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Plasterk erkent onzorgvuldige antwoorden over Vernieuwingsimpuls

Ministerie OCW en 3TU praten ruzie uit
Het ministerie van OCW heeft
afgelopen week op hoog ambtelijk niveau contact gezocht
met 3TU om de oplaaiende
twist over onderzoeksgelden
bij te leggen. Den Haag heeft in
een gesprek toegegeven dat de
uitlatingen van minister Plasterk over de vernieuwingsimpuls onbedoeld konden
leiden tot ‘verkeerde interpretaties’. Dat hebben woordvoerders van OCW en 3TU
bevestigd.
De controverse ontstond vorige
week toen Plasterk in de Tweede
Kamer antwoord gaf op vragen
van het CDA en de SP over de
Vernieuwingsimpuls. De minister zei dat het overhevelen van
honderd miljoen euro onderzoeksgeld naar fondsbeheerder
NWO geen nadelige effecten
heeft voor de drie TU’s. Hij
opperde dat de TU’s zich mogelijk richten op andere subsidie-

regelingen en misschien kwalitatief minder goede aanvragen
hebben ingediend.
Vooral die laatste suggestie
schoot TU/e-rector Hans van
Duijn in het verkeerde keelgat. In
een reactie noemde hij de uitspraak van Plasterk ‘ronduit
schandelijk’. “Volgens het CWTS
in Leiden is de gemiddelde
science citation impactscore van
de Nederlandse universiteiten
1.33 in de periode 2003-2006. De
drie TU’s scoren alle drie boven
dit gemiddelde. De TU/e is met
1.50 na de Erasmus Universiteit
de best scorende Nederlandse
universiteit. De TU Delft scoort
1.40 en de Universiteit Twente
1.35”, aldus Van Duijn.
Bovendien richten de drie TU’s
zich volgens hem helemaal niet
meer op andere subsidieregelingen. “We zetten juist alles op
alles om onze wetenschappelijke
medewerkers te stimuleren en te
ondersteunen bij het indienen
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van aanvragen in het kader van de
Vernieuwingsimpuls. Qua aantallen aanvragen doen de drie
TU’s niet onder voor de andere
universiteiten.”

Sussen

Den Haag reageerde geschrokken op de stevige reactie van de
rector en stuurde afgelopen week
een topambtenaar naar 3TU om
de zaak te sussen. “De kwestie is
uitgepraat”, is het enige dat een
woordvoerder van OCW wil loslaten.
Volgens
TU/e-woordvoerder
Peter van Dam heeft 3TU kennisgenomen van de toelichting door
OCW. “Maar dat wil nog niet
zeggen dat we tevreden zijn. Dat
is pas het geval als de problemen
rondom de Vernieuwingsimpuls
zijn opgelost.” 3TU loopt nu
jaarlijks miljoenen euro’s mis
door de overheveling van het
onderzoeksgeld. (FvO)/

.

Rechtgezet: ITER

De ITER-kernfusiereactor, in Cursor 18 genoemd in
het artikel over de nieuwe High Potential Research
Programs van de TU/e, gaat geen energie opwekken. De reactor, die over ruim tien jaar in bedrijf
moet zijn, gaat wel vermogensvermenigvuldiging
aantonen, maar het opwekken van energie is een
taak van ITERs opvolger: DEMO.
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Op tijd opschakelen, dat is het
geheim van Het Nieuwe Rijden.
Hoewel deze middelbare scho lieren nog lang niet achter het
stuur van een echte auto mogen
kruipen, werden ze in het Auto motivelab van Werktuigbouwkun de maandag al wel onderworpen
aan de zuinige schakeladviezen
van een hyperrealistische simu lator. De kinderen mochten daar naast genieten van het indruk wekkende kabaal dat de UREracewagen op de rollerbank voort bracht. Het bezoekje aan het
Automotivelab vond plaats in het
kader van een open dag van de
Eureka!Cup, een jaarlijkse ont werpwedstrijd voor leerlingen in
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs die dit jaar in het teken
staat van vervoer en verkeersvei ligheid.

Onderwijsminister Ronald
Plasterk is van plan fraude
met de studiebeurs strenger
te bestraffen. Bij de derde
misstap wordt de fraudeur
strafrechtelijk vervolgd,
ongeacht de hoogte van het
onterecht ontvangen bedrag.

Foto: Bart van Overbeeke

docent Steenconstructies, is het
een unicum dat een dergelijke
constructie van lego zoveel
gewicht houdt.
Voor de wedstrijd was door
Legoland zeshonderd kilo lego
beschikbaar gesteld. “Het was wel
echt een jongensdroom, spelen
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De open dag is nog maar een voor proefje van het spektakel dat op
27 mei moet plaatsvinden: dan
worden in aanwezigheid van zo’n
tweeduizend deelnemers de
winnaars bepaald van de Eureka! Cup. Groepen en klassen van rond
de tachtig scholen (bijna zes duizend in totaal) zullen zich de
komende maanden storten op zes
opdrachten, zoals het ontwerpen
van een autozitje voor huisdieren,
een systeem dat moet voorkomen
dat bestuurders in slaap vallen, of
een transportkarretje voor de
brandweer. Met de Eureka!Cup
willen de universiteiten de belang stelling van leerlingen voor bèta
en techniek aanwakkeren vóórdat
ze hun vakkenpakket kiezen. De
TU/e organiseert de competitie nu
voor het vierde jaar op rij. (TJ)
Foto: Bart van Overbeeke

Strengere straffen voor
fraude met studiebeurs

Legobrug houdt 73 kilo
Maak een zo licht mogelijke brug
van lego die wel veel gewicht kan
dragen. Dat was vrijdag 5 februari
de opdracht aan de vier groepjes
eerstejaars Bouwkunde die mee deden aan de bruggenbouw-wed strijd met lego. De winnende brug
van Sjoerd te Bogt, Patrick van
Dodewaard en Rik Hanssen (niet
op de foto) woog ongeveer 5 kilo
en hield een gewicht van maar liefst 72,9 kilo.
Het is moeilijk om van tevoren te
berekenen hoeveel gewicht een
constructie kan dragen. “We
hebben het concept zo simpel
mogelijk gehouden om verrassin gen te voorkomen”, zegt Sjoerd te
Bogt. Zijn groep koos voor de con structie die veel gebruikt wordt bij
spoorbruggen: aan beide kanten
twee liggers (onder en boven) die
verticaal worden verbonden door
een driehoekconstructie van
schoren. Volgens jurylid dr.ir. Ad
Vermeltfoort, universitair hoofd -

Scholieren enthousiast
voor ‘automotive’

met zoveel lego”, zegt Te Bogt
lachend. De zeshonderd kilo
moest helaas weer terug naar
Legoland, maar de winnaars
kunnen thuis nog even door spelen. Zij kregen als prijs een
set legopoppetjes. (SK)
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Studenten die bij hun ouders
wonen, krijgen een basisbeurs
van 96 euro per maand, terwijl
studenten 266 euro krijgen als ze
op kamers gaan. Daarom frauderen sommige studenten: ze
beweren zelfstandig te wonen,
terwijl dat niet zo is. Zo stelen ze
maandelijks 170 euro van het
Rijk.
Momenteel wordt bijna niemand
gepakt. Wie toch tegen de lamp
loopt, krijgt geen boete en hoeft
alleen het bedrag terug te betalen
dat ten onrechte is ontvangen. De
overheid gaat alleen tot strafrech-
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telijke vervolging over als er voor
meer dan tienduizend euro
gefraudeerd is.
In de nieuwe wet gaat dit veranderen. De eerste keer dat iemand
gepakt wordt, volgt een boete van
25 procent. Bij de tweede misstap
wordt de boete 50 procent. Na de
derde keer zal de fraudeur strafrechtelijk worden vervolgd, ongeacht de hoogte van het onterecht ontvangen bedrag.
Verspil geen geld aan een uitgebreide voorlichtingscampagne,
maande de VVD in een motie.
Plasterk wil wel voorlichten,
maar gaat geen Postbus 51spotjes de ether in slingeren.
Voorlichting geschiedt via beursverstrekker DUO, voorheen IBGroep. (HOP)/

.
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Trang Kager-Nguyen
“In dit werk moet je tactisch en voorzichtig zijn”
Interview: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
Wie dacht dat Trang KagerNguyen een saaie kantoorbaan
heeft, vergist zich deerlijk.
Ze wilde een afwisselende
baan en vond die bij Bureau
Promoties en Plechtigheden,
waar ze alles regelt rondom
de promoties aan de TU/e.
Daardoor heeft ze contact met
mensen van allerlei pluimage:
van internationale studenten,
hoogleraren, servicemedewerkers, wetenschapsvoorlichters tot de leden van het
College voor Promoties.
Ooit overwoog Kager-Nguyen,
een vlotte en open verteller, om
politieagente te worden. “Dat
was na mijn afgebroken studie
bedrijfskunde aan de TU/e. Ik
had een beroepskeuzetest gedaan
die twee adviezen opleverde: politieacademie en communicatie.
Bij de politie stelde ik me voor
dat ik middenin de maatschappij
zou staan. Toch koos ik -uit prak-

tische overwegingen- voor de
Fontys-opleiding communicatie.
Voor de politieacademie moest ik
naar Apeldoorn en ik had hier al
een studentenleventje opgebouwd,
dat wilde ik niet opgeven.”
Fontys bleek erg schools en klassikaal. Toen speelde regelmatig de
gedachte door haar hoofd ‘Hoe
zou het bij de politie zijn geweest?’.
Kager-Nguyen: “Die vraag werd
beantwoord toen ik mijn afstudeerstage deed bij de politie
Noord-Limburg. Het was er heel
hiërarchisch, dat zou niks voor
mij zijn geweest. En hoewel je
hbo hebt, stroom je niet makkelijk door naar een hogere functie.
Iedereen begint onderaan met
surveillancediensten.”
In 2005 studeerde ze af en ging
ze met haar vriend, nu echtgenoot,
op vakantie naar haar geboorteland Vietnam. Na de oorlog
werden de legers van Noord- en
Zuid-Vietnam samengevoegd.
Trangs vader, lid van de militaire
politie in Zuid-Vietnam, twijfelde
of hij daar goed behandeld zou

worden. Als bootvluchteling
belandde hij in 1980 uiteindelijk
in Nederland. Trang was toen een
baby van vier maanden. Zij kwam
in 1984 naar Nederland met haar
broer en moeder, in het kader van
de gezinshereniging. Die reis had
nog wel wat voeten in de aarde.
“Mijn moeder was enig kind en
mijn oma wilde haar en ons niet
laten gaan. Mijn moeder heeft
oma vooraf nooit verteld wanneer
ze naar Nederland vertrok. Ze had
zelfs een ‘stand in’ geregeld voor
mij, een kind dat uiterlijk veel
op mij leek, omdat ik vanuit het
dorp naar Saigon moest voor de
benodigde inentingen. Als oma
geweten had wanneer we naar
Nederland zouden gaan, had ze
ons die dag nooit laten vertrekken.
Ik heb geen herinneringen aan
Vietnam, maar weet nog wel dat
ik op Schiphol aankwam in die
enorme hal en dat een vreemde
man mijn vader was.”
Haar vaderland speelt een speciale
rol in haar leven. Ze is er uiteindelijk zelfs getrouwd in 2008, tijdens
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In de spiksplinternieuwe kantine van
het Studentensportcentrum treffen we
vrijdag 5 februari Laurens Eliëns,horecateamleider van het sportcentrum. Hij
maalt verse koffiebonen voor zijn gasten.
“Voorheen had onze kantine een jaren
zeventig ziekenhuissfeer, nu is het een
moderne, open en frisse zaak”, vindt Eliëns.
Hij is helemaal tevreden met het ontwerp
dat architectenbureau Hoeben & Van
Mierlo, van twee alumni die wel eens een

een traditionele bruiloftsceremonie, te midden van vijftig familieleden en vrienden die over waren
gevlogen. In 2005 bezocht KagerNguyen Vietnam voor het eerst
zonder familie. “Mijn moeder
had me, vanuit haar herinneringen, gewaarschuwd om niet
rond te gaan trekken. Daarom
hadden we destijds alleen mijn
geboortedorp en familie bezocht.
Maar nu wilden we meer zien
en rondreizen. Dat heb ik maar
niet tegen mijn moeder verteld.
Ik had van te voren alles goed
geregeld, vooral het officiële
gedeelte, de visa en zo. Dat hielp,
alleen dachten ze bij de douane
dat ik een ‘Viet kieu’ (Vietnamees
voor terugkeerder, red.) was en
dat ze wel smeergeld van me
konden vangen. Maar dat wilde
ik niet. Toen mijn vriend erbij
kwam staan, konden we gewoon
doorlopen. Verder ging het prima.
Vietnamezen zijn heel vriendelijke en hartelijke mensen. We
zijn van noord naar zuid gereisd
door een prachtig land.

potje kwamen voetballen tijdens hun studietijd, maakte. “Nu is het werkbaar en hebben
we een moderne uitstraling met toch, hoe
heet het, klassieke designstoelen uit de
jaren vijftig die de link leggen naar de oorspronkelijke architect van dit deel van het
sportcentrum.” Rietveld ontwierp destijds
de kantine, de entree en hal 1.
Eliëns kwam hier drie jaar geleden werken.
Hij trof versleten meubilair, wit en grijs
fineer, een vitrine met snackjes zoals in een
friettent, kortom: vergane glorie. Maar nu
is alles in orde. Vanmiddag is de officiële
opening. Hij gaat nu nog wat glazen poleren,
wijn klaarzetten en bloemen op tafel schikken. Om vier uur zal hij zich verkleden en
kan hij als gast naar de opening waarvoor
ongeveer tweehonderd uitnodigingen de
deur uit zijn gegaan. Wat Eliëns betreft
komen in ieder geval ‘de jongens die het
hier gebouwd hebben’. Hij legt uit: “ De
meesten hebben het eindresultaat nog niet
gezien. Ze werkten in deelprojecten. De
timmerman bijvoorbeeld, die zal verbaasd
zijn hoe mooi het is geworden.” En hoe

Een voordeel is natuurlijk dat
ik Vietnamees spreek, dat zijn
we thuis altijd blijven praten.
Intussen zijn mijn Nederlands
en Engels veel beter ontwikkeld,
maar als je in het land zelf bent,
is het taalgevoel zo weer terug.”
Toen ze terugkwam, kreeg ze op
het vliegveld een telefoontje van
het uitzendbureau dat ze twee
banen hadden, onder meer bij
Bureau P&P. Omdat ze aan de
TU/e had gestudeerd, leek het
haar leuk om hier aan haar eerste
baan te beginnen. “De collega’s
maken het leuk, net als het
contact met al die verschillende
mensen en de persoonlijke
bedankjes die je regelmatig
krijgt. Omdat je met veel
verschillende mensen werkt,
moet je in dit werk -zeker in het
begin- altijd een beetje tactisch
en voorzichtig zijn. En ik heb
ook geleerd om oprecht en streng
te zijn. Maar wel met de juiste
nuances op de juiste plaats.”/

lekker de koffie tegenwoordig smaakt:
in plaats van Nescafé hebben ze nu versebonen-koffie. “En het assortiment is aanzienlijk uitgebreid, kan dat ook nog even
genoteerd worden?” (NS)

.
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Nieuwe opleiding Klinische Informatica
De TU/e School of Medical
Physics and Engineering
(SMPE/e) gaat op 1 september
van start met een tweejarige
postinitiële opleiding tot
klinisch informaticus. Er zijn
acht opleidingsplaatsen bij
evenzoveel ziekenhuizen.
SPME/e-directeur prof.dr.ir.
Herman Beijerinck verwacht
geen enkel probleem met het
vinden van geschikte kandidaten.
SMPE/e gaat Qualified Medical
Informatics professionals, in het
Nederlands klinisch informatici,
opleiden om tegemoet te komen
aan de snel voortschrijdende
digitalisering in de zorg. “Er zijn
strategische denkers in de zorg
nodig om informatiestromen
binnen een ziekenhuis te
overzien. Het elektronisch patiënten dossier is hiervan een actueel
voorbeeld. De klinisch informa-

ticus bouwt een brug tussen
klinische praktijk, klinische
fysica en ict-dienstverlening”,
vertelt Beijerinck.
De opleiding heeft dezelfde
structuur als de twee bestaande
SMPE/e-opleidingen tot Qualified Medical Physicist en
Qualified Medical Engineer. In
het eerste jaar gaan de studenten
actuele problemen in ziekenhuizen oplossen. Een dag per
week komen ze terug op de TU/e
en krijgen ze begeleiding van
externe klinisch informatici en
TU/e-docenten van de faculteiten
Electrical Engineering, Wiskunde & Informatica, Technische
Natuurkunde,
Biomedische
Technologie en Industrial Engineering & Innovation Sciences.
In het tweede jaar werken de
klinisch informatici in opleiding
negen maanden aan een zelf
gekozen project om daarna af te
ronden met een externe stage of

een uitwisseling met een van de
acht ziekenhuizen.
“SMPE/e is TU/e-breed”, benadrukt Beijerinck. “Dat Technische Natuurkunde penvoerder
is, berust op toeval en kan worden
verklaard door de historische
lijnen die de faculteit heeft met
de zorg. Al twee decennia
geleden heeft TN banden aangehaald met de medische
wereld.”
De acht ziekenhuizen die gaan
participeren zijn lid van de
Samenwerkende Topklinische
Ziekenhuizen. Dat zijn grote
regionale ziekenhuizen met een
goed opleidingsklimaat, zoals de
Isala Klinieken in Zwolle en het
Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. “Vooruitlopend op de
vacaturebekendmakingen
die
eind februari gepland zijn,
hebben zich al enkele studenten
aangemeld”, zegt Beijerinck.
(NS)/

.

Bouwkundestudenten stellen ‘Untergang’
faculteit aan de kaak op YouTube
Het bestuur van Bouwkunde wil
niet reageren op het YouTubefilmpje van twee studenten die
in een persiflage op ‘Der
Untergang’ -een film over de
laatste dagen van Hitler- de
problemen aan hun faculteit
aan de kaak stellen. Volgens
directeur bedrijfsvoering
dr. Paul Scholte is het bestuur
“in goede samenspraak met
studenten en docenten” bezig
met een ontwikkelingsplan
voor de faculteit, waarover hij
nog niet wil uitweiden.
De
scène
uit
Olivier
Hirschbiegels ‘Der Untergang’,
waarin Adolf Hitler beseft dat hij
de oorlog aan het verliezen is,
wordt al jaren gebruikt voor de
meest uiteenlopende parodieën.
Onder meer het overlijden van
Michael Jackson, de recente lancering van Apples iPad én alle
Hitler-parodieën zelf inspireerden tot YouTube-filmpjes

waarin een flippende Führer zijn
gal over het gebeurde spuwt.
“Wij hopen dat, doordat het al
veelvuldig gepersifleerd is, de
lading van de scène verdwenen
is”,
aldus
zesdejaars
Architectuurstudenten Jeroen en
Emiel, die alleen hun voornamen
bekend willen maken. De twee
willen met het filmpje vooral
vermaken, benadrukken ze.
“Daarnaast willen we duidelijk
maken dat wij met z’n allen, studenten en medewerkers, verantwoordelijk zijn voor de toekomst
van Bouwkunde. We hebben dan
ook bewust geen namen
genoemd of met het spreekwoordelijke vingertje gewezen.”
Volgens de masterstudenten laat
het filmpje, sinds een week
online, het worstcasescenario
voor de Bouwkundefaculteit zien
wanneer niets aan ‘de huidige
situatie’ wordt gedaan. Ze doelen
onder andere op het tekort aan
docenten en de kosten die tegen-

woordig worden berekend voor
materialen in de werkplaats. In
de persiflage gaat Hitler door het
lint omdat de TU/e-faculteit
failliet is en hij ‘zonder eergevoel’
naar Berlijn wordt gestuurd voor
zijn master. “Hoe kan de faculteit
failliet zijn? We betalen nu toch
onze maquettes?” Om er
geëmotioneerd nog wat andere
persoonlijke frustraties, over
zinloos geslijm op kijkavonden
en zijn eindelijk geactiveerde OVchipkaart, aan toe te voegen.
Volgens de studenten zijn de
reacties op het filmpje, onder
andere opgepikt door Omroep
Brabant, overwegend positief.
Directeur
bedrijfsvoering
Scholte daarentegen klinkt ‘not
amused’ en laat het kortweg bij:
“We hebben besloten er geen
commentaar op te geven”.
(MvdV)/
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Het filmpje is te vinden op YouTube, zoek
op ‘untergang bouwkunde’.

Wooncomplex aan Boschdijk volledig bezet
Het kantoorpand aan de
Boschdijk dat Vestide vorig jaar
ombouwde tot een complex
met 46 wooneenheden voor
buitenlandse short stayers, is
sinds deze maand volledig
bezet. Een voormalig kantoor
van Philips aan de Cederlaan
leende zich niet voor zo’n
operatie en op die plek gaat
Vestide een compleet nieuw
gebouw neerzetten.
In maart 2005 was voor het eerst
sprake van het ombouwen van
het voormalige kantoorpand van
Philips tot een studentencomplex. Vijf jaar later staat het
pand er nog steeds, maar ligt er
wel een ontwerp voor een
compleet nieuw gebouw. Volgens
Harald Evers, districtsmanager
bij Woonbedrijf (het moederbedrijf van Vestide), is het pand
niet op een rendabele manier om
te bouwen en zouden er minder
eenheden in te realiseren zijn
dan in het nieuwe gebouw.

Vorige week werd het ontwerp
voorgelegd aan de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), en
Evers heeft het volste vertrouwen
in een positief advies van de CRK.
Dat de commissie volgens het
Eindhovens Dagblad toch wel
wat kritiek had op het ontwerp,
ziet hij niet als een probleem.
“We hebben ons keurig aan alle
gemeentelijke criteria gehouden,
dus ik verwacht dat we in dit
najaar de bouwvergunning ontvangen en dan kunnen we er in
2011 mee beginnen. Eind 2012
moeten er dan 275 wooneenheden worden opgeleverd.”

Boschdijk

De ombouw van een kantoorpand aan de Boschdijk was wel
uitvoerbaar. Voor Vestide was het
eerste keer dat men een dergelijke operatie uitvoerde. “We
hebben er veel van geleerd”, zegt
Evers. Hij toont de twee laatste
zelfstandige eenheden waar deze
maand ook huurders voor

gevonden zijn. De bewoners zijn
allemaal van buitenlandse komaf
en werken als promovendus of
medewerker aan de TU/e. De
prijzen van de gemeubileerde
wooneenheden liggen tussen de
470 tot 825 euro. “Daar zitten ook
de servicekosten bij en de aansluiting op internet”, aldus Evers.
Volgens de districtsmanager
hebben ook enkele bewoners uit
de spaceboxen op het TU/eterrein de overstap naar het
nieuwe complex gemaakt.
Over de bouwplannen op het
TU/e-terrein voor permanente
bewoning kan hij nog niet veel
vertellen. “We zullen daar in de
toekomst wel nauw bij betrokken
zijn. Maar of bijvoorbeeld
Potentiaal (het gebouw van
Electrical Engineering, red.)
goed te verbouwen is voor bewoning, is iets wat ik nu nog niet
weet.” (HK)/
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De geheimen van
geheimschrift

Foto: Bart van Overbeeke

Geheime boodschappen ontcijfe ren met de schijf van Alberti of de
‘Turning Grill’: de leerlingen van
islamitische basisschool Bedir uit
Uden vinden het allemaal even fas cinerend. Maar het grootste mysterie van de middag is toch wel: waar
zitten toch de backspace- en enter toets op een typemachine?
Groepjes scholieren en andere
belangstellenden worden deze
week in Traverse ingewijd in de
geheimen van het geheimschrift.
De expositie (opgezet door het
Tilburgse museum voor schrifte lijke communicatie Scryption, het
Cryptomuseum en de TU/e) vindt
plaats in het kader van de Super TU/esday van de faculteit Wiskun de & Informatica over digitale vei ligheid, die vandaag, donderdag
11 februari, wordt gehouden aan de
TU/e.
De twaalfjarige Chaimae Bouzidi,
die de expo dinsdagmiddag samen
met haar klasgenootjes bezoekt,
zucht nog maar eens een keer.
“Waar zit de ‘v’ nou weer?” Voor
haar neus staat een statige Merce -

des-typemachine waarop alle
lettertoetsen door elkaar zijn
geplaatst en ook nog eens andere
letters opleveren dan ze doen ver moeden. Wie zijn naam of een
andere tekst intypt, krijgt een code,
die door intikken op de machine
ernaast kan worden ontcijferd.
Wanneer Chaimae aan het eind van
de regel vijf letters over elkaar
heen typt -bij gebrek aan een
cursor die automatisch naar de
volgende regel springt-, consta teert een begeleidster: “Dat is wel
héél geheim!”.
Chaimae ziet volop mogelijkheden
in de cryptografie. Met haar
oudere broer deelt ze de nodige
geheimen, zoals op 1 april toen de
twee hun moeder vlak voor het
koken verrasten met een koelkast
vol plastic broccoli en andere nep groenten. Nu communiceren de
twee vooral via sms, “twee
maanden gratis bij tien euro bel tegoed, maar dat houdt een keer
op. Dan is geheimschrift wel
handig”. (MvdV)

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Vox Academici
Ir. Leonie van de Ven, universitair docent Vastgoedbeheer

Waarschuwing voor krimpregio’s
contraproductief
Staatssecretaris Ank Bijleveld
(Binnenlandse Zaken, CDA) waarschuwt
mensen voor het kopen van een huis in
een nieuwbouwwijk in gebieden waar
de bevolking krimpt. Door de demografische teruggang in ‘krimpgebieden’
zoals Zeeuws-Vlaanderen, NoordoostGroningen en Zuid-Limburg kunnen
huizen in deze regio’s onverkoopbaar
worden. Is dat geen self-fulfilling
prophecy van de bewindsvrouwe? Ook
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten zegt dat ‘je niet moet
bouwen voor mensen die er niet zijn.’
Is er dan echt geen hoop meer voor de
uithoeken van ons land?
“Ik zou niet zo ver willen gaan om de uitspraak van Bijleveld als een blunder te
betitelen, maar ‘ongelukkig’ is weer wat
zwak uitgedrukt”, zegt ir. Leonie van de
Ven, als universitair docent verbonden
aan afdeling Vastgoedbeheer van de
TU/e-faculteit Bouwkunde. “Deze uitspraak maakt meer stuk dan het oplevert.
Je moet bedenken dat er met man en
macht wordt geprobeerd om gebieden als
Zuid-Limburg leefbaar en aantrekkelijk te
houden en daar dragen de woorden van
de staatssecretaris zeker niet aan bij: als
je in die positie zo’n voorspelling doet,
wordt het vanzelf werkelijkheid. Je kunt

het ook zien als een klap in het gezicht
van de mensen die in krimpgebieden
wonen en daar ook willen blijven wonen;
ze worden als het ware afgeschreven.
Er is wel degelijk een probleem, dat wil ik
ook niet ontkennen. Laten we eens naar
Zuid-Limburg kijken. Toen de mijnen in
Zuid-Limburg opengingen, zijn ontzettend veel mensen naar de regio
gehaald, niet alleen uit de rest van
Nederland, maar ook uit Tsjechië en
Polen. Nu die werkgelegenheid is weggevallen, trekken veel jonge mensen naar
steden op zoek naar werk. Die kun je
alleen maar voor de regio behouden door
te zorgen voor werkgelegenheid. In ZuidLimburg kan bijvoorbeeld het Avantisterrein bij Heerlen, een grensoverschrijdend industrieterrein met een focus
op duurzaamheid, daarin een belangrijke
rol spelen. Daar redden we het echter niet
mee nu de regering qua ontwikkeling de
focus op de randstad heeft gelegd.
Je moet proberen om de krimpgebieden
op een andere manier in de markt te
zetten, door bijvoorbeeld wonen met zorg
of met recreatie te combineren. Daarvoor
is het mooie Zuid-Limburg zeker aantrekkelijk. In tegenstelling tot wat Bijleveld
zegt, moet je wel blijven bouwen: je moet
alleen geen extra woningen toevoegen,
maar je moet wel een kwaliteitsslag

Ir. Leonie van de Ven. Foto: Paul Bloemen

maken. Er zijn gewoon veel huizen die
niet meer van deze tijd zijn, zoals de
‘gezellenwoningen’ in Limburg. Daar wil
niemand meer in wonen omdat ze te
klein zijn. Je moet dus juist in krimpgebieden doorgaan met het vervangen

.

van het woningenbestand, op zoek naar
nieuwe niches in de markt. Op dat vlak
zijn echt nog wel mogelijkheden.” (TJ)/

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

Ik laat me niet uit over de
afmeting van de TU/e: waar
de vorige auteurs van deze
rubriek pleitten voor hetzij
een verdubbeling hetzij een
krimp zal ik de afmeting in
het midden laten. Laat ik
maar eens een wensdroom
neerzetten. Die afmeting
komt dan vanzelf in orde.
In 2020 zal de TU/e een
uitstraling hebben die zich ver
buiten de grenzen van Brabant
en Limburg uitstrekt. De hele
Nederlandse samenleving zal
zijn doordrongen van het besef dat de
TU/e ‘the place to be’ is voor die gebieden
waarop ze heeft gekozen te excelleren,
zoals energie.
Het TU/e Energie-instituut is toonaangevend in de wereld. Aan dit instituut zijn
inmiddels vijfhonderd mensen verbonden,
die deels bij de faculteiten zitten, en deels
bij zusterinstituten als het Licht-instituut.
Het FOM-instituut voor Funderend
Energie-onderzoek, dat inmiddels op de
TU/e campus is gevestigd, is een innige
samenwerkingspartner. Het energieonderzoeksterrein is zeer breed: van
kernfusie, via zonnecellen, directe
conversie, en intelligente verlichting tot
biomassa. Het bedrijfsleven leeft zich
ook uit in het TU/e Energie-instituut:
Philips en Shell hebben er flinke cohorten
personeel gedetacheerd.
Subsidieverstrekkers als SenterNovem,
Syntens en de Europese Commissie
hebben er eigen zaakwaarnemers
gestationeerd die alle door hen gesubsidieerde projecten begeleiden.

De pers kijkt bij veel
vragen allereerst naar de
TU/e. Ze worden op hun
wenken bediend door
een welhaast agressief
opererende TU/e-voorlichtingsdienst. De TU
Delft en de Universiteit
Twente, laat staan de
andere universiteiten,
hebben het nakijken: zij
worden alleen benaderd
voor onderwerpen die
aan de TU/e niet
bedreven worden zoals
lucht- en ruimtvaarttechniek, en dan ook
alleen als er in Eindhoven écht niemand
rondloopt die er iets vanaf weet. TU/ehoogleraren domineren de panels van tvquizzen als ‘Hoe? Zo!’. NRC Handelsblad
heeft in zijn wekelijkse wetenschapskatern
een vaste technologierubriek: ‘Kijk mee
met de TU/e’. De TU/e-website wint in
2020 de ‘website van het jaar’-verkiezing
(www.websitevanhetjaar.nl)voor de categorieën Overheid, Onderwijs, en Sport,
zowel onder het label ‘beste’ als ‘populairste’.
In de bureaus van decanen op middelbare
scholen door het hele land ligt de studieinformatie van de TU/e bovenop de
stapel. Elke schooldecaan heeft een vast
contactpersoon aan de TU/e, met wie hij
of zij in het kader van de wet ‘Passend
Onderwijs’ geregeld overlegt over
‘aansluiting op maat’.
De TU/e: ‘On top of things!’
Gerrit Kroesen, hoogleraar faculteit
Technische Natuurkunde

Nederland wordt bestuurd door randstad gymnasiasten. De recente discussies
over het gymnasium gaan over rand verschijnselen: wat is de opbrengst van
al die uren Grieks en Latijn? Moet er een
‘Gymnasium Light’ komen, met weinig
oude talen, een variatie op Cola Light,
ook antieke zoetigheid van niks? Allemaal
gemopper in de marge; er zat toch al de
klad in het gymnasium, met vaak alleen
maar Latijn. In mijn tijd hadden we 36
lesuren in de week, waarvan er gemiddeld
11 aan Grieks en Latijn werden besteed.
Toch wist je aan het eind van die zes jaar
vrij weinig. Ik was een ijverige leerling,
met achten voor Grieks en Latijn op mijn
examenlijst; toch sta ik geregeld met mijn
mond vol tanden als ik geconfronteerd
word met een Latijnse tekst van vijf
woorden.
Maar, al die discussies gaan voorbij aan
het werkelijke belang van het gymnasium:
het gymnasium is een opleidingsinstituut
voor landsbestuurders. Niet alleen de
twee ‘invloedrijkste’ mannen van ons
land zijn oud-gymnasiasten: Rinnooy Kan
(SER) en Brinkman (bouwfraude), maar
ook veel van onze kabinetsleden: de vicepremiers Bos en Rouvoet, de ministers
Plasterk, Hirsch Ballin, Cramer, Donner,
Ter Horst, onze alumnus Eurlings, en Van
der Laan; verder de staatssecretarissen
Bijleveld-Schouten en Huizinga-Heringa.
Van álle mensen met vwo heeft ongeveer
tien procent gymnasium, van onze
ministers met vwo tweederde. Onze
premier is niet uit het ware bestuurders hout gesneden: ‘diploma atheneum’.
Mensen die in hun cv ‘diploma vwo’
vermelden hebben geen gymnasium:

gymnasiasten hebben geen vwo, zij hebben
gymnasium. Zonder vermelding van namen
meld ik nog dat sommigen van onze
kabinetsleden voorzien zijn van diploma’s
mavo, havo of verpleegkundige A.
Na het gymnasium gaan onze bestuurders
in de dop naar Amsterdam; naar de VU:
Bos, Rouvoet, Donner, Van der Laan, of
naar de UvA: Hirsch Ballin, Plasterk
(P-examen economie), Cramer en Ter
Horst. Ook van de niet-gymnasiasten
studeerden er veel in Amsterdam:
Balkenende, Bussemaker, Heemskerk,
Koenders en De Vries.
Hoe zit dat met de TU/e-bestuurders?
Onze collegevoorzitter heeft hts en doet
daarmee niet onder voor de vorige minister
van onderwijs, die ook hbo heeft: ‘kweek school met hoofdakte’. Bovendien was hij
voorzitter van Feyenoord, de club van Jack
van Lint. Hans van Duijn
heeft ‘diploma
vwo’ en stu deerde aan
de TU/e en de
TU/d (Delft).
Ik vrees dat
we niet echt
meedoen.
Fred
Steutel

Effe zeuren

Cursor 11 februari 2010
Nieuws /5

Onderzoek naar Eindhovense
huisvesting autistische studenten
De TU/e wil samen met de
Geestelijke Gezondheidszorg
Eindhoven (GGzE) onderzoeken
of er in Eindhoven een
beschermde woonvorm nodig
is voor studenten met een
autisme spectrum stoornis
(ASS).
Volgens dr. Karen Ali, hoofd van
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU/IO) van
de TU/e, moet worden uitgezocht of deze studenten het
meest gebaat zijn samen in een
huis te wonen, of dat het voor
hun ontwikkeling beter is hen
juist te laten integreren met studenten zonder ASS-problematiek. “Zowel in hun studie als
arbeidsomgeving zal integratie
aan de orde zijn. Vanuit de plicht
die de TU/e heeft haar studenten
zo goed mogelijk voor te berei-

den op een succesvolle deelname op de arbeidsmarkt, dient
hieromtrent geen onzekerheid
te bestaan.”
In andere studentensteden
bestaan al beschermde woonvormen voor autistische studenten. In Nijmegen gingen vorig
jaar twee van dit soort studentenhuizen open. Ook Wageningen zorgde voor speciale huisvesting en deze maand komt er
een voorziening in Den Haag,
meldt de organisatie Stumass
die zich inzet voor studenten
met ASS.
“Alles wat niet vertrouwd is en
verandering meebrengt, is
moeilijk voor autistische studenten”, zegt oprichter Johan
Veenman van Stumass. “Zelfs
de deurklink in het nieuwe huis
levert problemen op. Het vinden
van een kamer is op zich al heel

Financiële injectie
ROOD voor CvB

moeilijk. Als je moet hospiteren,
maak je weinig kans omdat
anderen kunnen merken dat er
iets met je is.”
De begeleide woonzorg geldt
voor minimaal één jaar en heeft
als doel de student met autisme
voor te bereiden op volledig zelfstandig wonen. Hulpverleners
zijn elke dag aanwezig en bieden
in totaal 75 uur hulp per week.
De zorg wordt betaald vanuit de
AWBZ, zegt Veenman. “Zonder
begeleiding valt de helft van de
studenten met een autistische
stoornis uit in het eerste collegejaar. Dan komen ze vaak langdurig in de reguliere zorg
terecht. Dat is veel duurder. Bij
ons is er nog niemand uitgevallen.” Sterker nog, zegt Veenman: “In al onze huizen is er
zelfs nog maar één onvoldoende
gehaald.” HOP/FvO)/

.

Bouwkunde bedenkt boogstal voor varkens
In Midden-Limburg wordt binnenkort de eerste boogstal
voor varkens in gebruik
genomen. De leerstoel
Productontwikkeling van de
faculteit Bouwkunde was nauw
betrokken bij dit nieuwe
onderkomen.
Het heeft projectleider ir. Roel
Gijsbers, ir. Mark Cox en afstudeerder ir. Tim de Haas heel wat
spitwerk gekost. Als het gaat om
innovatieve gebouwen voor de
veehouderij, dan zijn er meestal
weinig gegevens voorhanden.
“Boeren bouwen nu eenmaal
traditioneel en schuwen risico’s
liever ”, zegt Gijsbers.
Het was waarschijnlijk ook de
reden waarom sommige vooruitstrevende plannen van het drietal
sneuvelden. Toch was hun
boogstal, voorzien van klimatologische
foefjes,
interessant
genoeg
om
te
bouwen.
“Goedkoop en snel, dat zijn
belangrijke factoren in de bouwwereld. Bovendien kent het
gebouw een hoge mate van flexibiliteit”, aldus Gijsbers.
Het concept van de boogstal is
enkele jaren geleden door
Gijsbers al met succes beproefd
met runderen. Intussen staan er
twee boogstallen voor koeien.
Maar in een varkensstal speelt

Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen nam de spaarpot met
geld in ontvangst en luisterde
naar de rede van Bouwkundestudent Jouke de Boer. Zijn partij
ROOD wil dat er niet meer
bezuinigd wordt op het budget
voor de bibliotheek, dat het

Feestgangers
vernielen camera’s
ook de klimaatbeheersing een
grote rol. ’s Zomers is er een
overschot aan warmte, ’s winters
juist een tekort. Terwijl vleesvarkens in een stal alleen
overleven bij een enorme hoeveelheid ventilatie en een stabiele
staltemperatuur van circa twintig
graden Celsius. Aanvankelijk
wilde de leerstoel een duurzame
ingreep toepassen en iets doen
met het terugwinnen van warmte
geïntegreerd in het dakvlak. Maar
het vooruitstrevende plan werd
door de opdrachtgever om eerder
genoemde
reden
teruggeschroefd. Nu is gekozen voor een
dak van drie lagen, bestaande uit
transparante folies en isolerende
luchtkamers. “Energetisch is dat
niet optimaal”, erkent Gijsbers.
De vrij dragende overspanning
biedt wel extra daglicht en draagt
bij aan het welzijn van de dieren.

Het project wordt gesteund door
de EU en het ministerie van LNV,
dat bijna twee ton bijdraagt.

Oorlogsgebieden

De voordelen van de boogstal zijn
ook
hulporganisaties
niet
ontgaan. In samenwerking met
het Rode Kruis ontwikkelt de
TU/e een zogeheten ‘Collective
Centre’. Deze moet in de
toekomst onderdak en maatschappelijke
voorzieningen
bieden aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden en slachtoffers van
natuurrampen. De onderdelen
van het eerste prototype liggen al
op het universiteitsterrein klaar.
Binnenkort wordt een poging
ondernomen om het prototype in
één dag te bouwen. (FvO)/

.

En ik vind...
Actie
in Eindhoven

In Cursor 18 slaat de tekenaar van
Ach en Wee de spijker op zijn kop.
Terwijl half studerend Nederland
protesteert tegen onder andere het
afschaffen van de basisbeurs als gift
wordt er in Eindhoven helemaal niks
gedaan. Het enige waarover men zich in
Eindhoven drukmaakt, lijkt een artikel
in de Spits waarin de opleiding Automotive als hbo-studie wordt aangemerkt.
Maken studenten in Eindhoven zich
niet druk om het omzetten van de
basisbeurs in een lening? Als ik om mee
heen vraag, lijkt iedereen zich er eigenlijk wél boos om te maken.
Het Eindhovense College van Bestuur

ROOD heeft het College van
Bestuur afgelopen vrijdag een
symbolische financiële injectie
gegeven. De jongerenafdeling
van de SP overhandigde nepbiljetten van vijftig euro met
446 handtekeningen van TU/estudenten tegen bezuinigingen op de campus en daarbuiten.

heeft samen met de CvB’s van andere
universiteiten aangegeven dat de basisbeurs als gift afgeschaft mag worden
als het geld in het onderwijs blijft.
Toch is er in Eindhoven geen actie
ondernomen: er zijn geen collegezalen
in het Auditorium bezet, het Hoofdgebouw werd niet bezet zodat het
College van het Bestuur niet aan het
werk kan voordat het van mening verandert. Ik vraag me af waarom er geen
actiebereidheid is in Eindhoven.
De acties van studenten in andere
steden leken gecoördineerd omdat ze
allemaal op dezelfde dag plaatsvonden.
Is er dan geen contact opgenomen met
iemand in Eindhoven? Als bestuurder
van een studievereniging heb ik van te

voren helemaal niks gehoord. Het enige
wat mij bereikte, was een mailtje op
dinsdag dat er twee uur later iets werd
gehouden in Utrecht. Een beetje laat dus
en vooral weinig tijd om een hoop
mensen te verzamelen om zo ook een
stem vanuit Eindhoven te laten horen.
Toch vind ik dat wij als studenten in
Eindhoven ook onze stem moeten
laten horen en het College van Bestuur
moeten dwingen tot een andere uitspraak. Laat het vaststaan dat het niet
toelaatbaar is dat de basisbeurs een
lening wordt. Ik ben bereid tot actie,
wie doet er met mij mee?
Rick Wolbertus, penningmeester
studievereniging Intermate

Bezoekers van het Gaslab hebben
in de nacht van donderdag 4 op
vrijdag 5 februari, na afloop van
een feestje, de camera’s bij de
uitgang van het TU/e-terrein aan
de Kennedylaan vernield. De
TU/e-beveiliging kon de daders
een stuk volgen tijdens hun
nachtelijke gang over het terrein,
maar kon ze na de vernieling niet
pakken. Ook de organisatie van
het 220V-feest in het Gaslab, dat
verder in een goede sfeer is
verlopen, kon de beveiliging niet
helpen in haar jacht op de daders.
De vernielde camera’s bij de slagbomen zijn inmiddels hersteld.

Debat over
raadsverkiezing

In de stadskerk St. Cathrien aan
het Stratumseind 2 in Eindhoven
is woensdag 24 februari een
debat over de gemeenteraadsverkiezing die een week later wordt
gehouden. Jongeren kunnen
tijdens de discussiebijeenkomst
vertellen welke rol politiek in hun
leven speelt en aangeven wat er
in hun wijk of stad moet veranderen. Het debat vindt plaats
tussen 19.30 en 22.00 uur. Meer
info: www.catharinadebat.nl.

Studenten en
politici in gesprek
over Eindhoven

Wat gaan politieke partijen doen
om Eindhoven aantrekkelijker te
maken voor studenten en hoe
kan de betrokkenheid van
studenten bij hun stad worden
vergroot? Deze en andere vragen
komen aan bod tijdens het
Eindhoven Studentenstaddebat
aan de TU/e op donderdag 25
februari. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart gaan lokale politici met
elkaar en TU/e-studenten in

mogelijk blijft technisch-wetenschappelijk Frans en Duits te
leren en dat faculteiten met personeelskrapte niet meer gedwongen worden tot een vacaturestop.
Roumen waardeert het pleidooi
van De Boer. “Ik zie dat jullie heel
geëngageerd zijn en hard hebben
gewerkt om deze handtekeningen te verzamelen. Voor een
deel zijn we het ook eens. Maar
wij moeten afwegingen maken,
dat heet besturen. We zullen
altijd de toegankelijkheid en kwaliteit
van
de
universiteit
bewaken. We nemen de belangen
van studenten daarin mee.”
(NS)/

.

debat over Eindhoven studentenstad. De stad telt ruim vierentwintigduizend studenten in het
hoger onderwijs, maar slechts
een klein deel van hen woont ook
in Eindhoven (vier procent van
het totale inwonertal) en blijft na
zijn afstuderen in de stad. Het
debat in de Blauwe Zaal van het
Auditorium begint donderdag
25 februari om 12.30 uur.

Onderzoek brand
studentenhuis

Het onderzoeksrapport naar de
oorzaak van de brand in een
Gronings studentenhuis, dat het
leven kostte aan een negentienjarige studente technische
bedrijfskunde, verschijnt waarschijnlijk op vrijdag 12 februari.
Door de heftigheid van de brand
is het volgens de politie moeilijk
te achterhalen wat de oorzaak
was. De Groningse burgemeester
Rehwinkel laat onderzoeken of
het studentenhuis wel voldeed
aan alle voorschriften op het
gebied van brandveiligheid.
(HOP)

Rechtbank
geeft Iraanse
studenten gelijk

Iraanse studenten en wetenschappers mogen niet worden
uitgesloten van opleidingen
waarbij ze in aanraking komen
met kennis over nucleaire
techniek. Dat heeft de rechtbank
in Den Haag bepaald. Met de
invoering van de Sanctieregeling
Iran in 2008 werd Iraanse
wetenschappers de toegang
ontzegd tot nucleaire installaties,
zoals de proefreactor van de TU
Delft. Ook mochten ze bepaalde
masteropleidingen waar kerntechnologie wordt onderwezen
niet meer volgen. Iraanse studenten en wetenschappers spanden
daarop een rechtszaak aan tegen
de Staat.
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Rijker beeld van hart en hersenen
Cardiologen en neurologen baseren hun diagnose van hart
en hersenen op beelden van onder meer MRI- en CT-scans.
Optimaal is dat niet, want deze beelden geven slechts ruwe
data weer. De nieuwe onderzoeksgroep Image Science &
Technology Eindhoven (IST/e) wil daarom nieuwe beeldvormingtechnieken bestuderen die meer en rijkere data
zichtbaar maken. Het wordt zelfs mogelijk om aspecten
van hart en hersenen te verkennen die met de huidige
conventionele middelen niet te zien zijn.

De ontwikkelingen in medische beeldvorming verlopen stormachtig. Er zijn
voortdurend nieuwe technieken, protocollen en theorieën. De datastroom die
hypermoderne MRI- en CT-scans opleveren, is laatste jaren flink toegenomen.
Zo zeer, dat er een toenemende kloof
ontstaat tussen het aanbod van complexe
beelden met een hoog informatief gehalte
en de traditionele wijze waarop er in de
klinische en biomedische praktijk mee
wordt omgegaan.
Daarnaast blijkt dat de medische wereld
veel te weinig gebruik maakt van krachtige,

Prof.dr. Luc Florack en dr. Anna Vilanova.
Foto: Bart van Overbeeke

generieke methoden uit de exacte wetenschappen om een betere analyse te realiseren. IST/e bepleit een verandering van
paradigma om deze hiaten te vullen.
De TU/e-onderzoeksgroep wil alle data
over hart en hersenen op een inzichtelijke
manier gaan aanbieden, zodat de volledige
informatie klinisch benut kan worden.
Het ambitieuze voornemen van IST/e
krijgt steun van de TU/e. Het College
van Bestuur stelt in het kader van de
zogeheten High Potential Research
Programs voor de komende vier jaar
één miljoen euro ter beschikking.
Toonaangevende onderzoekers zullen
binnen het multidisciplinaire project
werken op het snijvlak van beeldvorming,
wiskundige modellering, algoritmiek,
visualisatie en biomedische toepassingen.
IST/e kan dankzij de steun van de TU/e
drie promovendi, een universiteitsdocent
en een programmeur aantrekken. Met
het binnenhalen van externe financiële
middelen uit tweede- en derde geldstromen moet het project zichzelf in
de toekomst verbreden, uitbreiden en
financieren.
IST/e-programmeleider prof.dr. Luc
Florack van de faculteit Wiskunde &
Informatica (W&I) en zijn collega
dr. Anna Vilanova van de faculteit
Biomedische Technologie (BMT) zien
de communicatiekloof tussen de exacte
wetenschappers en clinici als een
belangrijke hobbel. “Wiskundigen praten
over vectoren en tensorvelden, terwijl een
arts helemaal niet denkt in wiskundige
entiteiten. Toch hebben we het over
dezelfde dingen.”
Om de juiste beeldvormingtechnieken
te leveren, is het daarom belangrijk voor
IST/e om te weten wat clinici willen.
En omgekeerd moeten medisch specialisten

Een brug over de nanokloof
Ultradunne laagjes maken zonnecellen
efficiënter, en je kunt ze gebruiken om
kleinere computerchips en zelfs nieuwe
soorten computergeheugen te produceren. Dr.ir. Erwin Kessels timmert in
dit vakgebied aan de weg en heeft nu
een prestigieuze Vici-subsidie gekregen
om het gat te dichten tussen de ontdekkingen in het lab en toepassingen voor
de consument.
Om eerst maar een mogelijk misverstand
uit de weg te ruimen: Erwin Kessels maakt
zelf geen koolstof nanobuisjes. Toch
noemde hij de illustere nanobuisjes
vorige week bij de bekendmaking van
zijn Vici-subsidie als voorbeeld van de
kloof tussen nano-onderzoek in het lab
en de industriële toepassing van de
onderzoeksresultaten in bijvoorbeeld
computerchips. “Tijdschriften als Nature
en Science staan vol met allerlei mooie
devices die ze in het lab maken met
koolstofbuisjes, maar er is veel minder
aandacht voor de vraag of deze prachtige
vindingen ook daadwerkelijk kunnen
worden toegepast. Het is überhaupt de
vraag of de nanobuisjes hun belofte wel
zullen waarmaken.” Tegenwoordig staat
grafeen -een andere vorm van elektrisch
geleidende koolstof- namelijk meer in de
belangstelling, zegt hij. Zie daar de gapende
afgrond tussen theorie en praktijk, of
liever: tussen onderzoekslab en fabriek.
Kessels, met zijn 36 jaar al universitair
hoofddocent in de vakgroep Plasma &
Materials Processing van de faculteit
Technische Natuurkunde, begeeft zich
al jaren in de relatieve leegte tussen
fundamenteel onderzoek en industriële
toepassing.

De zojuist veroverde Vici-subsidie van
anderhalf miljoen euro moet hem helpen
zijn voornaamste expertise, atoomlaagdepositie (het opdampen van ultradunne
laagjes van soms slechts enkele
atoomlagen dik), om te zetten in nuttige
applicaties. Niet dat het bij Kessels
ontbreekt aan voeling met de praktijk:
hij werkt al intensief samen met diverse
bedrijven, waaronder de Brabantse
fabrikant van elektronenmicroscopen,
FEI, en de Duitse zonnencellenfabrikant
Q-Cells. “De Vici stelt me eigenlijk vooral
in staat om meer
aandacht te besteden
Dr.ir. Erwin Kessels.
aan de fundamenFoto: Bart van Overbeeke
tele kant van het
onderzoek, die in de
samenwerking met
bedrijven toch
minder aan bod
komt. Je moet er
namelijk voor
oppassen dat je niet
terugvalt naar een
soort trial-anderror-onderzoek.
Bovendien kun je
de meeste vindingen
uit het lab niet
zomaar opschalen.
Dat vereist nog wel
een innovatiestap,
en daarvoor moet je
precies weten hoe
alles werkt. Daar
is nog heel veel
kennis voor nodig.”
Het Vici-voorstel van
Kessels bevat een
drietal onderzoeks-

lijnen, grofweg gericht op computerchips,
zonnecellen en computergeheugen. In
het eerste geval gaat het om een nieuwe
methode om elektrisch geleidende lijnenpatronen -zoals je die vindt op computerchips- aan te brengen op een oppervlak.
Nu gebeurt dat lithografisch: het patroon
wordt via een masker op een siliciumchip
afgebeeld, waarna het materiaal rond het
patroon wordt weggeëtst. Deze zogeheten
top-down-methode loopt tegen zijn grenzen
aan. De komende generatie lithografiemachines haalt lijnbreedtes van zo’n

dertig nanometer, maar de vooruitgang naar steeds dunnere lijnen en dus kleinere
chips- gaat wel steeds moeizamer.
Meer toekomst zit dan ook in het omgekeerde proces: bottom-up, waarbij de
lijnen direct op de ondergrond worden
aangebracht. Kessels: “Met een elektronenbundel kun je direct een patroon
schrijven met platina, electron beaminduced deposition heet dat. De elektronenmicroscopen van FEI kunnen dat,
maar de platinalijnen die zo ontstaan,
geleiden heel slecht doordat er veel
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duidelijk krijgen wat IST/e voor hen kan
betekenen. De inbreng van BMT kan als
een brug fungeren omdat zij dichter
tegen de klinieken aanschurkt dan de
collega’s van W&I. Florack: “Er ligt in de
exacte wetenschap heel veel op de plank
waarvoor de klinische wereld specifieke
toepassingen heeft. Er is alleen nooit een
vertaalslag gemaakt omdat er niemand
tussen staat. Een clinicus kan geen
vragen stellen over een beeldmodaliteit
die hij niet kent en wij als exacte wetenschappers kennen het klinische probleem
niet. Daar springen wij nu op in. Het is
een iteratief proces waar veel feedback
nodig is. Eigenlijk zijn het een heleboel
kip en ei verhalen bij elkaar.”
IST/e zal moeten aantonen dat de rijkere
beeldvormingstechnieken over de hele
keten robuust zijn. Vanaf de wijze waarop
scans worden gemaakt tot en met de
interpretatie van beelden door medisch
specialisten.
Maar visualisatie is niet het enige doel.
IST/e gaat de data ook kwantificeren.
Vilanova: “Het visuele systeem van
de mens is notoir slecht in
kwantitatieve
analyse. Als je
kijkt naar de
grijswaarde
van een beeld,
kun je niet
zeggen of het
donker of licht
is. De echte waarde die je ziet kun je niet
bevatten, maar die is wel belangrijk.“
De nieuwe beeldvormingtechnieken van
IST/e gaan aspecten van hart en hersenen
zichtbaar maken die nu met conventionele methoden niet verkend kunnen
worden. Bijvoorbeeld welke richting de
zenuwbanen opgaan in de witte stof van

de hersenen. Of de veranderde deformatieeigenschappen van een hart na een infarct.
“Met de huidige middelen kunnen
cardiologen zich alleen maar een grof
beeld vormen van wat zich afspeelt in de
hartspier. Dat is heel beperkte, onvolledige informatie. Terwijl wij met nieuwe
technieken straks de hartspier zeer
gedetailleerd kunnen bestuderen.”
Florack en Vilanova waarschuwen voor
al te voorspoedige
conclusies. Het
zwaartepunt van
IST/e ligt tussen
wetenschap en
technologie.
Florack: “Het gaat
om zowel
fundamenteel als toegepast onderzoek
waarbij we niet snel concessies doen in
de richting van een toepassing. Geen
houding van: ‘why bother, it works’.
De komende vier jaar werken we aan
een proof of concept. Valorisatie zou in
het directe verlengde kunnen liggen”,
denkt Florack.(FvO)/

koolstofverontreiniging in zit. Het is ons
gelukt om die lijnenstructuur met
atoomlaagdepositie selectief aan te
dikken met zuiver platina, waardoor
een goed geleidende structuur ontstaat.”
Zo combineerde Kessels de voordelen
van het schrijven met een elektronenbundel (waarmee je
heel dunne lijnen
kunt maken) met
atoomlaagdepositie
(waarmee je nauwkeurig de samenstelling en dikte
van een laagje
materiaal kunt controleren). “Het lijkt
mij niet onrealistisch om dit proces op
te schalen naar de siliciumplakken
waarop chips nu worden gemaakt.”
Ook met de tweede onderzoekslijn is
Kessels al goed op weg. Met zijn toenmalige promovendus dr.ir. Bram Hoex inmiddels hoofd van een zonnecellab
in Singapore- ontdekte hij enkele jaren
geleden dat een dun laagje aluminiumoxide de efficiëntie van silicium
zonnecellen verhoogde. Door de
industrie werd in eerste instantie lauw
gereageerd op de ontdekking. “Het is
soms best lastig om industriële partners
te overtuigen van de mogelijkheden die
onze vindingen bieden. Men dacht dat
atoomlaagdepositie nooit kon worden
opgeschaald tot industrieel niveau.”
Dat veranderde toen Hoex een zonnecel
maakte -met het bewuste laagje uiteraard- die alle rendementrecords brak.
“Opeens stond de zonnecelwereld op
zijn kop en kregen we van alle kanten
aanbiedingen. We zijn nu bezig met de

grote Duitse fabrikant Q-Cells en ik heb
goede hoop dat zonnecellen met zo’n
laagje op de markt komen. Het aluminiumoxide kan het rendement met ruim
een procentpunt verhogen. Een procent
lijkt weinig, maar verbetering van een
tiende procent kan al reden zijn om het
fabricageproces om
te gooien. Als het
productieproces er
niet duurder van
wordt, is dat al
rendabel.”
Hoewel atoomlaagdepositie
volgens Kessels nog maar mondjesmaat
op industriële schaal wordt toegepast,
is het vakgebied volop in beweging.
De nieuwste generatie chips van Intel
bevatten componenten met dunne
laagjes hafniumoxide,
aangebracht met atoomlaagdepositie.
Daarnaast is men op allerlei plekken ter
wereld op zoek naar nieuwe materialen
voor werkgeheugen, de derde onderzoekslijn. “Zelfs voor mensen in het
vakgebied is het moeilijk in te schatten
wat er precies gaande is”, zegt Kessels.
“Bedrijven spelen niet snel open kaart.
Het onderzoek komt wel in de vakblad
en terecht, maar wat daar vervolgens
mee wordt gedaan, is minder duidelijk.”
Nanotechnologie is per slot van rekening
een vakgebied met enorme financiële
belangen, die alleen maar groter worden.
“Over de industrieel echt interessante
ontdekkingen lees je waarschijnlijk juist
niets terug, die houden ze zo lang
mogelijk geheim. Maar dat is ook wel
een leuk spel.” (TJ)/

Hart van een muis, afgebeeld met MR Diffusion
Weighted Imaging. Met verschillende kleuren
wordt de oriëntatie van spiervezels weergegeven.
In paars de omtrek van het hart.
(Afbeelding: dr.ir. Tim Peeters).

“Een arts denkt
helemaal niet in
wiskundige entiteiten”

.

“Opeens stond de
zonnecelwereld
op zijn kop”

.

Wie heeft er geen gloeiende hekel aan:
het geklungel met onwillige fietsbanden
en wegfloepende bandenlichters. Gelukkig
wordt het plakken van de binnenband
binnenkort misschien een fluitje van een
cent. Met de inschuifbare velg van studenten
Stephan Bras, Robbert Slooten en Nick
Smaling (van links naar rechts op de foto)
kunnen de bandenlichters de vuilnisbak in.
De drie Eindhovense studenten Technische
Bedrijfskunde bedachten een velg die
gemakkelijk groter en kleiner is te maken,
zodat de fietsband er in een wip op of af ligt.
De uitvinding past in het rijtje van de inklap bare droogmolen, de ananasschiller en de
elektrische schuurmachine: zaken die het
leven makkelijker maken. Eigenlijk ligt de
uitvinding zó voor de hand, dat je je afvraagt
waarom niemand er eerder aan dacht.
“We moesten twee ideeën inleveren voor
nieuwe producten tijdens het vak
Management of Product Development”,
vertelt Robbert Slooten. “Aanvankelijk vroeg
ik me af hoe we in hemelsnaam aan goede
ideeën moesten komen. Allerlei mind setoefeningen leverden niets op. Tot ik op een
dag een lekke band kreeg en ik gefrustreerd
raakte door de bandenlichters. De uitvinding
is echt ontstaan vanuit een eigen probleem.”
Het werkingsprincipe van de vervormbare
velg is geïnspireerd op de springvorm waarin

taarten worden gebakken. De rand van de
taartvorm wordt losgemaakt door een klepje
opzij te duwen. In het geval van de velg duw
je een klepje naar binnen toe. De diameter
van de velg wordt zo kleiner, waardoor de
band er vanzelf af rolt.
“Ik kook zelf erg graag, dus dat idee zat al
heel snel in mijn hoofd”, legt Slooten uit.
“We waren niet in staat de velg op korte
termijn echt te maken. We hebben daarom
een taartvorm genomen en er een asje in
gebouwd. In de rand hebben we gaten
geboord voor de spaken. Dat werkte prima.”
Of een echte ‘springvormvelg’ de toets van
de hobbels en de gaten in het asfalt ook
werkelijk doorstaat, moet nog worden
berekend door een mechanicus. Als technisch
bedrijfskundigen hebben de studenten meer
kaas gegeten van marketing en financiële
planning. “Volgens het CBS en Bovag worden
er in Nederland jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen
fietsen verkocht”, zegt Slooten. “We schatten
dat er jaarlijks zo’n 126.000 fietsen met de
verstelbare velg verkocht kunnen worden.
De inkoopprijs van de velg zou uitkomen op
ongeveer tien euro. We hopen dat het Inno vationLab ons wil he lpen bij de doorontwikke ling van het product.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Romeinen uit China
De Romeinen waren minder Italiaans dan gedacht, zo blijkt uit skeletten afkomstig van
een begraafplaats uit het vroege Romeinse keizerrijk (eerste en tweede eeuw na Christus).
Uit een isotoopanalyse van beenderen opgegraven in Vagnari (een Romeinse neder zetting nabij Bari) blijkt dat zo’n twintig procent van daar begraven mensen niet was
geboren in de regio. Aanvullend DNA-onderzoek laat zien dat minstens één individu
zelfs afkomstig was uit Oost-Azië. Deze man moet goed geïntegreerd zijn geweest: aan
de meebegraven voorwerpen is niet af te leiden dat de overledene niet Romeins was.
Waarschijnlijk heeft de Aziaat als arbeider of slaaf in Vagnari gewerkt. (TJ)

Bacteriën maken brandstof
Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd de darmbacterie E. coli om te bouwen tot
brandstoffabriekje. Onder invloed van nieuw ingebouwde genen zet E. coli (de bacterie
waaraan in het lab het meest wordt gesleuteld) suiker om in biodiesel. Bovendien maken
de bacteriën het enzym hemicellulase aan, waarmee ze zelf makkelijk verteerbare plan tenresten kunnen omzetten in suiker. Dit zien de onderzoekers als een belangrijke stap
om E. coli uiteindelijk willekeurige plantenresten om te kunnen laten zetten, zo schrijven
ze in Nature. Daarvoor zou de bacterie ook cellulase moeten aanmaken, het enzym dat
nodig is om het belangrijkste bestanddeel van plantenresten, cellulose, af te breken. (TJ)

Tomaat gaat maand langer mee
Door de hoge temperaturen en gebrek aan koelkasten hebben ze in India sneller last van
rotte tomaten dan wij. Dat heeft Indiase onderzoekers geïnspireerd om twee tomaten genen, betrokken bij het rijpingsproces, zo goed als uit te schakelen. De ingreep heeft
pas effect op de tomaten nadat ze zijn geplukt, schrijven de onderzoekers in de Procee dings of the National Academy of Sciences (PNAS). De behandelde tomaten bleken dertig
dagen langer goed te blijven dan normale tomaten en waren ook nog eens tweemaal zo
stevig als normaal. Over de smaak doen de onderzoekers geen mededelingen. (TJ)
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DevLab opent deuren tus
“Het gaat DevLab om
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DevLab/Nor
Illustratie/D
Om vergaarde kennis niet in e
maar te laten rouleren en verd
het DevLab opgericht. In dit c
gevestigd op de TU/e-campu
bedrijven op het gebied van
systemen verenigd. Samen
contact zoeken met technische
Daarnaast kunnen studenten pro
doen die het MKB van pas kun
Lex van Gijsel heeft genoeg leuke
“Als je het heel kort door de bocht zegt,
dan is het DevLab voor het midden- en
kleinbedrijf nu wat het Natlab was voor
Philips.” TU/e-alumnus Lex van Gijsel
bedoelt dat het DevLab een collectief
R&D-instituut is. Hij is een jaar geleden
aangesteld om de dagelijkse leiding
op zich te nemen. Een dozijn MKBbedrijven die elkaar kennen van de
Development Club van de federatie van
technologiebranches, besloot in 2004 de
krachten op researchgebied te bundelen
en samen te werken aan technologiekennis voor de lange termijn. “Het was
en is gebruikelijk dat kleine bedrijven
een product ontwikkelen tot de klant
tevreden is. En daar stopt dan de ontwikkeling. DevLab stelt zich ten doel de
kennis verder te laten stromen tussen
universiteiten, technische hogescholen
en de aangesloten midden- en kleinbedrijven.”“Het initiatief komt van de
MKB-bedrijven. Zij discussieerden gedurende een brainstorm over de vraag
wat ze over tien jaar met hun bedrijf
wilden laten zien en wat voor technologie
ze daarvoor misten. Ideeën genoeg.” Uit
dertien onderwerpen zijn vier aandachtsgebieden samengesteld: sensor netwerk
technologie, onafhankelijke energievoorziening, embedded communicatie en
geavanceerde micro-actuatoren.
Met trots praat Van Gijsel over een van de
droomprojecten waarmee ze bezig zijn,
Atalanta. “We ontwikkelen een handgrote
vlinder die zelfstandig kan vliegen op
eigen energie. Ze is licht van gewicht,
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ssen universiteit en MKB

bine Schalij
David Ernst
een archief te laten verstoffen,
der te ontwikkelen, is in 2004
oöperatief researchinstituut,
us, zijn kleine en middelgrote
n elektronica en embedded
staan ze sterker wanneer ze
hogescholen en universiteiten.
omotie- of afstudeeronderzoeken
nen komen. DevLab-directeur
e projecten voor TU/e-studenten.
neemt andere vlinders waar en kan
ermee communiceren. En vooral: ze kan
opdrachten uitvoeren. Het is niet onze
bedoeling om dit soort vlinders op de
markt te brengen, het gaat DevLab om
de weg er naartoe. De zoektocht naar
oplossingen levert technologische
innovatie en kennis op die door het
MKB mee naar huis genomen wordt.
Het intellectuele eigendom is gratis te
gebruiken voor leden.”
Afgeleid van Atalanta is een groter project
ontstaan, de ontwikkeling van MyriaNed.
Hierin kunnen nodes -combinaties van
zeer kleine computers en sensoren- met
elkaar praten volgens een roddelprotocol.
“Een node is te vergelijken met een chip
met een antenne. Wanneer een
MyriaNode iets opmerkt, stuurt hij die
informatie ongevraagd door naar
buurnodes. Er is geen hiërarchie, geen
server die de informatierichting bepaalt.”
Het netwerk is vrijwel onbeperkt uit te
breiden. Op 11 januari heeft het MyriaNed
een mijlpaal bereikt. Bij DevLab-lid Chess
in Haarlem is een netwerk gepresenteerd
waarin voor het eerst duizend nodes
tegelijk aan het werk waren. Om dit te
tonen is een popzaal ingericht met een
netwerk waarin duizend nodes voorzien
zijn van een ledlampje. De gedragingen
van het netwerk tijdens dit experiment
leverde 15 gigabyte aan informatie.
Die data wordt verder bestudeerd in
het DevLab.

de Universiteit van Amsterdam en een
van de TU Delft. Verder verrichten hboen wo-studenten er afstudeeronderzoek.
Van Gijsel: “Vanaf februari werken hier
weer zes nieuwe studenten van Fontys en
Hogeschool Rotterdam (zie kaders, red.).
Graag ontvang ik
ook studenten van
de TU/e. Onze
projecten staan
beschreven op
www.devlab.nl.
Een student die
een alternatief
onderzoek wil doen, kan altijd komen
praten. Bij DevLab is veel mogelijk, mits
het in de sfeer is van onze researchagenda
op het gebied van embedded systems en
netwerktechnologie.”

Aan deelonderwerpen binnen Atlanta
werken nu twee promovendi; een van

De MKB-leden betalen 1 procent van
hun brutoloonsom als contributie.

DevLab-directeur Lex van Gijsel. Foto: Bart van Overbeeke

Dat is de basisfinanciering voor DevLab.
Daarnaast kent het instituut een lange rij
van supporters zoals het ministerie van
Economische Zaken en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
Promovendi worden gefinancierd door
het NWO Casimirprogramma. Twee
projecten vallen
onder het Pieken
in de Delta-programma van het
EZ-ministerie.
Er gaat inmiddels
veel geld in om. De projectportefeuille
bevat achttien miljoen euro.
DevLab doet onderzoek met en voor leden
en heeft zijn onderkomen gevonden in
het Laplacegebouw. Het is beslist geen
regionaal instituut. De leden zijn
verspreid door heel Nederland, van
het Rotterdamse Almende tot Salland

“DevLab is voor het
MKB nu wat Natlab
was voor Philips”

Electronics in Zwolle.
Het Haarlemse bedrijf Chess is de deelnemer met het grootste aantal werknemers, honderdvijftig. Dat is de helft
van het totaal aantal werknemers van de
bedrijven. Frits van der Wateringen van
Chess legt uit waarom zijn bedrijf lid is
geworden van DevLab: “Stilstand is
achteruitgang. Vernieuwing is noodzakelijk om vooruit te komen. Kennis is
te halen bij onderzoeksinstellingen en
universiteiten, maar het valt voor een
klein bedrijf niet mee om daar binnen
te komen. Als kleintje ben je niet echt
welkom in hun keuken. DevLab kan dit
wél organiseren. Want een dozijn kleine
bedrijven is wél interessant.”/
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More information can be obtained from Janneke
van der Loo (phone 5292). You can register for
the course by Internet (http://w3.tue.nl/en/the_
university/studyweb/ ), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Algemeen
Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium

Maandag: tortelloni gratin ‘formaggio’; stamppot
boerenkool, jus, saucijs; kipfilet gegratineerd, gevulde
aardappelrolletjes, bloemkool-broccolimix in saus.
Dinsdag: Thaise rundercurry, witte rijst; visfilet a la
francaise, skin off wedges, sperziebonen; gebraden
varkensvlees in champignonroomsaus, halve kriel
in de schil, gegrilde groenten mediterraan.
Woensdag: aardappel-courgetteschotel; rundervinken,
jus, gekookte aardappelen, spinazie; pepersteak,
pepersaus, steakhouse frites, luxe gemengde salade.
Donderdag: penne ‘al Arabiata’; kalkoen in kerriesaus,
aardappelkroketten, zomergroenten; gepaneerde
kabeljauwfilet, witte wijnsaus, pommes duchesse,
koolrabi-wortelmix.
Vrijdag: geen avondopenstelling

Education & Training Unit

Workshop Skills Lab: ‘Use of Media’
The workshop ‘Use of Media’ will be offered on
23 March 2010 from 13.30 - 17.00 hours. In this
workshop participants will get started in a practical
manner with using several IT applications in teaching.
This workshop discusses a number of good practices
in the area of using IT recourses during the lessons.
The advantages and disadvantages of various IT
applications are discussed. Each teacher presents
a plan to the other teachers of how he/she will
implement the IT application of his/her choice.
Participation by teaching staff of the TU/e is free
of charge. This course is also part of the BKO
training program.
More information can be obtained from Janneke
van der Loo (phone 5292). You can register for
the course by Internet http://w3.tue.nl/en/the_
university/studyweb/) by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

TU/e-brede ict- en
Statistiekcursussen

Course TRD52 ‘Supervising master
students’

Cursus Engineering Statistics

The course ‘Supervising master students’ for
teachers and PhD students (experienced and inexperienced supervisors) for departments W, BMT, TN
and ST, will be offered on Monday 8 March 2010
and Thursday 11 March 2010 from 13.30 - 17.00
hours.
The course is aimed to improve and systemize
the way in which supervisors guide their students
during their graduation projects. The course consists of short introductions, exercises and discussions. Participants will have an active role during
the course. Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.

In het kader van het ‘Continuing Engineering
Education /Eindhoven’-initiatief, CEE/e, vindt op
26 maart, 1 en 8 april 2010 de cursus ‘Engineering
Statistics with Statgraphics’ plaats. Hierin wordt
aandacht besteed aan mogelijkheden om methoden
uit de toegepaste statistiek concreet toe te passen
bij het analyseren van experimentele data en het
oplossen van technische problemen. Deelname is
mogelijk voor studenten, medewerkers en alumni
van de TU/e. Voor nadere informatie en inschrijving:
www.win.tue.nl/ceee of j.j.m.rijpkema@tue.nl.

(Advertenties)

Mensen
Promoties
Ir. D.S.A. Ruijters verdedigt op maandag 15 februari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 17.00 uur aan
de KU in Leuven. De titel van het proefschrift luidt
‘Multi-modal Image Fusion during Minimally
Invasive Treatment’. Ruijters promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De promotoren
zijn prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny en prof.dr.ir.
P. Seutens.

Ir. M.H.C.J. van Houtem verdedigt op woensdag
24 februari 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 ‘3,3'-Bis(acylamino)-2,2'-bipyridine discotics: desymmetrization and functionalization’. Van Houtem promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.

Ir. A. Haans verdedigt op maandag 22 februari 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 ‘The Embodied User: Corporeal Awareness &
Media Technology’. Haans promoveert aan de
faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. D.G. Bouwhuis.

Ir. B. Breure verdedigt op donderdag 25 februari haar
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Kinetic Separation of Vaporous Alcohol-Water
Mixtures modeling - experiments - feasibility study’.
Breure promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir. P.J.A.M.
Kerkhof.

A. Zjajo MSc verdedigt op maandag 22 februari 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 ‘Design and debugging of Multi-step analog
to digital converters’. Zjajo promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotor is
prof.dr. J. Pineda de Gyvez.
Ir. M. Verhoeven verdedigt op dinsdag 23 februari
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Modelling life trajectories and transport mode choice
using Bayesian Belief Networks’. Verhoeven promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr. H.J.P. Timmermans.
B. Åkesson MSc verdedigt op woensdag 24 februari
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 ‘Predictable and Composable System-

¿ORVR¿VFKHYHUNHQQLQJYDQ
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Alle faculteiten

Keuzevak Filosofie: ‘Wetenschap en
religie’ (0FC14)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte, vanwege de Radboudstichting.
Wanneer: Semester B, kwartielen 3 en 4 dinsdags
15.45 - 18.15 uur, vanaf 23 februari. Plaats: IPOgebouw, zaal 0.98; studiepunten: 4 ECTS;
toegankelijk voor: studenten van alle opleidingen.
Inschrijving: is mogelijk via Studyweb.
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor
het ‘Certificaat Filosofie’ van de TU/e. Voor meer
informatie: zie OWINFO onder ‘vakinformatie’, of
neem contact op met de docent: tel.024-3611560 /
3566545, e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl.

Vervolg universiteitsberichten op pagina 12

Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
vanwege de Radboudstichting
.RUWHLQKRXG
Onze westerse cultuur is in hoge mate gevormd door én de christelijke
religie én de opbloei van de natuurwetenschappen. Deze twee
cultuurscheppende krachten zijn onderling echter zeer verschillend
wat betreft hun methode, inzicht, cultureel prestige, etc. Dat maakt de
vraag interessant naar hun verhouding: zijn zij elkaars concurrenten,
zijn ze vreemden voor elkaar die elkaar hooguit aanvullen, of is hun
relatie - al dan niet gewenst - hechter? Welke verschillende vormen
van (ir)rationaliteit vertegenwoordigen ze, en hoe verhouden die zich?
'H]HYUDJHQ]XOOHQKLVWRULVFKHQDFWXHHOYDQXLWHHQ¿ORVR¿VFKH
invalshoek nader besproken worden.
Wanneer: Semester B, kwartielen 3 en 4
GLQVGDJVXXUYDQDIGLQVGDJIHEUXDUL
Waar: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie: YRRUVWXGHQWHQYDQDOOHIDFXOWHLWHQ
Inschrijving: is mogelijk via Studyweb.
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het
µ&HUWL¿FDDW)LORVR¿H¶YDQGH78H]LH
KWWSZZZSKLORVR¿VKQO

giro 300
0HHULQIRUPDWLHRSKWWSRZLQIRWXHQORIYLDGHGRFHQW
SURIGU3DOP\UH2RPHQWHO
e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl

Faculteiten

Webspace nodig?
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on-Chip Memory Controllers’. Åkesson promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering. De promotoren zijn prof.dr. K.G.W. Goossens en prof.dr.
H. Corporaal.

www.hartstichting.nl

Cursor 11 februari 2010
English page /11

Rector Van Duijn: “The
Minister refuses to get it”
Minister Plasterk sees no
reason whatsoever for another
division of the one hundred
million euros for the Veni, Vidi
and Vici subsidies.
Nevertheless he does recognize that the three universities
of technology (TUs) in particular are getting back less from
the transfer of research funds
to the NWO (Netherlands
Organization for Scientific
Research). According to TU/e
Rector prof. dr. ir. Hans van
Duijn, Plasterk simply refuses
to acknowledge the problem
for political reasons. He calls
the veiled suggestion of the
Minister that the research at
the three TUs may be of a
lesser quality absolutely
‘shameful’.
Responding to parliamentary
questions from the CDA and SP
about the harmful effects of the
Innovation Impulse for the three
TUs, Plasterk says that some universities may be focusing on
other subsidies and consequently earn smaller portions of
the Veni, Vidi and Vici subsidies.

Yet he adds that it could also
mean that the TUs have submitted relatively poorer applications. He denies that the
Innovation Impulse works out to
the disadvantage of the specific
research areas of the TUs.
However, he does expect that it
may be beneficial for these three
institutions that the social use of
research has been weighed also
in the assessments since 2009.
Rector Magnificus Hans van
Duijn disagrees entirely with the
vision presented by Plasterk. “It
is a fact that a large portion of the
research at the TUs, the so-called
designing and constructive
sciences, are simply not given
any chance in the NWO
Innovation Impulse, or hardly at
all. This has nothing to do with
quality, but everything with the
fact that the assessment and
selection mechanisms used by
the NWO are simply not appropriate for the genuine assessment of high quality in the design
engineering sciences.” (FvO)/

.

No Cursor next week
Next week there will be no paper Cursor on Thursday, because of the
carnival holiday. The next regular issue will appear on Thursday
February 25. Topical news next week may be found on
www.tue.nl/cursor.

was interesting, but we were
very glad to be indoors again.
When taken?
Early January 2010, during a trip
of the Signal Processing
Systems group.
What do we see?
We have just had dinner in a restaurant in Den Bosch, and have
warmed up a bit again at long
last. The temperature that day
was -5 degrees Celsius and we
have made a city tour on foot. It

Why taken?
One of us had brought a professional camera and the others
really wanted to test that camera.
This photo is one of those
‘tryouts’. It is fun to take some
photos during a trip. As our
group is usually spread over two
buildings, that is about the only
occasion on which the group is
complete.

Food for thought

Photo: Rien Meulman

When we arrive at the house of the South Indian Lakshmi Chunangadu
Ananthanarayanan (24), we check the address once again. Is this right? From the
living-room we hear a dog’s loud barking, and the house does not look like a
student house at all. Yet as soon as the front door opens, the smell of Indian food
fills our nostrils. This is tonight’s venue alright.

***

Lakshmi studies Business Information Systems. She is married and together with her
husband she rents a cozy little house. She even has a dog now for some time. “It was not
my idea, mind you! It was my husband who thought of it, he really wanted to have a dog.”

***

Lakshmi has really put some efforts into the meal. She likes to share the South Indian
cuisine with the Cursor readers. “In the Netherlands you hardly find any food from the
South Indian kitchen at all, since most restaurants serve North Indian food.”
Lakshmi’s parents run a restaurant near Chennai. “When I am home, I always take
some ingredients back with me to Eindhoven. The Indian shop here is stocked quite
well, but some things that I bring from home are just that bit more tasty.”

***

We sit down. In Chennai the dishes that Lakshmi has prepared for us are savored for
breakfast as well as for dinner. After the first bite of ‘sambharvada’ it is quite clear: a great
deal of care has been devoted to this meal. The combination of various kinds of flavors is
very good, and there is a different sauce accompanying every dish. We eat sambharvada
-fried lentil cookies with a spicy sauce-, rava idli -soft balls made of rice flour with coconut
chutney sauce-, and curd rice - a mixture of rice and yoghurt. Usually the curd rice serves
to tone down the spicy flavor inside your mouth, but as there were Dutch guests coming
to dinner today, the number of peppers has been reduced considerably.

***

In India food does not only differ per region, but even per family. “Every family has different cooking habits. My cooking method is a mixture of the habits used within my
family and those within my husband’s family.” Her husband himself is not into
cooking. In India this is not customary. “I don’t mind at all,” says Lakshmi. “At least my
kitchen stays tidy then.” (HB)

***
The recipe may be found on www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to savor your culinary prowess? Mail to engcursor@tue.nl.

Warning: nurses and huge rabbits
As of Saturday 13 February the city
will be the domain of rabbits,
pirates, angels, a lot of Elvis
Presleys and nurses. It is time for
the Carnival again. This annual
feast is celebrated especially in the
Catholic southern parts of the
Netherlands. From Saturday
through Tuesday people will be fe asting out in the street and in the
pub. Everybody can join in, but pre ferably dressed up.
So put on your bear’s outfit and
team up with those crazy
Dutchmen! (SK)

Vici subsidies for TU/e researchers
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TU/e researchers Nico Sommerdijk and Erwin
Kessels have been granted Vici subsidies by the
NWO. Sommerdijk will use the 1.5-million-euro
subsidy for the next five years to conduct research
into the mechanisms of bone growth. Kessels wants
to make results of nanotechnology ready for production. The Vici subsidies of the NWO are intended for researchers who have obtained their
PhDs within the last fifteen years at the latest. The
subsidies provide them with an opportunity to build
up their own research groups.

Where will TU/e be in 2020?

Brainstorming sessions within the Departments
and three round-table discussions with external interested parties about the future of TU/e have
yielded a great deal of information and many insights in the past few months. Executive Board
(CvB) member mr. Jo van Ham is satisfied with the
progress of the discussion about strategy. On 24
February the CvB will discuss the results. During
the months after that there will also be internal discussions taking place. In the early autumn the
‘Strategy sketch TU/e 2020’ must be laid down
formally. All in all, several hundred students and
staff members have taken part in discussions about
the external developments that the university may
have to deal with in the coming years and about the
impact that these developments may have.
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Diversen
ISO

ISO zoekt bestuursleden voor het jaar
2010 - 2011
Heb je zin om een jaar iets anders te doen dan
colleges volgen? Lijkt het je leuk om een jaar te
discussiëren met het ministerie van Onderwijs,
Tweede Kamerleden, de universiteits- en hogeschoolbestuurders en andere organisaties? Wil je
de belangen van de Nederlandse student op het
hoogste niveau behartigen? En wil je daarnaast
veel organisatorische en communicatieve vaardigheden opdoen? Kortom, heb je zin in een fantastisch
jaar, waarvoor je ook nog een uitstekende vergoeding
krijgt? Solliciteer dan voor een bestuursfunctie bij
het ISO! Kijk op www.iso.nl. Solliciteren kan tot
15 maart 2010.

Stichting Academische Jaarprijs
Jubileumeditie Academische Jaarprijs
van start

De Academische Jaarprijs 2010 is van start gegaan.
De winnaar ontvangt de hoofdprijs van 100.000
euro. Teams krijgen tot donderdag 25 februari
de kans hun ‘proposal’ in te dienen op
www.academischejaarprijs.nl.
De Academische Jaarprijs wil wetenschappelijk
onderzoekers, promovendi en studenten motiveren
om de resultaten van hun onderzoek actief onder
de aandacht te brengen van een breed publiek.
De competitie staat open voor teams van de
Nederlandse universiteiten, UMC’s, bij KNAW
of NWO aangesloten onderzoeksinstituten, TNO,
GTI’s en andere niet-commerciële onderzoeksinstituten. Winnaar is het team dat aan het einde
van de rit het beste communicatieplan weet te
presenteren.

De wedstrijd bestaat uit vier onderdelen, een call
for proposals, twee gastcolleges communicatie, het
indienen van een communicatie schets en de finale
waaraan maximaal acht genomineerde teams hun
communicatieplannen verder uitwerken en in
oktober live presenteren aan de jury onder leiding
van Rick van der Ploeg. Het team dat er naar oordeel
van de jury het beste in slaagt om wetenschappelijk
onderzoek te vertalen naar een breed publiek, wordt
beloond met de hoofdprijs om het communicatieplan uit te voeren.

Broos van Erp prijs

Inschrijven voor Broos van Erp prijs
De Broos van Erp Prijs is een aanmoedigingsprijs
voor een startende ondernemer uit het midden- en
kleinbedrijf, die een zakelijke en innovatieve toepassing op het gebied van ICT of E-Business succesvol
in de markt weet te zetten. Bij de prijs gaat het om:
toepassing van nieuwe technologie; nieuwe media
of innovatieve toepassing van bestaande technologie;
media in zowel de business-to-business als de
business-to-consumer markt.
Criteria voor mededinging: de organisatie bestaat
minder dan drie jaar en heeft minder dan honderd
werknemers; de inzending heeft betrekking op de
toepassing van nieuwe technologie, nieuwe media
of innovatieve toepassing van bestaande technologie,
media op het gebied van ICT en/of E-business.
Zie voor meer informatie: www.broosvanerpprijs.nl.

LedsGoGreen
LedsGoGreen makes it possible to build bridges
between students and companies. We do this with
a challenging design contest and a festive closing.
LedsCreate is the design contest of the LedsGoGreen
event. LedsGoGreen believes that a party can be
sustainable and fun at the same time. The intention
of LedsCreate is letting participants present their
design on how to accomplish a sustainable party.

Whether it’s about the building in which the party
takes place, the logistics and organization of the party,
or the electronic devices that are used. There are
numerous possibilities out there!
LedsDance is the festive closing of Ledsgogreen,
where the winners of the contest ‘LedsCreate’ will
be announced. The festivities will take place in a
major and sustainable way. The evening will take
place in the Beursgebouw nearby the station.
Innovative applications will be reflected in the party.
Think for example of a dance floor that generates
electricity as you’re dancing on it, LED lighting
and a digital ticket.
For more information, see ledsgogreen.org.

Philips Innovation Award
Inschrijving geopend

De Philips Innovation Award (PHIA) is een businessplan competitie georganiseerd door studenten voor
studenten. De PHIA wordt dit jaar voor de vijfde
keer georganiseerd en de inschrijvingen voor de
competitie zijn begonnen. Heb jij een businessplan
en wil jij je plan uitbouwen naar een volledige
onderneming? Schrijf je dan nu in op PHIA.NL.
Wij bieden de winnaar een uitgebreid prijzenpakket
aan bestaand uit: vijfduizend euro cash, consultancy
advies, juridisch advies, marktonderzoek, een
bedrijfsverzekering en coaching van een ervaren
ondernemer. Ofwel alles wat jij nodig hebt om je
eerste stappen in de ondernemerswereld te zetten.
De inschrijvingen sluiten 1 maart.
Voor meer informatie: PHIA.NL

Vacatures
Hoofd Vastgoed (EU-315-MOV), dienst Huisvesting
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal
13 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1

(4428,00 t/m 5390,00 euro).
PhD student "Special elements in Lie algebras"
(V32.054), Discrete Algebra and Geometry (DAM),
department of Mathematics and Computer science
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042,00 t/m 2612,00 euro).
PhD student working on Control Structures for
Mixed Reality Systems (V34.1039), the DI Group,
department of Industrial Design (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042,00 t/m 2612,00 euro).
PhD Position Micro (V34.1042), the group
Elementary Processes in Gas Discharges, department
of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus (2042,00 t/m
2612,00 euro).
PhD Position Draka (V34.1043), the group
Elementary Processes in Gas Discharges, department
of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus (2042,00 t/m
2612,00 euro).
PhD Position Growth and optical properties of
|nanowire quantum dots (V34.1044), the group
Photonics and Semiconductor Nanophysics,
department of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042,00 t/m 2612,00 euro).

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

(Advertenties)
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Voorzitters LSVb en ISO

“De basisbeurs, daar gaat het niet om”
Het rommelt aan universiteiten en hogescholen, alleen al doordat er steeds meer
studenten komen en de overheid moet
bezuinigen. Wie weet wordt de basisbeurs
afgeschaft en vervangen door een lening.
Bovendien staat het hele systeem van
hbo en wetenschappelijk onderwijs ter
discussie.
Middenin het politieke gewoel staan de
twee grote studentenorganisaties: de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
en het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO). Hun standpunten verschillen niet
bijzonder veel, maar hun aanpak wel.
‘Als het ISO niet wil opkomen voor
studentenbelangen, waarom heffen ze
zich dan niet op?’, tikte LSVb-voorzitter
Gerard Oosterwijk onlangs op Twitter.
Zijn ISO-collega Henno van Horssen had
het nog niet gezien, maar samen lachen
ze erom en drinken hun cappuccino.
“Vanavond ga ik voor een zaal vol
protesterende studenten spreken”, zegt
Oosterwijk. Hij doet graag mee met de
acties van studenten die aan verschillende
universiteiten collegezalen bezetten.
Hij is blij dat studenten in ‘t geweer
komen tegen de dreigende bezuinigingen
op hoger onderwijs.
Het ISO niet. “Het is te vroeg om de spandoeken uit te rollen”, zegt Van Horssen.
“Het ISO is altijd wat terughoudender
met actievoeren. Eerst eens kijken wat
de voorstellen zijn en zoveel mogelijk
in gesprek proberen te blijven, daarna
kunnen we altijd nog tot protest oproepen.
We zijn blij met het geluid, maar niet met
het actiemiddel. Wij richten onze pijlen
liever op het overleg.”
Oosterwijk kan zijn ergernis maar nauwelijks onderdrukken. “Dit is juist hét
moment om van ons te laten horen. Die
bezuinigingscommissies gaan straks in
één keer een hele bak ellende over het
land uitstorten. Alle bezuinigingsvoorstellen komen tegelijkertijd en dan is het
hele land in rep en roer; zie er dan maar
eens tussen te komen. We moeten nu
stampij maken, al is het maar om de
gewone student te bereiken. Als je dat
straks pas doet, duurt het nog twee
maanden voor ze doorhebben wat er
allemaal dreigt te gebeuren.”
Eén misverstand willen ze graag uit
de wereld helpen: de basisbeurs is niet
heilig. Van Horssen: “Het hoger onderwijs moet toegankelijk blijven. Daar
toetsen we alle plannen aan. Er valt altijd
met ons te praten over een ander stelsel
voor de studiefinanciering.”
Ook de LSVb hecht niet zo sterk aan de
basisbeurs, zegt Oosterwijk. “Als er
bijvoorbeeld een studietax komt, waarbij
rijke afgestudeerden meer terugbetalen
dan armere afgestudeerden, dan willen
we daar best naar kijken. We vragen
het studenten ook in de enquête op
www.wiljijstufi.nl. De LSVb is niet
officieel voor de studietax, maar we
wuiven die ook niet weg.”
Waarom waren ze dan zo boos toen
de voorzitter van de universiteitenvereniging,
Sijbolt Noorda,
voor het
afschaffen van
de studiebeurs
pleitte? “Omdat
hij al bij voorbaat
geld weggaf”,
zegt Oosterwijk.
“Als de basisbeurs wordt vervangen door een sociaal
leenstelsel, dan willen we dat elke euro
weer in het onderwijs wordt geïnvesteerd.
Sterker nog, er zou nog extra geld bij
moeten. Noorda stelde voor om de winst
deels te gebruiken voor het verkleinen van
de staatsschuld. Dat was dom van hem.

Studenten moeten de barricaden op, zegt de ene
studentenleider. Ze moeten vooral meepraten,
zegt de ander. Maar over één ding zijn ze het eens:
het wordt een spannend jaar voor het hoger onderwijs.
Een dubbelinterview met de leiders van de
Landelijke Studenten Vakbond en het Interstedelijk
Studenten Overleg in roerige tijden.

maar krijgen nu veel te weinig gegevens.”
“Schaf de helft van alle studienamen af”,
oppert Van Horssen. “Dat verandert
helemaal niets aan de opleidingen, maar
dwingt de instellingen om helderheid te
verschaffen. Wat bieden ze nou eigenlijk
aan? En waar willen ze goed in zijn?
Je moet ook -net als bij een date- een paar
keer met elkaar praten om te weten of je
met elkaar verder wilt: intakegesprekken
zijn belangrijk.”
Ondanks al hun kritiek blijft het aantal
betrokken studenten betrekkelijk klein terwijl er volgens de jongste tellingen
636.000 staan ingeschreven. Dat is een
enorme groep, maar die blijft verrassend
lethargisch. “Het is een cultuur die we
moeten doorbreken”, meent Oosterwijk.
“We werken er hard aan, want studenten
moeten het niet langer pikken. De onvrede
is er wel. Dat zie je ook aan het aantal
PVV-stemmers. Wij moeten als studenten
een creatieve manier vinden om die
onvrede te mobiliseren.”

De basisbeurs is
niet heilig

ISO-voorzitter Henno van Horssen (links) en LSVb-voorman Gerard Oosterwijk. Foto: Hans Stakelbeek/FMAX

Ik heb hem die ochtend opgebeld om
hem dat te vertellen.”
Geen verrassing dat Van Horssen hem
bijvalt. “Als andere landen investeren,
dan raken wij achterop. Daar tonen ze wel
daadkracht en
hier niet.
Willen we een
roadmap to
excellence of
een roadmap
to average?”
“Studenten
moeten in
opstand komen”,
doet Oosterwijk er nog een schepje
bovenop. “Ik durf er niet op te vertrouwen
dat de politieke elite straks zegt: nu
begrijpen we het, nu gaan we naar jullie
luisteren. Er moet een fundamenteel
ander beleid in het hoger onderwijs
komen. Studenten worden te weinig

LSVb: “We moeten nu
stampij maken, al is
het maar om de gewone
student te bereiken”

uitgedaagd. Natuurlijk kun je zelf de
uitdaging opzoeken; dat heb ik ook
gedaan. Maar tegenwoordig gaat de helft
van alle jongeren studeren. Werkt het
onderwijs voor de massa? Volgens mij
niet.”
Allereerst moeten er meer docenten
komen, vinden ze allebei, “zodat studenten meer persoonlijke begeleiding
krijgen”. Verder willen ze van de ‘glossy
folders’ af. “Een student moet verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zijn
eigen studiekeuze”, zegt Oosterwijk.
“Je mag toch verwachten dat universiteiten gewoon informatie beschikbaar
stellen over de hoeveelheid docenten
en medewerkers per opleiding?
Dat weigeren ze. Maar ze werven wel
studenten met reclamefolders en praten
over selectie aan de poort”, aldus
Oosterwijk. “Studenten zouden de beste
opleidingen moeten kunnen kiezen,

“Het wordt een heel belangrijk jaar”,
voegt Van Horssen daaraan toe. “Wij
krijgen de staatsschuld op onze nek. Alles
wordt afgewenteld op onze generatie.”
Zien ze heil in een herziening van het
hogeronderwijsstelsel, waar minister
Ronald Plasterk over nadenkt? “Er is iets
stuk, maar dat is niet het stelsel zelf”,
zegt Oosterwijk. “Er is vooral te weinig
begeleiding. Er zijn te weinig docenten.
Soms heb je een professor nodig die
tegenover je zit en zegt: je paper is niet
goed, je hebt een 5,5.”
“Het probleem zit niet in het stelsel, maar
in de uitvoering”, vindt ook Van Horssen.
“Waarom zijn er geen vijfjarige en driejarige hbo-opleidingen? Waarom moet
een mbo’er ook voor zijn hbo-opleiding
stagelopen, als hij op het mbo al zoveel
stage heeft gelopen? Dat soort dingen
kan nog veel beter.”
Ze zijn jong en stappen voor het eerst
de politieke wereld in. Hoe is dat?
“Onwijs uitdagend”, lacht Van Horssen.
“We hebben net de koningin ontmoet.
We komen op Plasterks kamer, praten
met bestuurders, ambtenaren, HBO-raad,
VSNU, kamerleden… Er gaan deuren
open waarvan je nooit had gedacht dat
ze open zouden gaan.”
“Ik til er niet zo zwaar aan”, relativeert
Oosterwijk. “Ik ben best hard tegen ze als
dat moet. Soms is het lastig dat Plasterk
zo’n aardige man is, want politiek gezien
zou ik hem het liefst helemaal kapotmaken.
Van het hele kabinet kan uitgerekend hij
extra investeringen in deze tijd het best
verdedigen, misschien samen met zijn
collega van milieu. Dat hij geen extra
middelen weet te bevechten, mag je hem
kwalijk nemen.”
Een uur voor dit interview heeft de Eerste
Kamer ingestemd met de nieuwe wet
op het hoger onderwijs. Daar hebben
de studenten zich hard tegen verzet
vanwege het hogere collegegeld voor
dubbelstudenten. Betreuren ze dat?
Niet echt. “Voor 95 procent is het een
goede wet”, zegt Van Horssen. “Want
de medezeggenschap wordt versterkt.
Bovendien hebben we het lagere collegegeld de komende jaren veilig gesteld voor
dubbelstudenten die hun tweede studie
willen afmaken.” “We domineerden het
debat”, vult Oosterwijk aan. “We hebben
gevochten als leeuwen en het maximale
eruit gehaald. We hebben in ieder geval
op de korte termijn winst geboekt.”
Nu de lange termijn nog. (HOP)/

.
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Nibud bezorgd over
toename studieschuld
Het Nibud (Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich
zorgen om de groeiende
studieschuld van studenten. Uit onderzoek
onder ruim tweeduizend
wo- en hbo-studenten
blijkt dat bijna de helft
van alle studenten
(naast de studiebeurs)
een lening heeft.
Gemiddeld lenen zij een
bedrag van vierhonderd
euro per maand.
De studieschuld van de
Nederlandse
student
groeit. In januari van
2009 hadden pas-afgestudeerden gemiddeld een
schuld van 12.500 euro.
Om dat af te lossen,
moeten zij vijftien jaar
lang honderd euro per
maand
betalen.
De
huidige eerstejaars leent

gemiddeld 320 euro per
maand. Na vijf jaar
hebben deze studenten
minimaal een schuld van
19.200 euro, exclusief
rente. Ruim veertig procent van de studenten met
studieschuld geeft aan
zich nog niet druk te
maken over de vraag of ze
hun schuld straks kunnen
afbetalen.
De belangrijkste reden
waarom studenten lenen
is dat hun ouders hen
financieel niet of te weinig
kunnen ondersteunen (52
procent), maar ook omdat
zij ‘gewoon’ geld tekort
komen (42 procent). Nibud
denkt dat dit laatste vooral
wordt beïnvloed door hun
levensstandaard. Ruim een
kwart van de studenten
geeft namelijk aan te lenen
om relaxed de studietijd
door te komen (27 procent).

Solistenconcours voor
Eindhovense muziektalenten

Om studenten bewust te
maken van de consequenties van hun leengedrag,
heeft het Nibud de Studieleenwijzer
ontwikkeld
(www.nibud.nl/studieleen
wijzer). Deze rekentool
helpt
studenten
te
berekenen hoeveel zij per
maand moeten aflossen.
Dit
resultaat
wordt
gekoppeld aan een voorbeeldbegroting. Zo zien
studenten niet alleen
hoeveel zij moeten aflossen, maar ook met welke
vaste lasten zij als starter
te maken krijgen en
hoeveel zij van hun startsalaris overhouden. Het
Nibud hoopt dat de
Studieleenwijzer studenten helpt bij de overweging wel of niet te lenen
en bij het kiezen van het
leenbedrag.

In samenwerking met Studium Generale houdt ESMG Quadrivium in maart een solisten concours voor (moderne) klassieke muziek. Het concours is bedoeld voor alle muzikale
studenten van de TU/e, de Fontys Hogescholen en de Design Academy Eindhoven.
Zowel solisten als kleine ensembles van maximaal vijf personen mogen meedoen.
Een jury, met daarin onder anderen de Eindhovense wethouder van Cultuur Marriët
Mittendorff en dirigent Jos van de Braak, beslist wie de eerste prijs wint. De prijs is een
masterclass. Bij veel inschrijvingen worden er voorrondes gehouden op 8 en 15 maart.
De finale is op 29 maart. Inschrijven kan tot 22 februari. Meer informatie en het aanmeld formulier op www.studentenmuziek.nl/solist (NS)

Lucid-historie en inventieve
creaties bij nieuwe bar
Studievereniging Lucid van Industrial
Design kan borrelen in een vernieuwde bar.
O p d o n d e r d a g 4 f e br u a r i w e r d d e v e r n i e u w d e
borrelruimte geopend. De ruimte in de kelder
van het Hoofdgebouw was na vier jaar toe
aan een make-over en dus organiseerde
Lucid een ontwerpcompetitie.
In het winnende ontwerp van ID-studenten
Bert Bogaerts en Joey van Dun is aandacht
voor de Lucid-historie, maar ook voor
inventieve creaties. De geschiedenis komt
tot leven in een muurbedekkend collage van
allerlei posters en flyers die de vereniging
in haar achtjarig bestaan heeft gedrukt.
Lampen zijn gemaakt van oude tv-kasten
met daarachter gehackte Living Colorslampen van Philips. In plaats van de kleur
te selecteren met het daarvoor bedoelde
selectiewiel, kan de Lucid-versie naar wens
geprogrammeerd worden.
De studenten van Lucid zijn ook creatief
geweest met hun budget van duizend euro.
Het hout voor de nieuwe meubels hebben
ze gratis gekregen van de leverancier.
Als tegenprestatie maken ze voor hem
een nieuwe website. (SK)

Muzikale zeebenen gezocht voor rondje IJsselmeer
Zing of speel jij een blaas- strijk- of slagwerkinstrument, heb je zeebenen en zin in
een muzikale vakantie? Dan heb je geluk
dat studentenmuziekgezelschap Quadrivium haar lustrumjaar afsluit met een bijzondere concertreis. Vanaf 12 juli maakt ze
een Klippertournee over het IJsselmeer en
Markermeer. Quadrivium geeft elke muzikale student de kans om deze zeilreis mee
te maken. Drie enorme driemasters vol muzikale studenten gaan een week lang varen
over de grote Nederlandse meren. In
Stavoren, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn

en Amsterdam leggen ze aan en geven ze
concerten. Bijzonder aan deze reis is dat het
niet één orkest is dat op tournee gaat, maar
dat de concerten worden gegeven door een
harmonieorkest, een symfonieorkest, een
gemengd koor en ensembles zoals de blokfluitgroep. Er kunnen ongeveer honderd
studenten deelnemen. Zeilervaring is niet
vereist. (NS)
Wil je mee? Neem dan contact op met Quadrivium
via klippertournee@studentenmuziek.nl of kijk op
www.studentenmuziek.nl/klippertournee

Foto: Bart van Overbeeke

Duitse bedrijfskundigen winnen case-competitie in Eindhoven
Vier studenten van de
universiteit Darmstadt
in Duitsland hebben
vrijdag 5 februari de
halve finale van TIMES,
de grootste Europese
case-competitie voor
Technische Bedrijfskundigen, gewonnen.

Foto: Bart van Overbeeke

De prijs bestaat uit tickets
om de finaleronde in
maart in Duitsland te

bezoeken. De TU/e-jury
was vooral te spreken over
de presentatie van de
Duitse studenten.
TIMES staat voor tournament in Management &
Engineering Skills en is
georganiseerd
door
ESTIEM, het internationale netwerk voor studenten
Technische
Bedrijfskunde. Na voorrondes aan de 61 deel-

nemende universiteiten
worden in februari zes
halve finales gehouden die
twee dagen duren. De
Eindhovense afdeling van
ESTIEM, Interactie, liet de
acht teams de eerste dag
een businessmodel maken
voor een nieuw product.
Het ging om een draadloos
netwerk en de winnaars
hadden bedacht dat toe te
passen in een skipasjes-

systeem zodat zij al wintersportend kunnen zien
waar hun vrienden zijn.
De Eindhovense afdeling
die afgelopen week in
Gothenburg meedeed aan
de halve finales is niet
doorgedrongen tot de
eindronde van 22 tot 26
maart in Ilmenau. (NS)/

.

En hoe is het in Aken?
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.

Sinds oktober studeer
ik in Aken. Het is een
gezellige stad met zowel
mogelijkheden tot ontspanning als ook culturele
bezienswaardigheden.
In het centrum vind je
veel winkels, maar ook

veel bakkers die de plaatselijke specialiteit ‘Öcher
Printen’ verkopen. Voor
studenten is de Pontstraße
de belangrijkste straat in
Aken. Er liggen tal van
restaurants en cafés waar
’s avonds het uitgaansleven plaatsvindt.
Middenin het centrum
van de stad liggen de
Elisenbrunnen. Hier
ontspringen thermaalbronnen en volgens de
geschiedenis is de stad
rond deze bronnen
ontstaan. In de geschiedenis van Aken spelen
de Romeinen (die in de
eerste eeuw na Christus
een nederzetting rond
deze bronnen bouwden)
en Karel de Grote een
belangrijke rol (hij werd
hier in het jaar 800 tot
keizer gekroond en

maakte de stad de belangrijkste binnen zijn rijk).
De Dom en het Rathaus
zijn ook een bezoekje
waard.
Geheel door de stad
verspreid liggen de
gebouwen van de RWTH
Aachen (RheinischWestfälische Technische
Hochschule). De RWTH
telt zo’n 31.000 studenten
waaronder ruim 5.000
internationale studenten.
De grootste collegezaal,
Audimax genaamd, heeft
1.043 zitplaatsen. Voor en
door studenten wordt er
veel georganiseerd. Zo is
er een mensa, waar je
iedere dag kunt eten
tussen 11.30 en 15.00 uur.
Dit is wel wennen, aangezien we in Nederland
rond 18.00 uur warm
eten. Ook is er het

Humboldthaus, een ontmoetingsplek voor internationale en nationale
studenten en een studentenfilmvereniging die
iedere week een film toont,
die uiteraard in het Duits
nagesynchroniseerd is.
Ik studeer voor een semester aan de RWTH en volg
hier zes vakken voor mijn
minor werktuigbouwkunde. Ik heb onder
andere vakken uit de verdiepingsrichtingen ‘voertuigtechniek’ en ‘luchten ruimtevaarttechniek’
gekozen. Omdat de vakken
een heel semester duren,
wordt er diep op de stof
ingegaan en leer je meer
over de toepassing. Zo
was er bij het vak ‘Solartechnik’ een excursie
naar het DLR (Deutsche
Zentrum für Luft- und

Raumfahrt) om opstellingen voor onderzoek
naar zonne-energie te
bekijken.
Ik heb een heel leuk
semester gehad in Aken
en het studeren in een

ander land, in een
andere taal vind ik een
bijzondere ervaring.
Lisanne Dautzenberg,
derdejaars studente
Werktuigbouwkunde
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Duelleren in blacklight

Sportcentrum hoopt op
nieuw leven voor BLUB
Het Studentensportcentrum hoopt dat er zich op
korte termijn een paar enthousiastelingen melden
die studentenduikvereniging BLUB nieuw leven
willen inblazen. BLUB is sinds het begin van dit
collegejaar een slapende vereniging, nadat het
laatste bestuur er niet in slaagde opvolging te
vinden.

Foto: Bart van Overbeeke
Is dansen in blacklight in de disco al een heel avontuur, probeer er maar eens in te
schermen. Dat deden negen deelnemers aan het Blacklighttoernooi, georganiseerd
door en voor de Eindhovense studenten schermvereniging Hoc Habet op vrijdag 5 februari
in de Bunker. “Eigenlijk zag je de met wit papier beplakte floretten oplichtend in blacklight
nog beter dan onbeplakte in gebruikelijk licht”, zegt Bente van Deurzen van Hoc Habet.
“En het knutselen vooraf aan je eigen masker en floret was ook erg leuk.” Winnaar van
het toernooi is David Schinasy. Deze Luxemburgse Fontysstudent (fysiotherapie) won
alle duels. (NS)

Theaterworkshops in de Bunker
Studenten kunnen op zaterdag 27 februari
kennismaken met diverse vormen van
theater op de Theaterdag in de Bunker.
De dag wordt georganiseerd door
studententoneelvereniging Doppio,
samen met de Tilburgse vereniging
De Koffer en Alles is drama uit Maastricht.
Studenten (ook van buiten de toneelverenigingen) kunnen twee theater-

workshops volgen. Regisseurs van de
drie verenigingen geven onder andere
workshops cabaret, goochelen, regie,
improvisatie en bewegingstheater.
Deelname kost 17,50 euro. Daarvoor krijg
je twee workshops van 2,5 uur, lunch,
avondeten, een ‘cantus-achtige afsluiting’
en een feestje. Volledig programma en
aanmelden: www.doppio.nl.(SK)/

.

Vijf jaar bestond de studentenduikvereniging in 2009.
De eerste jaren was BLUB nog erg actief, met trainingen en buitenlandse duikreizen, “maar dit collegejaar lukt het nauwelijks nog om activiteiten op poten te
zetten”, aldus de toenmalige bestuurssecretaris Robin
Blaauw in april. De wervingsborrel die de vereniging
niet lang daarna hield, leverde niets op. Na de zomer
besloten BLUB en het sportcentrum de club -bij
gebrek aan algemene animo en bestuurskandidatenop non-actief te stellen.
Dat wil niet zeggen dat er aan de TU/e geen belangstelling is voor de duiksport, benadrukt Misha
Latuhihin van het Studentensportcentrum. Hij organiseert zo’n vier tot vijf duikcursussen per jaar,
waarvoor zich jaarlijks zo’n vijftig studenten en medewerkers aanmelden. Onder cursisten brengt hij het
slapende BLUB regelmatig onder de aandacht, in de
hoop dat er enthousiaste duikers opstaan om de vereniging over te nemen. “Er zijn wel andere duikverenigingen in de buurt waar studenten ook welkom
zijn, maar een studentenvereniging is toch iets anders.
Het zou mooi zijn als BLUB weer tot leven komt.”
(MvdV)/

Het is het einde van de
middag wanneer ik plots
een geluid hoor. Een klik,
even later gevolgd door
een schuivend geluid en
een klap. Alle deuren in
de gang vallen in het slot.
Bij Scheikundige Techno logie, waar ik afstudeer,
vallen de deuren auto matisch dicht wanneer
er gassen ontsnappen of
brand uitbreekt. Nu doen
dergelijke calamiteiten
zich gelukkig niet vaak
voor, maar toch treedt
het systeem elke dag in
werking en vandaag vormt
daarop geen uitzondering.
Het is weer bijna zes uur;
de dichtvallende deuren
dringen aan op het vertrek
van de aanwezigen.

Gegadigden kunnen zich melden via m.latuhihin@tue.nl.

Toch zou ik als afstudeer der graag wat langer
gebruikmaken van de
faciliteiten om door te
werken. Waar ik zit, word
ik al uitgemaakt voor
ambtenaar als ik om vijf
uur vertrek. Overigens
is het ook voor nietafstudeerders soms
prettig om de laatste hand
te kunnen leggen aan
de opdracht waarmee
je net lekker bezig was.

.

BLUB

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Panel van de week
Denk als een INNOVATOR; laat andere mensen het vuile werk voor je doen.
Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de ConStudentenBond,
da ge ’t moar wit. Deze keer onder het mom van ‘Tis pas vies as ’t er vuil
uitziet’: de smerigste plek van de TU/e.

Smerige plekjes aan de TU/e, dan denk je gauw aan dingen waar veel
mensen met hun handen aanzitten, zoals deurklinken en trapleuningen.
Studenten zijn niet de allerschoonste wezens, maar hoe erg is het gesteld
aan de TU/e?
Janine denkt niet dat ze de juiste persoon is voor het panel deze week,
omdat ze niet zo gauw dingen vies vindt. Ze steekt meteen van wal met een
voorbeeld van het Studentensportcentrum. Sommige mensen maken daar
na het fitnessen hun apparaat schoon (eigenlijk hoort dat ook zo), maar
Janine weet dat iedereen er staat te zweten, en daarna ga je toch douchen.
Die bacteriën van andere mensen zijn vast goed voor je weerstand!
Over de toetsenborden van computers voor
algemeen gebruik maakt Janine zich niet druk,
als je daar al over na moet gaan denken... Er zijn
genoeg mogelijkheden om je handen te wassen
als ze plakken. Lorenz denkt dat de toetsenborden
bovenop niet zo smerig zijn, maar tussen de
toetsen in… Toch blijkt uit onderzoek dat op een
gemiddeld toetsenbord 256 keer meer bacteriën
per vierkante centimeter zitten dan op een toilet bril. Vooral degenen die eten en drinken in de buurt
van hun toetsenbord (zeker niet onbekend aan de
TU/e) stimuleren daardoor de groei van schimmels en bacteriën. Verder is
het niet verwonderlijk dat de ‘Enter’-toets en de spatiebalk de smerigste
plekken op een toetsenbord zijn. Dit zijn de toetsen die het meest gebruikt
worden. Maar je handen wassen helpt ook!
Janine stelt dat de toiletten aan de TU/e altijd goed schoon zijn. Ze vindt het
alleen jammer dat er op de vrouwentoiletten altijd zo’n ‘ongesteldheidsgeur’
hangt (maar dat is dan weer één van de nadelen van vrouw zijn). Misschien
i s e e n l e k k e r e t o i l e t v e r f r i ss e r e e n i d e e ? E n d a n n o g i e t s o v e r d e v r o u w e n -

Janine Paulusse, eerstejaars TIW
Koen op ’t Hoog, vierdejaars TN
Lorenz Deen, vierdejaars TN

toiletten: als vrouw moet je altijd een kilometer
lopen voordat je er eens een tegenkomt.
Lorenz vindt dat de herentoiletten goed worden
bijgehouden: ze zijn de hele week schoon. Behalve
op vrijdagochtend, dan hangt er vaak een ietwat rotte
lucht in de toiletten. Als we alle toiletten van de TU/e
aan een inspectie hadden moeten onderwerpen,
zouden we nog lang niet klaar zijn geweest. ISS
maakt ze altijd goed schoon, alleen na de borrel kan
het dus wel eens gebeuren dat je een echt vies toilet
tegenkomt.
Een van de smerigste plekken van Technische Natuurkunde is de leeggiet emmer van de borrel. Die wordt gebruikt om de bierrestjes uit de flesjes op
te vangen, omdat er ongedierte op afkomt als ze bij de emballage staan.
Vroeger zaten er ook sigarettenpeuken en as in de flesjes waardoor de
inhoud van de leeggietemmer erg stonk, daar hebben ze nu gelukkig geen
last meer van. Koen bekent dat hij en een vriend tijdens het opruimen van de
rommel na een borrel een keer een slokje uit de emmer hebben genomen om
te proeven hoe vies het nu eigenlijk is. Het viel heel erg mee. Ze zijn er niet
ziek van geworden; misschien dat
de alcohol toch ontsmettend heeft
gewerkt… Mocht je dus ooit binnen komen bij de borrel van Van Der Waals,
blijf dan ver uit de buurt van de leeg gietemmer. Beland je er nu toch per
ongeluk op z’n kop in, er is nog niet
aangetoond dat leegdrinken
schadelijke effecten veroorzaakt.
Of mocht iemand nog een straf-adje
tegoed hebben: Proost!
STE

DE SMERIG
PLEK
VAN DE TU/e

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

Een echte reden voor de
strikte sluitingstijd van
zes uur is me niet duide lijk. Je mag bijvoorbeeld
wel blijven als je een over werkpas hebt. Bovendien
is de bewaking aanwezig
tot elf uur. Ik kan nog wel
begrijpen dat een recep tionist(e) om zes uur naar
huis wil, maar een nacht portier voor een paar
uurtjes moet toch geen
probleem zijn? Zeker nu
van ons studenten wordt
verwacht dat we vijftig uur
per week studeren.
Begrijp me niet verkeerd,
ik ben ook wel eens toe
aan rust en ontspanning,
maar daar hebben we de
donderdagborrels voor.
Hoewel ik ook daar weer
om zeven uur naar buiten
moet, terwijl ik er net ben.
Wellicht een sluitingstijd
om daarna aan te pakken…
Jesper van Berkel is
student Scheikundige
Technologie

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.
Henk Naterop / 54 / coördinator
audiovisuele faciliteiten DIZ /
teamleider servicemedewerkers
“Dit is m’n kleindochter Nika, nu vijf
maanden oud. Het is mijn eerste kleinkind
en het is echt weer een mijlpaal in het leven,
hoewel je wel even moet omschakelen dat
het aangeeft dat je weer wat ouder wordt.
Ik zie haar drie tot vier keer per week, ze
woont op vijftien minuten lopen en ja, ze
herkent me al. Mijn dochter en schoonzoon
doen ’t echt perfect en grappig is dat je veel
terugziet uit je eigen verleden (samenwonen, huis kopen, kinderen krijgen).
De zwangerschap verliep als op een wolk,
maar de laatste tien minuten van de
bevalling ging het mis en het kleine meisje
heeft 48 uur in kritieke toestand in het
ziekenhuis gelegen.
Alles is nu helemaal
goed, maar die 48 uur,
ook al heb ik natuurlijk
al het een en ander
in m’ n leven
meegemaakt, was
de grootste hel
uit mijn leven.”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat zoek op
zoek naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Bianca van der Ha,
tweedejaars masterstudente Human
Technology Interaction aan de faculteit IE & IS

de Peepoo Bag: een biologisch afbreekbaar zakje dat
de ontlasting ontsmet en zo de inhoud na één tot twee
jaar omzet tot bruikbare mest. Probleem: wie haalt
de zakken op? De Delftse studenten bedachten de
Peepoo Collector, die het voor een euro per uur doet.
Voor deze Keniaanse variant van onze putjesschepper
ontwierpen ze een starterskit, zijnde een appelgroene
kruiwagen met bijpassende stofjas en een verzamelbus.
Nu maar hopen dat er binnenkort weer poepvrij gefla neerd kan worden door de stegen van Kibera. (HK)

Allereerst die naam. “Tja, foutje in het gemeente register. Het was eigenlijk Van der Aa, maar een
ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ooit
een foutje gemaakt”, zegt ze met stralende lach.
Ze is Zeeuwse, geboren en getogen in Hulst.
De meest Vlaamse stad van Nederland. Bianca
heeft intussen al meer kusten van de wereld gezien.
In januari keerde ze terug van een studieperiode
i n S i n g a p o r e. A a n g e v u l d m e t v a k a n t i e i n Z u i d o o s t Azië. Vijf maanden leven rond de evenaar. “En toen
van dertig graden naar dik onder het vriespunt, brrr.”
Gelukkig had ze thuis in Eindhoven een prachtige
chullo - de inmiddels hippe muts uit het
Andesgebergte- in de la liggen, compleet met
oorflappen en staartjes. In 2007 gekocht tijdens
een trip met studievereniging Intermate naar Chili.
“Ik weet niet meer precies wat ik ervoor betaald heb.
Een paar euro.”
Inmiddels schrijven we 2010 en is de chullo een
dikke hit. Heel Nederland draagt hem. De muts is in
elke kledingzaak te koop. “Als ik door de stad loop,
denk ik wel eens: puh, ik heb een echte!”
Bianca gaat voor kleuren. “Ja, zelfs met mijn bruine
jas valt dat goed te combineren. Mijn vriendinnen
vinden dat ik soms wat te veel kleuren gebruik. Ik dus niet. Ik combineer maar raak.” Aan hoofd deksels wil ze liever niet veel uitgeven. Aan schoenen des te meer. “Heel erg. Ik heb wel dertig
p a a r s t a a n , v a n t e e n s l i p p e r s t o t n e t t e s c h o e n e n . I k k l e e d m e n a a r d e g e l e g e n h e i d . Ik heb
zelfs een mantelpakje. Tijdens mijn vakantie in Vietnam met de hand laten maken.” Kleding is
voor Bianca belangrijk. “Als ik vind dat ik leuke kleren draag, voel ik me ook lekkerder.” (FvO)

Een beetje een vies verhaal uit Delft. Vijf
masterstudenten Industrieel Ontwerpen
gingen aan de slag met zogeheten flying
toilets, die een ware bezoeking zijn voor
de Keniaanse sloppenwijk Kibera. Wat is
een vliegend toilet? In een notendop: de slop penbewoners, die geen sanitair hebben, doen
hun ontlasting in een plastic zak en gooien die,
als hij vol is, over de schutting. Van die situatie
wil je je liever geen voorstelling maken. Het
Zweedse bedrijf Peepoople ontwierp als oplossing

