is
nauwelijks afgenomen
vergeleken met voor-
gaande edities. Volgens
de organisatie van het
carrière-evenement zijn
ondernemingen door de
recessie wel voor-
zichtiger geworden. 

“Bedrijven reageerden dit
jaar terughoudender op
onze vraag om deel te
nemen. Maar het leeu-
wendeel heeft zich toch
weer ingeschreven”, zegt
Jeroen Eggermont, voor-
zitter van de Wervings-
dagen. Het evenement valt
in drie delen uiteen. Op
slechts één van de onder-
delen, de Gesprekken-
dagen, is er door de econo-
mische malaise minder
interesse vanuit het be-
drijfsleven. Tijdens deze
dagen in april voeren stu-
denten één-op-één ge-
sprekken met recruiters
van bedrijven. Eggermont:
“Vorig jaar namen hier 65
ondernemingen aan deel.
Nu zijn dat er 56. Ook het
aantal gesprekken per
bedrijf is afgenomen.”
Volgens de organisator is
de animo voor de

Trainingsdagen (vanaf 30
november) en de Bedrij-
vendag (23 februari) zelfs
licht gestegen. Zo worden
voor de Trainingsdagen,
waarbij studenten door
middel van workshops hun
competenties kunnen ver-
beteren, drie zalen conti-
nue bezet gehouden. In
2008 waren er twee zalen
in gebruik. 

Volgeboekt
De Bedrijvendag is op dit
moment al volgeboekt.
“We hebben in het
Auditorium en Hoofdge-
bouw plek voor ruim
honderd stands. Deze zijn,
net als vorig jaar, allemaal
al vergeven.”
Daarnaast is de voorzitter
tevreden met het aantal
studenteninschrijvingen
voor de Trainingsdagen.
“Die workshops zitten al
aardig vol. En de lezing
met Jort Kelder was
meteen volgeboekt.” 

Studenten kunnen zich tot
23 november inschrijven
voor de workshops.
(TA)/.

Davin Thielen (links) in Parc du Futuroscope in Poitiers.
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