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UT-bestuur noemt overstap een klap

Twentse procestechnologen naar TU/e
Vier Twentse procestechnologen maken de overstap naar de
TU/e-faculteit Scheikundige
Technologie. Hoogleraar Hans
Kuipers, wetenschappelijk
directeur van IMPACT (Institute
of Mechanics, Processes and
Control), is de meest prominente van de vier. Hij sleepte eind
2009 een Advanced Grant van
de European Research Council
(ERC) in de wacht van 2,5
miljoen euro. Het Twentse
bestuur reageert verrast en
teleurgesteld.
Scheikundige
Technologie
maakte de overstap maandag
1 maart bekend. Naast hoogleraar
Hans Kuipers (50) komen ook

universitair hoofddocent dr.ir.
Martin van Sint Annaland (38) en
de universitair docenten dr.ir.
Niels Deen (35) en dr. Fausto
Gallucci (35) naar Eindhoven.
Van Sint Annaland wordt
benoemd tot hoogleraar op de
leerstoel
Chemical
Proces
Intensification. In 2008 won hij
een Vidi-subsidie van zes ton.
Een nog onbekend aantal promovendi zal hoogstwaarschijnlijk
meeverhuizen.
Kuipers gaat de nieuwe leerstoel
Multiscale Computational Fluid
Dynamics bekleden. Procestechnoloog en vice-decaan prof.dr.ir.
Jaap Schouten is zeer verheugd
met de komst van de Twentse
onderzoekers. “Dit is een fantas-

tische aanvulling voor onze
sectie”, zegt Schouten. “In het
TU/e-deel van het Sectorplan
Scheikunde hebben we al aangegeven dat procestechnologie
één van onze zwaartepunten is.
Het onderzoek van Kuipers, dat
zich richt op de modellering van
meerfasestroming en het experimenteel valideren van die
modellen, sluit goed aan bij het
onderzoek dat binnen mijn groep
en die van professor André de
Haan wordt uitgevoerd. Mijn
groep richt zich juist op het
ontwerp en de ontwikkeling van
nieuwe reactoren. De beide
onderzoeksgebieden zijn bij
uitstek complementair.”

TU/e’ers visualiseren
onzuiverheden halfgeleider

Lees verder op pagina 3

Bouwkunde: compacter met minder franje
De afbeelding op de omslag van Physical Review Letters.

TU/e-onderzoekers onder
leiding van prof.dr. Paul
Koenraad hebben vorige week
de omslag gehaald van
Physical Review Letters, een
van de voornaamste tijdschriften voor natuurkundig
onderzoek. De Eindhovenaren
presenteren in het blad de oplossing van een belangrijk
raadsel in de halfgeleiderfysica.

Studievereniging CHEOPS hing deze week groene emmertjes op om ideeën van studenten en docenten te verzamelen over de
toekomst van Bouwkunde. Foto: Bart van Overbeeke

De instroom van nieuwe studenten bij Bouwkunde moet
met een derde omlaag. Ook
verdwijnt de komende jaren
een deel van de leerstoelen en
staan fusies tussen een aantal
groepen op stapel. Dat staat in
de visie voor 2014 die het faculteitsbestuur op 18 maart gaat
voorleggen aan het College van
Bestuur van de TU/e.
Volgens decaan prof.ir. Jan
Westra kán zijn faculteit niet
anders: “Vanuit de lengte of
vanuit de breedte; Bouwkunde
moet compacter worden. Het
College van Bestuur houdt ons
nu nog de hand boven het hoofd,
maar vanaf volgend jaar moeten
we, net als Delft, op nul gaan
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draaien”, zegt hij, doelend op de
begrotingstekorten waarmee de
faculteit al jaren kampt.
Met een circa tweeduizendkoppige studentenpopulatie en
jaarlijks zo’n vierhonderdvijftig
nieuwkomers barst Bouwkunde
al jaren uit zijn voegen. “Ik kan
het met één zin samenvatten: we
moeten omzien naar een
kleinere woning, want ons gezin
wordt te groot”, zegt Westra,
wijzend op een uitspraak over de
erbarmelijke woonomstandigheden van veel Amsterdamse gezinnen rond 1900. “Die omstandigheden werden nog slechter als
mensen meer kinderen kregen.
Dat betekent dat je veel kosten
moet maken of veel hulp in huis
moet halen. Een grotere woning
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kun je dan niet meer betalen.”
De faculteit heeft de hand dan
ook al een poosje stevig op de
knip. Zo geldt er een vacaturestop, klagen studenten -mede ten
gevolgde daarvan- over de
gebrekkige begeleiding, is er
volgens Westra minder ruimte
voor ‘franje’ zoals extra reisjes en
betalen studenten sinds ruim een
jaar voor materialen in de werkplaats. Dat laatste heeft volgens
Westra goed uitgepakt, niet
alleen qua bewustzijn bij
gebruikers betreffende zaken als
materiaalgebruik, maar ook
financieel: de decaan spreekt van
een besparing van vijftigduizend
euro op jaarbasis.
Lees verder op pagina 3
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De afbeelding die de omslag
siert,
toont
magnetische
mangaanionen in een rooster
van galliumarsenide (GaAs), een
halfgeleidermateriaal
met
toepassingen in leds, lasers,
zonnecellen en componenten
voor optische communicatie.
Het plaatje is gemaakt met een
zogeheten ‘scanning tunneling
microscoop’. Hiermee maken de
onderzoekers het oppervlak van
de halfgeleider tot op het niveau
van
individuele
atomen
zichtbaar.
Op de afbeelding zijn de
mangaanatomen zichtbaar (in
opvallend geel en rood) in het
GaAs rooster; deze zogeheten
onzuiverheden in het rooster
slokken een elektron uit het
GaAs op, waardoor ze een
positieve ladingsverdeling om
zich heen creëren. De vorm van
deze ladingsverdeling is afhankelijk van de diepte waarop het
mangaanatoom zich in het
materiaal bevindt, zo tonen
Koenraad en zijn collega’s aan.
Bovendien verklaren ze de vorm
van de ladingsverdeling rond
onzuiverheden in andere materialen.
Het onderzoek is belangrijk voor
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het begrip van magnetische
onzuiverheden in halfgeleiders.
Deze magnetische atomen (zoals
mangaan) worden met opzet
aangebracht in de hoop dat ze
gebruikt kunnen worden in
bijvoorbeeld magnetische geheugenelementen. In 2004 was de
groep van Koenraad, Photonics
and Semiconductor Nanophysics
(Technische
Natuurkunde/
COBRA), de eerste die zag dat de
ladingsverdeling rond mangaanionen in GaAs niet bolvormig
was, zoals men tot dan toe had
aangenomen. De huidige publicatie biedt hiervoor een verklaring en legt de relatie met de
diepte onder het oppervlak waar
de ionen zich bevinden.
Door de toenemende miniaturisatie van computerchips worden
in verhouding steeds meer van de
toegevoegde
onzuiverheden
(bepalend voor de eigenschappen van het materiaal) beïnvloed
door de nabijheid van het
oppervlak. Goed begrip van deze
oppervlakeffecten is daarom
essentieel, zegt Koenraad. “Niet
alleen onderzoekers in ons vakgebied zien in dat dit interessant
is, maar deze publicatie toont
tevens aan dat je rekening moet
houden met deze effecten in
steeds
kleiner
wordende
‘devices’.” (TJ)/

.

Volgende week in Cursor een uitgebreid
verhaal over het onderzoek van de groep
van Koenraad.

/18

4 maart 2010 Cursor
2/ Mensen

Prof.dr.ir. Martin de Wit
“Een academische carrière is lastig”
Interview: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke
Van student tot hoogleraar.
Dat is het pad dat prof.dr.ir.
Martin de Wit de afgelopen
veertig jaar heeft bewandeld
aan de TU/e. Geen uitgestippelde route, maar eerder een
opeenvolging van gebeurtenissen. Vrijdag 5 maart gaat
een van de ankers van de
faculteit Bouwkunde met
pensioen. “Het afscheid zal
geen radicale breuk zijn.”
Kom er tegenwoordig maar eens
om. Schuttersputjes graven met
de ene hand, een studieboek
Natuurkunde doorpluizen met
de andere hand. Een beetje kort
door de bocht, maar zo vervulde
Martin de Wit zijn dienstplicht.
Zijn overste gaf hem ‘avondpermissie’ om zijn studie te volgen.
Voor hem ging de kazernepoort
niet om tien uur ‘s avonds op
slot, maar pas om middernacht.
“Mijn maten op de slaapzaal
werden telkens wakker van me.

Ze hebben me daarvoor wel eens
in de wasbak proberen te gooien,
maar ik heb ze met een schop
van me afgehouden. Ik was
destijds een driftig mannetje.
Maakte lange dagen en korte
nachten. Dat werkritme heb ik
mijn hele leven volgehouden.
Ik slaap nog steeds weinig.”
De route naar de TU/e -destijds
nog een technische hogeschoolvoerde De Wit langs de mulo, de
avond-hbs en de bedrijfsschool
van Philips (radiotechniek).
Een ‘self made man’ wil hij zich
niet noemen. “Ach, dat was eind
jaren zestig heel gewoon.
De avondklassen hbs zaten
altijd vol. Ik weet niet of dat
nu nog zou lukken.”
In 1971 studeert De Wit af op
Natuurkunde, krijgt subsidie
van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek en promoveert vier
jaar later met een onderzoek
naar gaskinetica aan de faculteit
Technische Natuurkunde. “Dat
proefschrift was erg theoretisch,

maar dat was voor mij toen de
opvatting over wetenschap.
Je deed onderzoek om iets te
wéten, niet om te gebruiken.”
Maar met zuiver onderzoek viel
geen boterham te verdienen.
“Het was geen makkelijke tijd.
Ik was dertig jaar, vol ambities,
alleen was er geen werk. Zeker
niet voor dat soort specialisme.
Gelukkig wilde de faculteit
Bouwkunde meer weten over
zonne-energie en vroegen ze mij
daarvoor.” Het tijdelijke contract
van een half jaar werd verlengd,
en verlengd. Tot na vijf jaar een
vaste aanstelling volgde.
Terugkijkend op die periode, valt
er weinig carrièreplanning te
ontdekken. “De dingen rolden
haast vanzelf in elkaar over. Een
academische carrière is lastig”,
zegt hij met enige zelfspot.
De Wit ontwikkelde zich tot een
deskundige op het gebied van
warmte, vocht en wind.
Modelleren en het ontwikkelen
van gereedschap voor simulatie
van warmte en vochttransport in
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Op een fietspad langs de Dommel treffen
we drie wandelende mannen. Ze zien
eruit alsof ze hun lunchpauze vieren.
Tussen twaalf en een is het druk op de
paden van de campus. Ook op de
fietspaden. Breeduit lopen Pieter Versteeg,
Frank Gerritzen en Jaap Wille (op de foto
van links naar rechts) naast elkaar. Het
zijn mannen van de Rabobank. “Noem
ons maar automatiseringsjongens.” Ze

gebouwen heeft zijn speciale
belangstelling. Het pad van de
zuivere wetenschap is meer en
meer verruild voor maatschappelijk relevant onderzoek. “Binnen
Bouwkunde werken we met
meerdere disciplines samen.
Dat is erg prettig. Je hebt ook het
gevoel dat je bijdraagt aan een
betere toekomst. Er is erkenning
voor wat je doet. Maar de student
die we opleiden, is onze belangrijkste bijdrage aan een duurzame wereld.”
Zijn eigen huis dan? Zit dat vol
met technologische snufjes?
“Ik heb van mijn vak nooit een
hobby gemaakt”, klinkt het
afwerend. Maar dat lijkt een
beetje bezijden de waarheid.
De directe collega’s om hem
heen zuchten bewonderend als
zijn boerderij in Leenderstrijp
ter sprake komt. De bouwfysicus
relativeert: “Ach, ik ben beetje
een knutselaar. Ik woon heel
eenvoudig. In 1974 kocht ik een
hut van driehonderd jaar oud.
Die heb ik zelf verbouwd en

hebben vanochtend hard gewerkt en nu
happen ze even frisse lucht. Trouwens,
ook als ze niet hard werken, gaan ze graag
even naar buiten. “Dit noemen we de
landelijke route”, zegt Wille. “Vanuit het
kantoor lopen we een stukje door de stad,
dan langs de Dommel en linksom weer
terug.” Hij wijst met grote gebaren. Ze
lopen niet altijd met hun drieën. “We zijn
vandaag tot elkaar veroordeeld”, zeggen
ze lachend.
Ze kennen het campusterrein goed. Zowel
Gerritzen als Versteeg studeerde een
blauwe maandag aan de TU/e, de eerste
bij Werktuigbouwkunde, de laatste bij
Bouwkunde. Over hun baan bij de
Rabobank zijn ze erg tevreden. En ook
over de kantine, pardon het restaurant,
van de Rabobank. “Vergelijking met bijvoorbeeld de Philipskantine leert dat wij
met prijs en assortiment heel goed af zijn”,
zegt Gerritzen. De anderen beamen het.
Maar eten zij dan toch al lopend hun
boterhammetjes op? “Nee, dat hebben

geïsoleerd. Dat was in die tijd
bijzonder. Eerst met materiaal
van drie centimeter dikte, later
stukken van vier en zelfs zes
centimeter. Een goed voorbeeld
hoe de opvattingen over bouwen
door de jaren zijn veranderd.
Eigenlijk is mijn boerderij een
stukje bouwgeschiedenis in het
klein.”
Het officiële afscheid van de TU/e
betekent geen radicale breuk voor
de 65-jarige hoogleraar. Hij
begeleidt nog vijf promovendi
en komt voorlopig nog een dag
per week naar de universiteit
voor projecten die nog moeten
starten. “Maar ik ga me niet
opdringen”, om de schijn van
een oude bemoeial tegen te gaan.
De vrijgekomen tijd wil hij
misschien gaan besteden aan
wat klussen in en rond het huis.
Maar vooral veel tuinieren in
zijn hof./
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Morgen, vrijdag 5 maart, wordt De Wit
uitgezwaaid met een klein symposium
‘Bouwfysica, toen en nu’ en een
afscheidscollege van de nestor zelf.

we al eerder gedaan,”zegt Versteeg.
Gewoon achter onze bureaus. Ah, daar
hebben Britten een chique benaming
voor: zij aten dus ‘al desko’. (NS)
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“Komende jaren meer impopulaire
maatregelen nodig bij Bouwkunde”
Vervolg van voorpagina

Bouwkunde zal de komende
jaren nog de nodige impopulaire maatregelen moeten
nemen om de faculteit financieel weer op de rails te
krijgen, beseft decaan Jan
Westra.
Bouwkunde kent jaarlijks zo’n
vierhonderdvijftig
nieuwkomers, waarvan zo’n tweederde
vwo’ers en een derde zij-instromers. “Van die driehonderd
vwo’ers haakt op dit moment zo’n
vijfentwintig procent in het
eerste jaar af. Die vijfentwintig
procent wil je liever niet”, stelt
Westra. De faculteit wil de toelating aan de drempel daarom
aanscherpen, om de instroom
vanuit het vwo uiteindelijk te
reduceren van drie- naar ongeveer tweehonderd. “Dan praat je
al gauw over systemen die
politiek gevoelig liggen, zoals een

numerus fixus” zegt Westra.
Een andere optie die volgens
Westra nog niet in de visie is meegenomen, maar waaraan wel
wordt gedacht, is studenten te
laten solliciteren op afstudeerplaatsen bij ‘populaire’ units.
“Daarmee vergroot je de
motivatie van betrokkenen aan
beide kanten”, meent de decaan.
Ook het bindend studieadvies dat
sinds dit collegejaar aan de TU/e
geldt, heeft volgens hem al iets
teweeggebracht. Niet in concrete
cijfers, “wel is de stemming aan
de faculteit minder vrijblijvend
dan die voorheen ogenschijnlijk
was”.
De decaan benadrukt dat veel
maatregelen niet van vandaag op
morgen worden ingevoerd. Wel
zal het faculteitsbestuur alle
afwegingen die de komende
jaren op zijn pad komen, zorgvuldig naast de visie voor 2014

leggen. Dat betekent onder meer
dat strenger wordt gekeken of
een bepaald onderzoek wel past
in de thema’s die de faculteit en
de universiteit belangrijk vinden
en dat bij mutaties in het personeelsbestand zorgvuldig wordt
afgewogen of een post wel
opnieuw moet worden opgevuld.
Westra: “De huidige leerstoelen
zullen in 2014 niet allemaal meer
bestaan. In onze visie staat welke
er nog wél zullen zijn”. Welke dat
zijn, wil Westra nog niet zeggen.
In de visie worden ook fusies
tussen enkele groepen aangekondigd en wordt tevens uit de
doeken gedaan welke van haar
tien huidige tracks de faculteit
wil handhaven. “We willen de volledige breedte die Bouwkunde in
Eindhoven zo uniek maakt niet
beperken, maar in die breedte
meer verbanden leggen, zodat
meer samenwerking en synergie
ontstaat.” (MvdV)/

.

Opnieuw veel laptops gestolen op campus
Op het TU/e-terrein zijn afgelopen week weer veel laptops
gestolen. Zes studenten van
diverse faculteiten zagen op
verschillende locaties hun
notebooks verdwijnen.
Twee laptoptassen met inhoud
werden donderdag 25 februari
gestolen in W-laag. Dit gebeurde
halverwege de middag in een
ruimte die bekend staat als ‘de
werf’ terwijl de beide eigenaren
even weg waren. In de ruimte
waren meer mensen aanwezig,
maar niemand van hen bleek iets
verdachts te hebben gezien.
Dezelfde dag werden ook twee
studenten van de faculteit
Wiskunde & Informatica het
slachtoffer van diefstal. Ze
hadden hun laptops rond vier uur
’s middags met een kabel vastgelegd bij de entree van de borrelruimte van GEWIS op de
tiende etage van het Hoofdgebouw. Iets meer dan drie uur

later waren de laptops verdwenen.
In hetzelfde gebouw was een dag
later ook een studente Industrial
Design de klos. In een ruimte op
de tweede verdieping werd
halverwege de ochtend een
laptop gestolen terwijl de eigenaresse even naar de andere kant
van het gebouw was. Ze was niet
de enige die week: op maandag
22 februari werd op de begane
grond van het Hoofdgebouw ook
al de laptop van een ID-student
gestolen.

Tafelpoot

Hay Becks van de TU/e-beveiliging benadrukt nog maar eens
dat mensen vooral hun waardevolle eigendommen beter in een
kluisje
kunnen
opbergen.
“Kabels zijn leuk, maar stellen
eigenlijk niet zoveel voor.”
Marian de Vaan, manager van het
Notebook Service Centrum,
benadrukt dat het met het oog op

Bonden: koopkrachtbehoud
voor universiteitspersoneel
De vakbonden en de VSNU
onderhandelen sinds
16 februari over een nieuwe
cao. Belangrijkste eisen van de
bonden zijn een loonsverhoging van 1,25 tot 1,5 procent en
behoud van werkzekerheid en
kennis aan de universiteiten.
De economische ontwikkelingen
zijn sterk veranderd ten opzichte
van 2007 toen de laatste collectieve arbeidsovereenkomst werd
afgesloten.
Daarom
zet
ABVAKABO FNV in op een
gematigde loonontwikkeling en
op werkzekerheid en werkgelegenheid.
Onderhandelaar Marieke van
den Berg van ABVAKABO FNV
verwacht dat de onderhandelingen lang gaan duren. “Net als
de andere werkgevers in de
publieke sector houdt de VSNU
vast aan de nullijn. Maar wij overvragen absoluut niet. Met onze

looneis wordt de positie van de
universiteitsmedewerkers niet
beter, maar in ieder geval ook niet
slechter. Het behoud van koopkracht is een heel redelijke eis.”
De bonden stellen verder voor
om het experiment met functiecontracten te verlengen. Ook de
studie naar nieuw ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ moet
volgens hen worden verlengd. En
de seniorenregelingen moeten in
stand blijven, totdat er nieuwe
afspraken zijn. Ook moeten er
meer
werkervaringsplaatsen
komen voor mensen met een
moeilijke arbeidsmarktpositie.
Behalve de ABVAKABO zitten
ook de vakbonden CNV Publieke
Zaak, AC/FBZ en CMHF aan
tafel met de VSNU. De nieuwe
cao zal vermoedelijk gelden voor
een jaar. (FvO)/

.

de verzekering wel belangrijk is
om notebooks op zijn minst met
een kabel vast te leggen. “En dan
niet aan een tafelpoot”, tipt ze.
“Studenten hier zijn heel intelligent, maar soms gewoon niet zo
praktisch.”
Ook op het gebied van sociale
controle gaat het vaak mis, stelt
beveiliger Becks. “Bij Industrial
Design worden bijvoorbeeld
pasjes gebruikt, maar er lopen
altijd mensen met anderen mee
of deuren worden, vooral
’s avonds, opengezet met een
steen ervoor. Het is een beetje
schijnveiligheid
geworden.”
(MvdV)/

.

Twentse hoogleraar
Kuipers: “An offer you
can’t refuse”
Vervolg van voorpagina

De Twentse hoogleraar Kuipers
noemt het aanbod dat hij uit
Eindhoven kreeg “an offer you
can’t refuse. De TU/e heeft
besloten significant te investeren
in de procestechnologie en wil op
dat vakgebied een center of
gravity worden in Europa. Ze
hebben de daad bij het woord
gevoegd en snel en kordaat gehandeld. Voor hen is dit een
megadeal. Soms wordt de ‘battle
for brains’ op het scherpst van de
snede gestreden. Of de UT wel
het juiste instrumentarium heeft
om toptalent aan te trekken en te
behouden? Dat is zeker een vraag
die de UT zich kan stellen.” Wat
ook meespeelt, is dat Kuipers
zich in Eindhoven weer fulltime
kan bezighouden met onderzoek, waar hij in Twente ook nog
het management van IMPACT
doet. “Mijn hart ligt bij de
wetenschap.” De 2,5 miljoen
euro van zijn persoonlijke
Advanced Grant van ERC neemt
hij mee naar Eindhoven.
Universitair hoofddocent Van
Sint Annaland was aan de UT in
gesprek over een persoonlijk
hoogleraarschap, maar aan de
TU/e kan hij een volledige eigen
leerstoel krijgen met twee
stafleden. “Zo’n persoonlijk
hoogleraarschap geldt maar voor
vijf jaar en pas daarna zou
worden bekeken of er een eigen
leerstoel in zit. Die onzekerheid
weegt niet op tegen een fulltime
hoogleraarschap aan de TU/e,
plus de duidelijke lijnen die daar
zijn uitgezet”, aldus Van Sint
Annaland.

Verbouwing

De komende maanden wordt op
vloer 0 in het faculteitsgebouw
Helix een hele vleugel vrijgemaakt en ingericht voor
kantoren en labvoorzieningen
voor Kuipers en zijn groep.
Volgens
directeur
bedrijfsvoering Laurent Nelissen is hier
naast Dienst Huisvesting (DH)

een gespecialiseerd bedrijf voor
in de arm genomen, dat in
Twente een deel van de labvoorzieningen afbreekt en hier weer
opbouwt. Nelissen: “Hoe we dat
financieel regelen met de UT is
op dit moment niet duidelijk.
Met de verbouwing zijn enkele
tonnen gemoeid, maar we willen
dat Kuipers en zijn groep geen
enkele hinder ondervindt van de
verhuizing.” Nelissen verwacht
dat de Twentse onderzoekers
begin juli aan de slag kunnen in
hun nieuwe behuizing.
Het Twentse College van Bestuur
is onaangenaam verrast door het
onverwachte vertrek van de onderzoekers. In de universiteitsraad zei voorzitter Anne
Flierman woensdag 3 maart dat
er
stevige
woorden
over
gesproken zijn. De Twentse universiteitsraad stelde kritische
vragen over het vertrek. Pro-UTlid Jan van Alsté noemde het in
de
overlegvergadering
een
‘achterbakse zaak’. Hij vroeg zich
af of de UT nog moet meedoen
aan de 3TU-federatie als wetenschappers op deze manier bij
elkaar worden weggekaapt.
(HK)/

.
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Anthonie Meijers, hoogleraar Filosofie en Ethiek van de Techniek

Vox Academici

“Universiteit moet eigen
missie goed bewaken”
Universiteiten gaan steeds nauwere
samenwerkingsverbanden aan met de
industrie. Dat is geen punt, maar
universiteiten moeten hun academische
onafhankelijkheid nauwlettend
bewaken, stelt VSNU-voorzitter Sijbolt
Noorda in een essay van de Academische Boekengids. Hebben de steeds
hechtere banden van de TU/e met de
industrie effect op de academische
onafhankelijkheid van de universiteit?
“Dat de banden met de industrie nog
verder worden aangehaald, is in principe
een goede zaak”, zegt prof.dr.ir. Anthonie
Meijers, hoogleraar Filosofie en Ethiek
van de Techniek en vertrouwenspersoon
wetenschappelijke integriteit aan de
TU/e. “Ingenieurs kunnen pas tevreden
zijn als hun technologie een concrete toepassing vindt. Vandaar dat de technische
universiteiten van oudsher een nauwe
relatie met de industrie hebben.
In die samenwerking moet de universiteit
de eigen missie natuurlijk goed bewaken.
Dat wil zeggen: grensverleggend lange
termijnonderzoek doen en mensen opleiden tot onafhankelijk denkende academici. Wat je nu ziet, is dat de industrie
het fundamenteel onderzoek steeds meer
afstoot en overlaat aan universiteiten. Zo
ontstaat een soort natuurlijke taakverdeling tussen de industrie en de technische
universiteiten.

Het moet wel duidelijk zijn met wie onderzoekers samenwerken. Transparantie is
van heel groot belang. Vandaar dat de TU/e
een openbaar register bijhoudt met alle
nevenfuncties van de hoogleraren. De
directe betrokkenheid van een onderzoeker bij een bedrijf hoeft niet per se een
punt te zijn. Maar als het wetenschappelijke oordeel wordt beïnvloed door commerciële belangen, is er een groot probleem.
Onderzoek wordt echter meestal herhaald
en onderworpen aan peer review. Als daar
iets niet aan deugt, komt dat uiteindelijk
toch in de openbaarheid.
Alle promovendi van de TU/e krijgen een
cursus wetenschappelijke integriteit. Het
College van Bestuur financiert die cursus,
omdat men het ontzettend belangrijk
vindt. De reputatie is een van de belangrijkste verworvenheden van een universiteit. Als die in het geding raakt door de
vermenging van onderzoek en commerciële belangen, wordt de universiteit in de
kern geschaad.
Er spelen wel eens kwesties over patenten
en auteurschap. Wie krijgt de rechten
over een vinding? Ook de geheimhouding
van resultaten kan problemen opleveren.
Wetenschappers zijn gebaat bij publicatie
van hun resultaten. In de samenwerking
met bedrijven kan dat soms moeilijk zijn.
De condities voor de samenwerking met
de industrie moeten dus van tevoren heel
duidelijk worden vastgelegd.

Prof.dr.ir. Anthonie Meijers. Foto: NFP Photography/Ton Minnen

Onderzoeksgeld is een heel grote verleiding. Als alle middelen uit de industrie
komen, krijg je ander onderzoek dan
wanneer er een mix is van verschillende
financieringsbronnen. Daarom is niet
elke financiering van onderzoek even
goed. Via een goede mix van tweede en
derde geldstromen zul je je lange termijn-

missie als universiteit moeten realiseren.
Dat wordt lastiger als ook NWO/STW
steeds meer eisen gaat stellen aan de
betrokkenheid van bedrijven bij het
tweede geldstroomonderzoek.”/

.

Tekst: Enith Vlooswijk

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
W e k e l i j k s g e e f t i e m a n d v a n b i n n e n o f b u i t e n d e u n i v e r s i t e i t o p d e z e v r a a g zijn
of haar visie.

Brainport vormt, naast de mainports Amsterdam en Rotterdam,
een van de pijlers van de Nederlandse economie. Het behoort,
met als spil de regio Eindhoven,
tot de twintig meest innovatieve
regio’s van Europa, in een land
dat als totaal zakt op de innovatieladder.
De hoge private uitgaven aan
R&D vormen hiervoor de basis, doorvertaald in een uniek ecosysteem dat zich
uitstrekt van fundamenteel onderzoek,
ontwerp, engineering, productie tot en
met het vermarkten van kennisintensieve
producten. Met hightech systemen en
materialen en design als ‘basisindustrie’
in toepassingsgebieden als automotive,
lifetec en food.
In het bereiken van deze positie als internationale top-technologieregio heeft de
TU/e een centrale rol gespeeld. Onder
meer als hofleverancier van kenniswerkers, als inspirator en opdrachtnemer
van doorbraken op het gebied van technologie en als broedplaats van hightech
start-ups. De sterke relatie tussen de TU/e
en het bedrijfsleven is voor andere universiteiten in de wereld benijdenswaardig. Er
is sprake van een echte wisselwerking; de
regio en de universiteit zijn communicerende vaten. Het succes van de landelijke
kenniswerkersregeling in Brainport is
hiervoor illustratief.
Brainport staat nu voor de uitdaging, in
opdracht van de minister van EZ, om zich
door te ontwikkelen tot een top-technologieregio van wereldformaat. Wat betekent
dat voor de TU/e? Waarin kan en moet de
TU/e het verschil kunnen maken in deze

internationale championsleague van top-technologieregio’s?
Een absolute randvoorwaarde is excellentie in onderzoek
en onderwijs in de vakgebieden die aansluiten bij het
profiel van Brainport. Daarbij
hoort het aantrekken, faciliteren en behouden van (internationaal) toptalent. Daarvoor moeten
universiteit en regio geëquipeerd zijn en
een proactief gericht beleid voeren.
Nieuwe productontwikkelingen zullen
zich in toenemende mate afspelen op het
snijvlak van technologieën en disciplines.
Ontwikkeling van toepassingen in de zorg
of op het gebied van duurzaamheid of
veiligheid vragen om een ‘meeting of
minds’ van technologie, design, gedrags en bedrijfskundige wetenschappen. Dat
vraagt om communicatie tussen disciplines en het ‘over de eigen heg heen kijken’.
De ruimte om vrij te kunnen denken, is
een belangrijke stimulans voor creativiteit
die Nederland en in het bijzonder
Brainport in internationaal perspectief
een belangrijke voorsprong geeft. In het
bevorderen van die creativiteit zal de TU/e
zich verder moeten kunnen onderscheiden.
Zo vormt zich het beeld van de TU/e in
2020: een triple C universiteit die cognitieve, creatieve en communicatieve ingenieurs aflevert, gereed om in de internationale championsleague een sterrol te
spelen.
Drs Elies Lemkes-Straver, directievoorzitter
Brainport Development NV

We staan wetenschappelijk aan de top!
Het schijnt tot niemand door te dringen.
Plasterk suggereerde zelfs (Cursor 19)
dat onze onderzoekvoorstellen minder
goed zijn, en dat we daarom minder geld
binnenhalen. Maar het CvB sloeg hem om
de oren met onze ‘gemiddelde science
citation impact score’: maar liefst 1.50,
nummer twee van Nederland. Nou, dat
was schrikken voor de minister; hij
stuurde meteen een topambtenaar
naar Eindhoven. Durfde zelf zeker niet
te komen.
U bent misschien niet bekend met boven genoemde ‘performance indicator’.
Hij wordt geleverd door het CWTS
(Centre for Science and Technology
Studies) van Dr. A.F.J. van Raan,
‘Professor of Quantitative Studies
of Science and Director of the Centre
for Science and Technology Studies’
in Leiden.
Op de CWTS-website vind ik scores over
2000-2007. Er worden vier rankings
gegeven: geel, oranje, blauw en groen.
Voor geel, oranje en blauw scoren wij
in Europa de plaatsen 132, 94 en 169.
We gaan dus -ook om andere goede
redenen- voor groen: “ranking by the
size-independent, field-normalized
average impact (our ‘crown indicator’
CPP/FCSm)”. Geen kattenpis! CPP
betekent: Citations Per Publication.
Die is aan de TU/e weliswaar slechts
5.50, maar deling door de mysterieuze
factor FCSm leidt tot 1.46 en een vijf tiende plaats, want 1.46 is hoog. Voor de
periode 2003-2006 hadden we zelfs 1.50.
Hierbij is het wonderlijk dat Eindhoven
niet voorkomt in de top 100, maar wel
vijftiende is in de top 250. Foutje van
Van Raan, of een van de vele
dingen die ik niet begrijp?
Hoe wordt de CCP over een

periode gedefinieerd; gaat het over
artikelen van mensen die bij publicatie
in dienst van de TU/e waren, of van
mensen die dat in de meetperiode waren?
Een ernstiger tekortkoming: CWTS
verwijst naar Web of Science, een notoir
onvolledige informatiebron, in ieder
geval voor wiskundepublicaties, waarvan
minder dan de helft wordt geregistreerd.
De gratis website Google Scholar is veel
vollediger dan het kostbare Web of
Science. De eerste levert van mijn publi caties 825 citaties, de tweede maar 361.
Wat zijn de getallen van CWTS waard?
Mijn antwoord: weinig; misschien is
onze CPP in werkelijkheid wel twaalf.
Professor van Raan en de universiteit
Leiden lijken de enigen die echt van
deze rankingprocedures profiteren:
‘En ze krijgen d’r zelfs subsidie voor,
want Gods kinderen zijn rare beren’
- Jaap Fischer.

Effe zeuren
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Van Bijsterveldt neemt portefeuille hoger onderwijs waar

Millenniumdoelen centraal
op symposium aan TU/e

“Voortgezet en hoger
onderwijs in gesprek”
Staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt wil de komende
maanden hogescholen en universiteiten in gesprek laten
gaan met middelbare scholen.
Verder wil ze afmaken wat oudminister Ronald Plasterk in
gang heeft gezet.
Ze heeft al twee werkbezoeken
achter de rug, maar op een conferentie over studiesucces sprak ze
voor het eerst voor publiek over
haar nieuwe portefeuille: hoger
onderwijs. Haar voorganger
Ronald Plasterk heeft al veel op
de rails gezet, vindt ze. De
komende maanden wil ze graag
de wet op de accreditatie door het
parlement loodsen en praten
over het advies van de commissie-Veerman, die binnenkort
zal rapporteren over de herziening van het hoger onderwijs.
Voor het eerst in decennia is een

bewindspersoon
verantwoordelijk voor het gehele onderwijs,
van basissschool tot hoger onderwijs. Daar wil ze gebruik van
maken. Ze riep de instellingen op
om verbindingen te leggen. Zo
kunnen hogescholen leerlingen
van havo-4 best laten zien wat
bepaalde opleidingen inhouden:
“Bied een paar trajecten aan die
ze alvast kunnen volgen.” En ze
pleitte voor intakegesprekken
voordat eerstejaars aan hun
opleiding beginnen.
Desgevraagd door de presentator
brak de CDA-staatssecretaris een
lans voor betrokkenheid van
ouders. Ouderavonden vindt ze
ook in het hoger onderwijs een
goed idee. “Jongeren zijn nog
niet volwassen op achttien- of
eenentwintigjarige leeftijd. Ze
hebben de ouderlijke zorg nog
nodig.”
Verder mogen instellingen van

haar de lat hoger leggen. Ze
hoeven niet bang te zijn om veel
van studenten te eisen, denkt ze.
“Nu er zoveel studenten komen,
moeten instellingen zich niet
aanpassen aan een ‘zakkend
niveau’ van de instroom, maar
juist hoge eisen stellen. Daar
worden studenten uiteindelijk
ook gelukkiger van.”
Ze verwacht ongeveer een half
jaar de tijd te hebben voordat er
weer een nieuw kabinet is. Drie
maanden tot de verkiezingen en,
“gezien de huidige democratische constellatie”, nog drie
maanden voor de formatie.
Op haar toespraak reageerden de
aanwezigen enthousiast. “Een
opvallend sterk verhaal”, vond
studentenvoorman
Gerard
Oosterwijk. “Eén groot feest van
herkenning”, zei voorzitter
Doekle Terpstra van de HBOraad. (HOP)/

.

Natuurkundebladen fuseren tot ‘N!’
‘N!’ is de korte maar
krachtige naam van het
nieuwe natuurkundemagazine waarvoor studievereniging Van der Waals en
alumnivereniging VENI de
krachten bundelen. Het
blad, dat voorlopig vier
keer per jaar gaat verschijnen, moet de eigen
bladen van de twee verenigingen vervangen.
Studievereniging J.D. van
der Waals en alumnivereniging VENI (Vereniging
van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs) brachten
jarenlang hun eigen bladen
uit,
respectievelijk
de
Koerier en het VENI-blad,
met grotendeels dezelfde
doelgroep, zo constateerden
de makers: “Beide doelgroepen zijn immers geïnteresseerd in natuurkunde en
verwante
onderwerpen. Het nieuwe N!-magazine.
Daar komt bij dat veel afgestudeerden, ooit lid van Van der aldus Paul Janssen van de studieWaals, het leuk vinden om op de vereniging.
hoogte te blijven van de ver- Van der Waals had daarnaast al
eniging. En studenten hebben op enkele jaren de wens om, net als
hun beurt interesse in carrière- veel collega-studieverenigingen,
verhalen met een serieuzere en een blad met een professionelere
wetenschappelijke
inhoud”, uitstraling te maken. “Het VENI-

Opnieuw acties studenten
Studenten gaan opnieuw actievoeren. Met onder meer een
fietsdemonstratie op 25 maart
in Den Haag willen ze
voorkomen dat een nieuw
kabinet alsnog de basisbeurs
afschaft.
Op 22 maart houdt Comité SOS,
een samenwerkingsverband van
studentenclubs, in verschillende
steden lokale bijeenkomsten. Die
zijn een vervolg op de actieweek
van begin februari. Toen hielden
boze studenten in onder meer
Utrecht en Rotterdam universiteitsgebouwen bezet.
Aanleiding was de speculatie
over de afschaffing van de
basisbeurs, nodig om twintig
procent te kunnen bezuinigen op
het budget van het ministerie van

Onderwijs. Maar volgens studenten leidt dat ertoe dat hogescholen
en
universiteiten
ontoegankelijker worden voor
kinderen uit arme gezinnen.
“Dat was toen heel acuut”, zegt
Gerard Oosterwijk, voorzitter
van studentenbond LSVb. “Nu
het kabinet is gevallen willen we
van het hoger onderwijs een
belangrijk
verkiezingsthema
maken. Met de nieuwe acties
gaan we daar zo veel mogelijk
studenten bij betrekken.” Comité
SOS organiseert in de aanloop
naar de landelijke verkiezingen
van 9 juni nog meer protestbijeenkomsten. (HOP)/

.

blad kwam zelfs gewoon
uit de printer; hoe hoogstaand de artikelen ook
waren, het waren eigenlijk
gewoon wat A4’tjes met
een gekleurd A4’tje als
kaft.”
Samen stortten de verenigingen zich, met behulp
van een professionele
vormgever, op een nieuw
blad. De liefdesbaby kreeg
de naam N!, uit te spreken
als ‘N-faculteit’, en heeft
een oplage van negenhonderd stuks. Het full
colour blad biedt een mix
van onder meer activiteitenverslagen,
nieuws,
interviews, artikelen over
bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksgroepen en carrièreverhalen.
Volgens Janssen is het
blad niet alleen interessant voor studenten en
alumni, maar ook voor
medewerkers van de faculteit. De eerste reacties op het
pilotnummer
dat
onlangs
middels bakken in N-laag werd
verspreid, zijn volgens hem in elk
geval positief. (MvdV)/

.

Discussie over spinoff en universiteit
De relatie tussen universiteiten
en bedrijfsleven staat centraal
tijdens een discussiebijeenkomst van de Faculty Club op
woensdag 17 maart. In de
University Club wordt vooral
ingegaan op het omgaan met en
stimuleren van spin-offs en de
verschillen hierin tussen de
TU/e en de Katholieke
Universiteit Leuven. Sprekers
zijn managing director Koen
Debackere en general manager
Paul van Dun van Leuven
Research and Development
(LRD) en Steef Blok, directeur
van het TU/e Innovation Lab.
De bijeenkomst, vooral bedoeld
voor wetenschappelijk personeel, begint om 16.30 uur. Het
aantal plaatsen is beperkt;
aanmelden kan via
c.w.t.rikmans@tue.nl.

De millenniumdoelen zijn
goede voornemens van de
Verenigde Naties op het gebied
van armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg en
vrouwenrechten die voor 2015
moeten zijn waargemaakt. De
conflicten in het MiddenOosten maken realisatie van de
millenniumdoelen in deze
regio erg moeilijk, zo stelt
organisator prof.dr.ir Piet
Schram, emeritus hoogleraar
van de TU/e. “De Israëlische
bezetting van Palestijns gebied
en de daarmee gepaard gaande
repressie belemmert in hoge
mate de mogelijkheden van de
Palestijnse autoriteiten en
bevolking om in nauwe samenwerking met de Verenigde
Naties de millenniumdoelen te
verwezenlijken.” Vanaf 11.00
uur tot laat in de middag zal
naar aanleiding van een viertal
sprekers worden gediscussieerd over mogelijke oplossingen.

van de internationale gemeenschap in het IsraëlischPalestijns conflict. Zij benadrukt dat er engagement op
politiek niveau nodig is om
effectief
aan
armoedebestrijding te doen in de regio.
“Als we de millenniumdoelen
serieus nemen, moeten we
beseffen dat het niet voldoende
is om daar gewoon geld te
droppen. Ontwikkelingswerk
heeft vrede nodig om economische ontwikkeling tot stand
te brengen. Daarom moet er
druk worden uitgeoefend op
partijen die de mensenrechten
schenden.” Ze vindt dat veel
van de problemen ontstaan
door de bezetting van de
Palestijnse gebieden. Israël
moet dan ook onder druk
worden gezet. Niet alleen via
sancties, maar door bijvoorbeeld de EU voorwaarden te
laten stellen bij het afsluiten
van nieuwe verdragen met dat
land. “Als je dat niet doet, en
toch ontwikkelingshulp stuurt
naar de Palestijnse gebieden,
neem je feitelijk de verantwoordelijkheid van de bezetter over.
Dan ben je onbewust bezig de
situatie in stand te houden.
United Civilians for Peace wil
een oplossing zoeken op basis
van het internationaal humanitair recht en probeert vooral
de menselijke aspecten van de
situatie naar voren te brengen
in het maatschappelijk debat,
ook via onze relaties in de regio,
van beide kanten.”

Ghada Zeidan, van Palestijnse
komaf en programmaleidster
van United Civilians for Peace
-een samenwerkingsverband
van Oxfam Novib, ICCO,
Cordaid en IKV Pax Christi-,
spreekt op het symposium over
de rol en verantwoordelijkheid

Toegang is vrij, aanmelden kan
via de website van de Stichting
Vredescentrum
Eindhoven.
(TJ)/

De Stichting Vredescentrum
Eindhoven houdt woensdag
10 maart het symposium ‘De
Millenniumdoelen en het
Midden-Oosten’. Diverse
sprekers zullen in het TU/egebouw Potentiaal hun licht
laten schijnen over de situatie in het Midden-Oosten en
hoe met name de IsraëlischPalestijnse kwestie de realisatie van de millenniumdoelen in deze regio
beïnvloedt.

.

Drie TU/e’ers in finale
Shell BaMa Prijs 2009
Drie TU/e’ers zijn uitgenodigd
voor de finale van de Shell
Bachelor Master Prijs 2009 op
9 maart in het Shell
Technology Centre in
Amsterdam. De multinational
vergeeft deze scriptieprijs in
samenwerking met de drie
technische universiteiten. De
beste zeven scripties op het
gebied van duurzame ontwikkeling en technologie zijn ingestuurd door studenten van
de Universiteit Utrecht,
Universiteit Twente en de TU/e.
De drie finalisten van de TU/e
zijn Rudmer Buruma en de
inmiddels afgestudeerde Jos
Reijnders en Anitha Sarkar.
Reijnders is onderzoeker bij verbrandingstechnologie van Werktuigbouwkunde, Sarkar promoveert bij Technische Natuurkunde.
Werktuigbouwkundestudent
Buruma heeft zijn bachelor eindproject ingezonden. “Het is een
onderzoek naar de mogelijkheid
om de uitstoot van koolstof-

dioxide in uitlaatgassen te reduceren met behulp van een condenserende warmtewisselaar.”
Tijdens de elevator pitch wil hij
de jury overtuigen van het feit dat
koolstof emissies reduceren erg
belangrijk wordt in de toekomst
en dat zijn manier bovendien erg
innovatief is. De nominatie
betekent erg veel voor Buruma.
“Ik heb ontzettend veel tijd in
mijn project gestopt omdat ik het
leuk vond en graag resultaten
wilde zien. Ik kreeg er al een acht
voor. Dat ik in de finale sta, zie ik
als een extra beloning.”
Wanneer hij de jury, waarin ook
TU/e-rector magnificus prof.dr.ir.
Hans van Duijn plaatsheeft, kan
overtuigen, kan hij 2.500 euro
mee naar huis nemen. Voor de
beste masterscriptie ligt het
dubbele klaar. De winnende
master moet een wetenschappelijke doorbraak en internationale uitstraling en impact
kunnen aantonen. (NS)/

.
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Kijken met de ogen van de consument
Uit onderzoek blijkt dat het
aantal klachten en retouren
voor complexe elektronische
producten, zoals digitale tv’s
en smartphones toeneemt,
terwijl bijna de helft van de
klachten geen technische
oorzaak blijkt te hebben.
“Dat laat zien hoe belangrijk
het is om vanuit het
perspectief van de consument naar producten te
kijken en meer inzicht te
krijgen in hoe consumenten
fouten waarnemen”, aldus
ir. Jeroen Keijzers die 9 maart
zijn proefschrift verdedigt
met de titel: ‘Do you really
know your consumers?’
Promovendus Jeroen Keijzers. Foto: Bart van Overbeeke

Promovendus Jeroen Keijzers heeft in
zijn onderzoek specifiek gekeken naar
de kennis die consumenten hebben
van een product en in welke mate die
kennis beïnvloedt hoe ze met het product
omgaan en hoe ze redeneren over
oorzaken van fouten die optreden.
Hij heeft onder meer de bruikbaarheid
vergeleken van verschillende manieren
om die kennis te testen. “Je hebt
bijvoorbeeld objectief meetbare kennis.
Daarbij leg je iemand meerkeuzevragen

voor over het functioneren van een
product. Je hebt ook subjectief gemeten
kennis. Hoeveel denk jij dat jij weet over
een product? En weer een andere maat
is gebruikservaring. Hoe bekend denkt
iemand met een product te zijn ten
opzichte van een ander. Of hoelang
gebruikt iemand dat product al?
Allemaal heel verschillende manieren
om kennis te meten”, legt Keijzers uit.
Bij een van de experimenten die hij heeft
uitgevoerd, liet hij mensen complexe

taken uitvoeren met een multimedia
lcd-tv en heeft hij tegelijkertijd op
verschillende manieren hun kennis
gemeten. Hieruit bleek dat vooral het
oordeel dat mensen hebben over hun
kennis verschil maakt hoe ze met het
apparaat omgaan. Keijzers: “Mensen die
hoog scoren op oordeel over eigen kennis
zullen bijvoorbeeld minder geneigd zijn
de handleiding erbij te pakken omdat ze
denken al veel te weten over het product.”
In een andere studie heeft hij gekeken

naar de invloed van kennis op hoe
gebruikers beoordelen wat de oorzaak
van een fout kan zijn. “In scenario’s heb
ik verschillende fouten gesimuleerd.
De oorzaak van een probleem kon zowel
binnen als buiten het product liggen.
Uit deze studie bleek dat alleen de
objectieve meting van kennis invloed
had op het benoemen van oorzaken van
fouten”, legt hij uit.
“Interessant daarbij was dat meer kennis
niet altijd leidde tot een correctere

Europees onderzoeksnetwerk legt creativiteit onder de loep
Hoe ontstaan en verlopen creatieve
processen, welke rol speelt creativiteit
in bijvoorbeeld het oplossen van
technische problemen en hoe kun je
creativiteit stimuleren? Die vragen
staan centraal binnen het Europese
trainingsnetwerk DESIRE waarin de
TU/e-faculteit Industrial Design (ID)
participeert en waarbinnen onder
anderen kunstenaars, ontwerpers,
informatici en psychologen samenwerken. ID richt zich vooral op het
ontwikkelen van methodes en
systemen die creatieve ontwerpprocessen kunnen ondersteunen.
Bij de totstandkoming van een product
of dienst zijn vaak een hoop mensen
met verschillende achtergronden,
methodes en ideeën betrokken.
Hoogleraar prof.dr.ir Jean Bernard
Martens (groep User Centered
Engineering) geeft de iPhone als
voorbeeld: “Het gaat niet alleen om
het kastje, er zit onder meer een heel
netwerk achter om diensten te verzorgen. Bij de totstandkoming daarvan
komen heel veel disciplines bij elkaar,
van marketingmensen tot onderzoekers,
die elk vanuit hun eigen optiek bekijken
hoe iets een succes kan worden.”
Waar die partijen, als ze klaar zijn met
hun inbreng, een product nu vaak over
de spreekwoordelijke schutting naar de
volgende groep gooien, wil ID volgens

Martens onderzoeken: “Hoe kun je al die
inbreng nou echt samenbrengen en
verspreiden om creativiteit te bevorderen
en een product uiteindelijk te laten
slagen?”.
Volgens de hoogleraar moeten
(aankomend) ontwerpers niet willen
wachten op ‘het gouden idee’,
maar zijn ook de kleinste, prilste
gedachten en invallen van
grote waarde. “Het is
belangrijk om deze snel
inzichtelijk te maken en
te verspreiden.” Hierop
is het project ‘Storify’
gebaseerd, een tool
geïnspireerd op storyboards zoals die bijvoorbeeld voor films
worden gebruikt
(zie afbeeldingen).
De verantwoordelijke
Turkse promovendus
Berke Atasoy richt
zich, onder begeleiding van Martens,
op hoe ontwerpers en
ingenieurs ideeën uitwisselen die niet bestaan
uit teksten, maar uit bijvoorbeeld schetsen en video’s.
Storify moet hen ondersteunen
bij het realiseren van scenario’s
waarin het gebruik en de context van
nieuwe producten verduidelijkt wordt.

Het uitgangspunt van een tweede deelproject, onder verantwoordelijkheid van
universitair hoofddocent dr.ir. Panos
Markopoulos, is dat een informele

communicatie tussen mensen de
algemene creativiteit stimuleert. “De
beste ideeën komen vaak uit onverwachte hoek. Mensen kunnen dezelfde
interesses hebben, zonder elkaar echt te
kennen”, aldus Markopoulos (eveneens
werkzaam in de ID-groep User Centered
Engineering).
Hij laat een filmpje zien van de
Griekse promovendus en informaticus Nikos Batalas waarin
mensen tijdens hun alledaagse
contacten en handelingen -tot
aan het tappen van een beker
koffie uit de automaat toeinformatie achterlaten en
verspreiden. Het huidige
prototype is gebaseerd op
een systeem dat kan vaststellen hoe dicht collega’s
bij elkaar in de buurt zijn.
Volgens Markopoulos
gaat het hierbij om kleine
boodschapjes die via
zendertjes, bijvoorbeeld
verwerkt in polsbandjes
die mensen dragen, worden
gedeeld.
Het project DESIRE, waarin de
Europese Commissie in vier jaar
ruim 3,2 miljoen euro investeert en
dat deel uitmaakt van het zevende
Marie Curie Actions-programma, is
opgezet door de Universiteit van
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perceptie van de oorzaak van een
probleem. Iemand met meer objectieve
kennis kan misschien wel meer mogelijke oorzaken aanwijzen, of dieper in
detail treden over de oorzaken, maar dat
wil nog niet zeggen dat hij of zij daarmee
de juiste oorzaak kan achterhalen.” Dat
is ook niet zo vreemd volgens Keijzers.
“Denk aan een smartphone. Stel je voor
dat je op een gegeven moment geen
internetpagina’s meer kunt laden op je
telefoon. Waar ligt dat dan aan? Aan de
telefoon zelf,
aan de software, aan de
netwerkverbinding, de
instellingen
van de provider
die je zelf hebt
geselecteerd,
aan storing in
de omgeving of
aan een combinatie van
factoren?
Zeg het maar.”
De praktische toegevoegde waarde van
zijn onderzoek ligt vooral in het opzetten
van consumententesten, zegt Keijzers.
Wie selecteer je hiervoor? “Op dit moment
worden gebruikers vooral geselecteerd op
demografische kenmerken, hun levensstijl en productaankopen”, vertelt Keijzers.
“Door te selecteren op kennisniveau kun
je beter rekening houden met de grote
diversiteit van gebruikersgroepen, vooral
bij de consumentenmarkt voor massaproducten. En daarbij kun je de meetmethode uit mijn onderzoek gebruiken
om het kennisniveau te bepalen.”
Verder ziet hij ook een toegevoegde
waarde in het ondersteunen van ontwerpbeslissingen in productontwikkelingsprocessen door te analyseren wat de
perceptie is van mensen van de werking
van een product. “Er hoeft met een
product technisch niets mis te zijn en

toch kunnen gebruikers denken dat er
wél iets mis is. Met mijn methode zou
je mensen met een verschillend kennisniveau kunnen selecteren en kunnen
kijken hoe zij nadenken over de werking
van een product. Die denkpaden kun je
bijvoorbeeld gebruiken om een handleiding te verbeteren of om op een display
van een product meer ondersteuning te
geven aan een gebruiker. Zoals er op de
nieuwe generatie tv's aangegeven wordt
dat er een slecht kabelsignaal is. Dat geeft
de gebruiker
richting in het
zoeken naar
de oorzaak
van een
probleem.”

“Er hoeft met een
product technisch
niets mis te zijn en
toch kunnen gebruikers
denken dat er wél
iets mis is”

Het onderzoek van
Keijzers
maakte
onderdeel uit
van het project
TRADER
binnen het Embedded Systems Institute
van de TU/e. Hierbij werken vele academische en industriële partners samen
zoals de TU Twente, TU Delft, Philips en
NXP. Binnen dit project, dat inmiddels
is afgerond, werd gekeken naar de
betrouwbaarheid van technische
systemen. “Mijn onderdeel en dat van
mijn collega Ilse de Visser, die al is
gepromoveerd, richtte zich daarbij
speciaal op het perspectief van de
gebruiker.”
Keijzers startte zijn onderzoek bij de
vakgroep Quality and Reliability
Engineering bij Industrial Engineering &
Innovation Sciences en verhuisde mee
naar de vakgroep Business Process
Design bij Industrial Design. “Het
onderwerp van mijn onderzoek heeft
raakvlakken met beide werelden.
Ik voel me in beide thuis.” (IM)/

.

Wat is de kans op recidive door een tasjesrover?
Waarin kunnen pensioenfondsen het best
investeren? Vraag het niet aan experts, want
de kans dat ze fout zitten, is groot. Ze houden
vast aan hun vuistregels, zelfs als ze worden
geconfronteerd met het falen ervan, ontdekte
Bart van den Bogaard.
Experts weten veel, maar voorspellen slechter
dan statistische programma’s. Dat is al eerder
uit onderzoek gebleken. “Een belangrijke reden
die vaak wordt aangevoerd, is dat experts
weinig feedback krijgen op hun vuistregels”,
vertelt Bart van den Bogaard, student Industrial
Engineering & Innovation Sciences. “Daardoor
leren ze dus nooit van hun eigen fouten.”
Om te onderzoeken of deze verklaring klopt,
ging Van den Bogaard op zoek naar experts die
wél regelmatig worden geconfronteerd met de
kwaliteit van hun eigen voorspellingen. Hij vond
ze met behulp van printerfabrikant Océ in Venlo.
In de printindustrie bedienen printoperators
enorme printers die honderdduizenden
afdrukken per dag maken.
“Een printoperator begint ‘s ochtends vroeg met
werken en schat in hoe lang een printer over de
klus zal doen”, legt Van den Bogaard uit. “Hij
maakt een grove rekensom, gebaseerd op een
vuistregel die op ervaring stoelt. Aan het eind
van elke dag merkt hij of de berekening klopt.
Er is dus genoeg feedback waarmee de operator
zijn vuistregel kan aanpassen.”
Of dit daadwerkelijk gebeurt, dat wilde de
student graag onderzoeken. Van een bepaalde
printer legde hij allerlei gegevens naast elkaar
van veertig dagen afdrukken: het totale aantal
gedrukte pagina's, het aantal dubbel- of

enkelzijdig bedrukte vellen en de doorlooptijd.
Op grond daarvan ontwikkelde hij een statis tisch model dat de doorlooptijd van een
printklus voorspelde.
“In tachtig procent van de gevallen zit het model
er maximaal een uur naast”, zegt de student.
“We dachten dat een operator het model wel
zou verslaan.”
Het tegengestelde bleek waar. Van den Bogaard
legde dezelfde gegevens voor aan 32 ervaren
operators en vroeg ze de doorlooptijd te voor spellen. Hetzelfde vroeg hij aan een groep
managers die de operators aansturen, en aan
studenten. “De operators voorspelden slechter
dan het model. De managers waren ongeveer
even goed als de operators en de studenten
voorspelden de doorlooptijd het slechtst.”
Operators zeiden veel gebruik te maken van
een eenvoudige vuistregel: de printsnelheid,
gedeeld door het aantal te bedrukken vellen.
“Als iedereen deze vuistregel consequent zou
toepassen, zou hun voorspelling adequater
zijn geweest”, stelde Van den Bogaard vast.
“De experts presteren dus minder goed dan
hun eigen vuistregel mogelijk maakt.”
Conclusie: zelfs als experts dagelijks worden
overspoeld met feedback over hun voorspelling,
leidt dat niet automatisch tot betere prognoses
dan die van een statistisch model. Hebben
experts een plank voor hun hoofd? “Misschien
heeft het aantal jaren ervaring ook invloed”,
zegt Van den Bogaard. “Dergelijke gegevens
wil ik nog meenemen in mijn verhaal.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Vermoeidheidsvirus blijkt zeer lokaal
Niets is zo veranderlijk als de (medische) wetenschap. Afgelopen oktober schreven we
nog over onderzoek van Amerikaanse wetenschappers die het knaagdierenvirus XMRV
aanwezen als de oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Nu blijkt
de groep CVS-patiënten uit het Amerikaanse onderzoek niet representatief. Ze waren
namelijk allemaal afkomstig uit het dorp Incline Village (Nevada) waar in de jaren tachtig
een uitbraak van CVS plaatshad. Drie controle-onderzoeken, twee in Groot-Brittannië
en een uitgevoerd door het UMC St. Radboud in Nijmegen, vinden geen verband tussen
het virus en CVS. Sterker nog: bij de in Nederland onderzochte patiënten werd het virus
helemaal niet aangetroffen. Hoewel het virus in Incline Village wellicht de boosdoener
was, blijven de meeste CVS-patiënten dus in het duister tasten naar de oorzaak van hun
vermoeidheidsklachten. (TJ)

Bacteriën doen spijsvertering samen

Beeld van de tool ‘Storify’.

Lancaster. Betrokken zijn academische
instituten uit Denemarken, Italië,
Portugal en Nederland (de TU/e) en
Philips Research. Daarbinnen zijn
dertien promovendi actief, onder wie
Atasoy en Batalas aan de TU/e.
Universitair hoofddocent Markopoulos is
tevens copromotor van de Amerikaanse
informaticus Aaron Houssian die zich
bij Philips Research buigt over creatieve

processen in een industriële context.
De deelnemers aan DESIRE doen niet
alleen onderzoek, maar organiseren
tevens opleidingen en conferenties.
De TU/e-faculteit Industrial Design
is volgend jaar aan de beurt om een
conferentie in Eindhoven te organiseren
met als thema ‘Creativity and Innovation
in Technological Design’. (MvdV)/

.

Sommige zwavelbacteriën vormen elektrische netwerken die hen in staat stellen om te
overleven op de zeebodem. Dat schrijven Deense onderzoekers in het tijdschrift Nature.
De bacteriën wekken energie op uit zwavelsulfide. Ze hebben echter zuurstof nodig om
de elektronen die bij het verteringsproces vrijkomen op te vangen. Probleem is dat diep
in de zeebodem wel waterstofsulfide (voedsel) zit, maar geen zuurstof om dit voedsel te
verteren, en vice versa. Volgens de Denen hebben de bacteriën dit opgelost met een
netwerk van elektrische draadjes dat elektronen van (enkele centimeters diep) in de
zeebodem levende bacteriën transporteert naar bacteriën dicht bij het zuurstofrijke water.
In deze toplaag zetten bacteriën zuurstof en waterstof met behulp van de elektronen om
in water, en ook hierbij komt weer energie vrij. Een win-win situatie volgens hoofdonder zoeker Lars Nielsen: “Je zou kunnen zeggen dat de bacteriën die dieper in de zeebodem
zitten voor de hele gemeenschap eten, en de bacteriën die dichter bij de grens met het
water leven voor iedereen ademhalen.” (TJ)
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Prestigieus waterproject: China geïnteresseerd
in TU/e-onderzoek naar pompsystemen
China heeft, net zoals Nederland, een
indrukwekkende geschiedenis als het gaat
om watermanagement. Al in 500 v.Chr.
legden ze er lange kanalen aan en in de
tiende eeuw n.Chr. bouwden ze de eerste
sluizen. De laatste zestig jaar wordt er
gewerkt aan een prestigieus project om het
droge noorden via kanalen te voorzien van
water uit het zuiden. Deze maand is er een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten
tussen de universiteit van Yangzhou en de
sectie Process Technology van de TU/e. De
komende drie jaar zal er gezamenlijk
onderzoek worden gedaan en kennis
worden uitgewisseld op het gebied van
pompgemalen.

Onder leiding van dr. Bart van Esch,
universitair docent bij de sectie Process
Technology van de faculteit Werktuigbouwkunde, wordt onderzoek gedaan
naar pompsystemen voor gemalen.
De focus ligt op twee gebieden: instabiel
gedrag van zogenoemde axiale en halfaxiaalpompen en optimalisatie van de
inlaatkamer van de pomp.
Poldergemalen in Nederland worden
gekenmerkt door grote volumestromen
bij relatief lage niveauverschillen.
De pompen die hiervoor het meest
geschikt zijn, zijn axiale en half-axiale
pompen. Van Esch: “Het verschil tussen
beide typen zit ‘m in de vorm van de
waaierschoepen. Half-axiale pompen zijn
door hun vorm in staat om bij dezelfde
volumestroom een hogere opvoerdruk te
leveren. Welk type optimaal is voor een
bepaalde situatie hangt af van de hoogte
van de benodigde opvoerdruk, en dus
van het verschil in waterniveau aan
weerszijden van het gemaal.”
Een probleem dat kan optreden bij axiale
en half-axiale pompen is instabiel gedrag.
Van Esch: “Normaal heb je een stationaire
toestand: er wordt een constante hoeveelheid water verpompt tegen een constante
opvoerdruk. Maar bij een lage volumestroom vertonen de pompen instabiel
gedrag: er ontstaan heftige pulsaties en
dat kan schade veroorzaken.” Deze
pompen zijn dus niet bruikbaar in
situaties met een lage volumestroom.
En ook in situaties met een grote volumestroom kunnen problemen ontstaan
omdat je bij het opstarten
altijd even door een gebied moet met
een lage volumestroom.
De groep van Van Esch heeft de mechanismen die instabiliteit veroorzaken
aardig in beeld. “Met computersimulaties
hebben we kunnen aantonen wat er
precies gebeurt in de stroming. Het is
vergelijkbaar met de luchtstroming rond
een vliegtuigvleugel. Als de hoek van
instroming op die vleugel te groot wordt
ten opzichte van de voorwaartse snelheid,
dan laat de stroming los en zakt de ‘lift’
van de vleugel plotseling in. Dat zou
betekenen dat zo’n vliegtuig uit de lucht
valt. Bij een pomp werkt het ook zo.
Bij een lage volumestroom kan de
aanstroming van de schoepen onder een
zodanig grote hoek plaatsvinden dat de
stroming loslaat, met het inzakken van de

Bart van Esch met Cheng Li in het laboratorium van Yangzhou. Dit laboratorium
is door de Chinese overheid aangemerkt als hét laboratorium voor het doen van
experimenteel onderzoek naar pompsystemen voor pompgemalen.

opvoerdruk van de pomp als gevolg. Bij
een nóg lagere volumestroom neemt de
opvoerdruk plotseling weer toe. Dat komt
doordat er wervels in het water ontstaan
die de inlaat gedeeltelijk blokkeren. Water
stroomt met een hogere snelheid langs
deze blokkade waardoor loslating bij de
schoepen wordt voorkomen en de opvoerdruk weer stijgt.
Dergelijke pompen
hebben diameters tot twee
à drie meter.
Je kunt je voorstellen wat
voor volumes aan water
daar doorheen gaan. Als
die stroming een heftig
pulserend karakter heeft
kan dat grote schade aanrichten aan onderdelen van je installatie. Het is dus belangrijk om precies te weten waar dat
gebeurt, zodat je maar heel kort in die
toestand hoeft te draaien. Nog beter zou
het zijn om het te kunnen voorkomen.
Dat maakt de toepasbaarheid van je pomp
stukken groter.”

inlaatkamer omgebogen van horizontaal
naar verticaal. Zo ontstaat een ‘nietuniforme aanstroming’. Een niet uniforme
aanstroming heeft verschillende gevolgen
voor de prestatie van de pomp.
Ten eerste worden de krachten op de as
van de pomp beïnvloed. Van Esch: “Hier
bij Process Technology staat een unieke
opstelling om dit effect te
bestuderen.
We hebben een geavanceerde sensor
ontwikkeld waarmee
krachten en buigmomenten in drie richtingen
kunnen worden gemeten.
De sensor wordt
ingebouwd in de as van een half-axiale
pomp en draait mee met de rotor.
De kennis die hieruit voortkomt is onder
meer van groot praktisch belang voor
de dimensionering van de lagers van dit
soort pompen”.
Ten tweede kan er als gevolg van de nietuniforme aanstroming een dermate lage
druk ontstaan dat het water wordt omgezet
in damp. Er kunnen dampbellen in het
water ontstaan. “Het ontstaan van de
bellen is op zich nog niet zo’n probleem.
Maar als ze meegenomen worden met de
stroming en terechtkomen in een gebied
met een hogere druk, dan klappen ze

“in China zijn
gemalen bijna
toeristische
trekpleisters”

Het tweede aandachtspunt is de aanstroming van de pompen. De motor van de
pomp en de pomp zelf zijn verbonden
door een verticale as. De aanstroming
in het gemaal is echter horizontaal.
De stroming wordt in een zogeheten

South to North Water Transfer Project
Doel van het project is het droge noorden
van China van water voorzien door water uit
de zuidelijke Yangtze-rivier te transporteren
naar de noordelijke Gele en Hai-rivier.
De totale kosten voor het project worden
geschat rond de 62 miljard dollar.
Er zijn vier belangrijke waterroutes in China:
twee in het westen, één in het midden en één
in het oosten.
Het South to North Water Transfer Project
is in 1950 onder Mao Zhedong gestart.
De afronding wordt verwacht in 2050. Er
moet dan op jaarbasis 45 miljard kuub water
van het zuiden naar het noorden stromen.
Volgens Van Esch is er nogal wat kritiek op
het prestigeproject in China. Zo is het maar
de vraag of de watertoevoer uit het zuiden
afdoende is om de problemen in het noorden
op te lossen. Daarnaast wordt het water op
weg naar het noorden zodanig vervuild dat
het halverwege al niet meer bruikbaar is voor

De routes waarlangs water uit de Yangtze naar
de Gele Rivier wordt gepompt.

landbouw en consumptie. Voor de aanleg van
de centrale route moeten 330.000 mensen
verhuizen. Bovendien zijn de kosten in de
loop der jaren zo enorm opgelopen dat ze
haast niet meer in te schatten zijn. Op ver schillende websites wordt een bedrag van
62 miljard dollar genoemd.

weer in elkaar. Dat proces gebeurt heel
snel, in een fractie van een seconde. Het
is met name het imploderen van die
bellen wat gepaard gaat met drukgolven.
En dat kan schade geven aan de
schoepen. Er wordt dus veel aandacht
besteed aan het ontwerp van de inlaatkamer, om te voorkomen dat die
aanstroming al te zeer niet-uniform is.”
Vorig jaar werd de Eindhovense vakgroep
benaderd door de universiteit van
Yangzhou. China wil de kennis die hier in
Eindhoven wordt opgedaan inzetten voor
een groot water-transportproject. In het
noorden van het land heerst structureel
grote droogte. De Gele Rivier heeft te
weinig capaciteit om te zorgen voor voldoende water voor industrie, landbouw
en consumptie. Sinds de jaren zestig
wordt er gewerkt aan verschillende verbindingen tussen de zuidelijker gelegen
Yangtze-rivier en de Gele rivier in het
noorden. Als het project klaar is (gepland
in 2050) moet er via deze kanalen
jaarlijks 45 miljard kuub water naar het
noorden stromen.
Onderzoek naar gemalen en pompsystemen staat hoog op China’s prioriteitenlijst. De universiteit van Yangzhou
is één van de belangrijkste universiteiten
langs de oostelijke waterroute die daarmee
bezig is. Onderzoeker dr. Cheng Li kwam
voor een jaar naar Eindhoven om hier het
numerieke onderzoek te doen naar instabiliteit en krachten op de as van de pomp.
In oktober 2009 ging Van Esch naar
China. Het viel hem op dat er heel anders
gewerkt wordt dan in Nederland. “Je ziet
heel goed dat het een prestigeproject is.
In Nederland houden we alles compact en
proberen we de gemalen te laten wegvallen in het landschap, maar daar zijn
gemalen bijna toeristische
trekpleisters. Ik heb gemalen gezien
met een bezoekerscentrum ernaast,
compleet met conferentiezalen en
een restaurant. En als je zo’n gemaal
binnenstapt, zie je vloeren van marmer
en glazen deuren met veel chroom.”
De komende drie jaar zullen de onderzoeksgroepen van Van Esch en Li
gezamenlijk verdergaan met het
onderzoek. (SK)/

.
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Kenniswerkersregeling, kata
Kenniswerkersregeling/Chriz van de Graaf
Illustraties/Jeannette Bos
De kenniswerkersregeling (KWR) heeft een grote impact
op de TU/e en de industrie. De maatregel werd door de
overheid in het leven geroepen om hoogwaardige
werkgelegenheid voor de industrie te behouden.
Bovendien is het een uitstekende mogelijkheid voor
de TU/e om met één been in de industrie te werken.
Welke gevolgen heeft de regeling voor de organisatie
van de faculteiten en de industrie en wat kunnen
de partijen voor elkaar betekenen?
Laten we beginnen met de cijfers.
Aanleiding voor de regeling is de economische crisis die in de loop van 2008
de orderportefeuilles van de industrie
drastisch deed slinken. Een dieptepunt is
het conjunctuurgevoelige bedrijf ASML,
dat op zeker moment nog maar tien
procent van de bestellingen had ten
opzichte van het jaar ervoor. Om te
voorkomen dat hoogopgeleide technici
van de bedrijven op straat zouden komen
staan, en in het ergste geval de regio
zouden verlaten, werd aan de TU/e een
oplossing bedacht:
het 1000-banenplan. Met een
investering van de
TU/e en de overheid
kunnen duizend
kenniswerkers voor
de Brainport-regio
worden behouden en krijgen deze
mensen tevens aan de TU/e onderwijs.
De rijksoverheid ziet er wel brood in en
komt medio 2009 met de Kenniswerkersregeling, nu voor heel Nederland.
De overheid stelt honderdtachtig miljoen
euro ter beschikking voor het onderbrengen van tweeduizend kenniswerkers
in onderzoeksprojecten die door bedrijven
(de penvoerders) samen met kennis-

instellingen (universiteiten, TNO, hbo,
grote technologische instituten) worden
ingediend. Het voorgestelde onderzoek
moet ‘fundamenteel of industrieel
onderzoek’ zijn, geen experimentele en
industriële ontwikkeling. De overheid
betaalt het bedrijf vijftig procent van
de subsidiabele kosten: de loonkosten
vermeerderd met een vaste opslag van
vijftig procent. Per saldo betaalt de
overheid dus driekwart van de loonkosten. De begeleiding van de projecten
is in handen van wetenschappelijk medewerkers van de
kennisinstellingen.
Als een project
voldoende omvang
heeft, kunnen er ook
jonge onderzoekers
worden aangesteld.
De regeling loopt tot
en met december 2010.
Er volgen twee inschrijvingen (de laatste
in december 2009) waarmee in totaal
bijna negenhonderd kenniswerkers aan
de TU/e worden verbonden. Het aantal
projecten in de KWR is nu 175, ondergebracht bij 115 bedrijven. De grootste
vijf bedrijven (Philips, ASML, NXP, Océ
en DSM) gebruiken ongeveer de helft van
het totale budget. De andere helft is voor

Over het leven na
de KWR wordt al
volop nagedacht

de kleinere bedrijven. In Noord-Brabant
zijn 76 projecten toegekend met in totaal
ongeveer 1000 kenniswerkers. In Limburg
283 kenniswerkers in 16 projecten.
Omdat per 10 kenniswerkers één jonge
onderzoeker wordt aangetrokken, zijn er
in projecten waarin de TU/e participeert
plotseling 90 vacatures voor onderzoekfuncties voor recent afgestudeerde
TOIO’s of recent gepromoveerden.
De grootte van de onderzoeken loopt
sterk uiteen. Er zijn projecten waarbij
slechts één kenniswerker onderzoek doet,
tot projecten waarin tien, twintig en zelfs
honderdvijftig (zie kader onderop pagina
11) onderzoekers samen aan één project
werken. Er zijn drie projecten met meer
dan honderd kenniswerkers. De projecten
worden in de meeste gevallen gedaan in
een samenwerking van één bedrijf en één
kennisinstelling. Maar er kunnen ook
meerdere bedrijven samengaan. Er is
zelfs een project waarin vijf kennisinstellingen samen de begeleiding van een
project doen. Zo zijn er ook verschillende
faculteiten binnen de TU/e die samenwerking hebben gevonden in projecten.
Kortom, er is een wirwar aan samenwerkingen ontstaan tussen honderden partijen die in veel gevallen nieuwe partners
zijn.
De thema’s waarop in de KWR onderzoek
wordt gedaan, zijn: hightech systems,
health, energy, chemistry en automotive.
De intentie van de regeling was dat alle
kenniswerkers een plekje zouden krijgen
aan de universiteiten. Dat zouden aan de
TU/e bijna duizend nieuwe mensen zijn
die een werkplek moeten krijgen op de
TU/e-campus. Een onhaalbaar streven.
Dit idee werd dan ook snel losgelaten.
Het gros van de kenniswerkers doet nu
onderzoek in het eigen bedrijf en wordt
bijgestaan door een team van begeleiders
van het bedrijf en de TU/e. Per kenniswerker krijgt de universiteit een à twee
uur per week vergoed voor begeleiding.
Vijftien kenniswerkers vragen van een
hoogleraar dertig uur begeleiding per
week, bijna een fulltime baan. Dat verklaart
waarom de KWR organisatorisch behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. De begeleiding wordt gedaan door verschillende
mensen van de faculteiten en er worden
in sommige gevallen mensen aangetrokken om de begeleiders te ontlasten. Er
zijn tal van constructies bedacht om de
nieuwe taken te kunnen uitvoeren.
Wat heeft de TU/e aan de regeling? Op de
eerste plaats
draagt de universiteit bij aan de
economie van de
Brainport, zegt
drs.ir. Pieter de
Bock, namens de
TU/e coördinator
van de regeling.
Daarnaast kan
de universiteit
er ook zelf haar kerntaken beter mee uitvoeren. “Op de eerste plaats helpt het ons
wetenschappelijk, omdat op basis van de
onderzoeksprojecten in de KWR publicaties worden gedaan. We doen ook aan
kennisvalorisatie, want we brengen
kennis naar het bedrijfsleven. En we
helpen bij het opleiden van mensen: veel
kenniswerkers krijgen een opleiding aan
de TU/e. Kortom: de drie kerntaken
-onderwijs, onderzoek, valorisatie- zitten
in de KWR.”

De Bock is enthousiast over de manier
waarop onderzoekers van de universiteit
en de industrie elkaar hebben gevonden
in dit omvangrijke project. “De interactie
tussen mensen uit bedrijfsleven en TU/e
verloopt baanbrekend goed. Ze moeten
ook wel, want ze hebben elkaar nodig om
aan de eisen van de overheid te voldoen.
Samenwerken is geen poging, het is geen
intentie, het is een verplichting - met
bijzonder positieve gevolgen. Er lopen
nu bijvoorbeeld bij ASML hoogleraren
over de werkvloer die vragen oppikken
die ze anders nooit hadden gehoord.”
Het organiseren van de KWR is voor
sommige faculteiten een behoorlijke
klus. Bijvoorbeeld voor de faculteit
Electrical Engineering, die maar liefst
in 18 projecten met 324 kenniswerkers
participeert. “Uiteraard is slechts een
klein deel van de kenniswerkers onderbracht in gebouw Potentiaal. Want ze
zouden er nooit allemaal in passen.
Gelukkig hebben we wel plek om hier
en daar een bureau bij te zetten”, vertelt
Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering
van de faculteit.
De grootste opgave voor de faculteit is het
aantrekken van de jonge onderzoekers,
een probleem dat in vrijwel alle projecten
speelt. Hoogopgeleide specialisten
blijken niet gemakkelijk te vinden. Udo:
“We leunen hierbij natuurlijk sterk op
de internationale netwerken van wetenschappers in de vakgroepen. Desondanks
is het een lastige klus. Het was echt
spannend of we een serieuze hoeveelheid
mensen konden aanbrengen. Ik vreesde
dat het gênant zou worden, maar het is
aardig gelukt. Er zijn nog wat vacatures,
maar het allergrootste deel is ingevuld.”
De groep van jonge onderzoekers aan de
faculteit is een mix geworden van mensen
die al in dienst waren en die een nieuw
contract hebben gekregen en nieuwe
wetenschappers van over de hele wereld.
De regeling vraagt ook een behoorlijke
inspanning van de medewerkers van de
faculteit. Er is bij Electrical Engineering
speciaal iemand ingezet om de projecten
te coördineren. Bijvoorbeeld om te
monitoren of de doelstellingen worden
gehaald, of er voldoende kennisoverdracht
plaatsvindt, maar vooral om ervoor te
zorgen dat de samenwerking die er met
de KWR tot stand is gekomen, na de KWR
gecontinueerd wordt.
Dr. Laurent Nelissen, directeur bedrijfsvoering van de faculteit Scheikundige
Technologie,
vertelt dat de begeleiding van de
kenniswerkers
door wetenschappelijk medewerkers van de
faculteit relatief
veel tijd kost.
Toch worden er
in zijn faculteit geen extra mensen aangenomen om de vaste staf te ontlasten. “Er
wordt geschoven met taken zodat het voor
iedereen een win-win situatie is. Zo is in
het project met Fujifilm een groot deel
van de begeleiding in handen van een
KWR-TU/e-postdoc die in het project onderzoek doet in samenwerking met UD’s
of UHD’s.”
De organisatie van de KWR geeft volgens
de directeuren bedrijfsvoering geen
onoverkomelijke problemen. Blijft de
vraag wat de intensieve contacten de

“Interactie tussen
mensen uit bedrijfsleven en TU/e verloopt
baanbrekend goed”
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alysator voor samenwerking

faculteiten opleveren. Prof.dr. Dick Broer,
hoogleraar bij Scheikundige Technologie,
is betrokken bij een project met Fujifilm
in Tilburg. Twintig kenniswerkers van
Fuji en twee jonge onderzoekers doen het
onderzoek aan membranen. De universiteit van Twente participeert er ook in. Het
project bestaat uit twee delen: onderzoek
naar de toepassingen van de membranen
bij Fujifilm en een deel fundamenteel
onderzoek aan de TU/e. Fujifilm maakt al
heel lang poreuze films. Oorspronkelijk
werden deze gebruikt voor fotopapier,
tegenwoordig zijn er toepassingen voor
waterzuivering, stof- en gasfilters en
energiewinning.
Een deel van het onderzoek vindt plaats
in Tilburg. Er is dagelijks contact over de
gang van zaken. Broer: “Wij zijn altijd te
raadplegen en onze infrastructuur staat
tot de beschikking van Fujifilm. Onze
mensen reizen regelmatig naar Tilburg

om de voorgang te rapporteren, maar ook
om daar onze materialen op de productiemachines te testen. Het lijkt dus een zeer
vruchtbare samenwerking te worden,
maar we zijn pas enkele maanden bezig.”
Fujifilm heeft dankzij de samenwerking
toegang tot de nieuwste membraanprincipes van de
TU/e. “Aan hun
onderzoek
kunnen wij
fundamentele
kennis van polymeren en polymerisatie toevoegen”, vertelt
Broer. “Wellicht
komt Fujifilm daarmee tot een beter
begrip van hun processen en mogelijk tot
een betere controle van het product wat ze
maken, bijvoorbeeld een beter controleerde poriegrootte in het membraan.”

Aan de andere kant kan de Polymeergroep van de universiteit hun ideeën aan
de praktijk toetsen. Broer: “Wij maken
membranen op een schaal van een
vierkante centimeter of decimeter.
Maar daarmee maak je in de industrie
niet zoveel indruk, zeker niet wanneer je
het echt wilt toepassen, bijvoorbeeld in de waterzuivering. Het is
interessant om te
kijken of onze
membranen
bruikbaar zijn
voor deze praktijk.”

Vijftien kenniswerkers
vragen van een hoogleraar dertig uur
begeleiding per week

De KWR duurt tot eind 2010. Er resten
dus nog slechts tien maanden om tot
resultaten te komen. De conjunctuur gaat
gelukkig de goede kant op, dus een verlenging van de regeling lijkt niet aan de

orde. Over het leven na de KWR wordt al
volop nagedacht, want iedereen is het
erover eens dat het zonde is wanneer
opgedane contacten na 2010 verwateren.
Prof.dr.ir. Ton Backx, decaan van de
faculteit Electrical Engineering, ziet de
kenniswerkersregeling als een blijvend
model dat mee ademt met de economie.
“Een ingenieur moet tegenwoordig zo nu
en dan zijn kennis
opfrissen, anders raak je achterop.
De TU/e kan dat onderwijs verzorgen
op de momenten dat het economisch
minder gaat. Deze mensen hoeven dan
niet af te vloeien en ze komen als betere
professionals terug in het bedrijf. Dat
noem ik het in- en uitademen van kennis
op de conjunctuur van de markt. Deze
KWR is een eerste inadem. We gaan
kijken of we dit model structureel
kunnen maken.”(CvdG)/

.

ASML - kenniswerkersregeling

Oud-minister Ronald Plasterk was op 27 januari jl.
op werkbezoek bij Fujifilm in Tilburg om te bekijken
hoe de kenniswerkersregeling in de praktijk wordt
vormgegeven.

In oktober 2009 werd op het Flight Forum,
een bedrijventerrein op steenworp afstand
van Eindhoven Airport, het Dutch Joint
Development Centre geopend. Dit is
het grootste kenniswerkersproject van
Nederland. Er werken vijfennegentig
medewerkers van ASML, vijfenvijftig
gedetacheerden en tien jonge onderzoekers
van de TU/e en TNO. Beide kennisinstituten
nemen de begeleiding van het project
op zich. Het project richt zich op de
ontwikkeling van een sensor om kleine
structuren te kunnen meten.
Erik Schoemaker is namens ASML project leider voor de kenniswerkersregeling.
Hij vertelt welk baanbrekend onderzoek
wordt gedaan. “Het project gaat over
procesbewaking van de wafermachine
door middel van metrologie. Met deze tool
kun je de wafer op nanometerniveau
bemeten. Je ziet dan of de lijntjes wel de
juiste breedte hebben, of ze op de goede
positie liggen, en of er afwijkingen zijn in

het oppervlak. Met deze informatie kan de
machine de volgende keer de instellingen
zo aanpassen dat afwijkingen worden
gecorrigeerd. Voor deze correcties zijn
ondermeer zeer ingewikkelde algoritmes
nodig die de situatie kunnen beschrijven.
Wetenschappelijk heel interessante vragen
dus. Het vergezicht van de technologie is de
stap te maken naar lithografie met lijntjes
v a n 2 2 n a n o me t e r b r e e d . E e n re v o l u t i o n a i r e
stap die verklaart waarom hier wel honderd vijftig mensen aan het werk zijn.”
Toen de kenniswerkersregeling van start
ging, was het tamelijk eenvoudig om het
metrologieproject op te tuigen, vertelt de
projectleider. “Het onderzoek liep al en de
researchers zaten al in het gebouw op het
Flight Forum. De projecten konden dus wat
ASML betreft doorgaan zoals het ging.”
De praktijk komt erop neer dat er regelmatig
wordt overlegd met hoogleraren van de
verschillende faculteiten die bij het project
zijn betrokken, zoals prof.dr. Bob Mattheij

(W&I), prof.dr. Dick Broer (ST), prof.dr.
Anton Tijhuis (EE), en TNO. “We bespreken
de voorgang van het project, bekijken hoe
het gaat met het aantrekken van jonge
onderzoekers, of we de juiste mensen voor
de projecten hebben, et cetera.”
De grootste spin-off van de kenniswerkers regeling voor ASML is een geweldige kataly sator voor de samenwerking met de TU/e en
TNO, zegt Schoemaker. “We zijn nu écht aan
elkaar gekoppeld. We willen samen onder zoek doen, samen publiceren en samen
colloquia geven over de resultaten van het
onderzoek.” De regeling levert ASML ook
nieuwe contacten bij de TU/e op. “Zo werken
we nu samen met de groep Control Systems
van de faculteit Electrical Engineering.”
En de producten van ASML worden er op
termijn beter van, is de overtuiging van
Schoemaker. “De TU/e heeft heel waarde volle kennis voor ons. Dat kunnen wij
gewoon niet zelf.”
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Ben jij de IT-er die
straks de markt verovert
met innovatieve ideeën?

Leun achterover, sluit je af en innovatieve ideeën volgen vanzelf. Heel belangrijk,
want innovatie betekent groei, ontwikkeling en vooruitgang. Precies wat we willen
bereiken voor onze klanten. Deloitte heeft daarom een unieke aanpak om huidige
en toekomstige business effectief te stimuleren. Een intern platform, waarop
iedereen zijn ideeën kan delen. Ook jij als je straks bij ons werkt. Wij creëren
vervolgens ruimte om je business case daadwerkelijk vorm te geven en succesvol te
implementeren. Ook het talent en de ambitie om anders te denken en je naast je
formele functie als innovator te proﬁleren? Kijk voor een voorbeeldcase van TNT
op werkenbijdeloitte.nl/innovatie

Laat niemand je tegenhouden.

© 2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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Ronald Plasterk ontpopte zich als een gewone minister

Meer dirigent dan componist
Hij was een uitzonderlijke wetenschapper en bij zijn
aantreden waren de verwachtingen hoog, maar
Ronald Plasterk ontpopte zich als een gewone minister.
Hij stond op de schouders van zijn voorgangers en
wilde vooral de rust bewaren.

In het politieke gewoel van alledag lag
minister Plasterk bijna permanent onder
vuur. Hij was minister van feesten &
partijen, was meer columnist dan
politicus, gaf te weinig aandacht aan het
onderwijs, loste de hoge verwachtingen
niet in, enzovoorts. Maar in het hoger
onderwijs deed hij het eigenlijk niet
beter of slechter dan zijn voorgangers.
Hij versterkte sommige tendensen en
remde andere af.
Een simpel voorbeeld is de harde knip
tussen bachelor- en masteropleiding.
Enkele universiteiten hadden die al, maar
Plasterk maakte die landelijk verplicht:
studenten kunnen niet langer aan hun
master beginnen als ze hun bachelordiploma niet op zak hebben. Plasterk
heeft het BaMa-stelsel niet ingevoerd,
laat staan verzonnen, maar hij maakte
af wat zijn voorgangers in gang hadden
gezet.
Dat geldt ook voor de omstreden overheveling van honderd miljoen euro uit
het budget van de universiteiten naar de
Vernieuwingsimpuls van onderzoeksfinancier NWO. Die Vernieuwingsimpuls
bestaat al jaren en daarin wordt het geld
landelijk verdeeld onder de beste wetenschappers. Plasterk heeft alleen de
tendens versterkt dat deze ‘tweede
geldstroom’ steeds belangrijker wordt.
Hij nam bovendien één ergernis van de
universiteiten weg: zij hoefden voortaan
geen geld meer te matchen. Voorheen
droegen universiteiten eenderde van de
kosten voor een NWO-onderzoeker uit
de Vernieuwingsimpuls, sinds Plasterk
betaalt NWO alles. Daar hoor je de
universiteiten nooit over.
Zijn meest opvallende besluit is waarschijnlijk de verhoging van de lerarensalarissen, van kleuterjuf tot hbo-docent.
Hij hakte de knoop door na een zwaarwichtig rapport van
een commissie onder
leiding van SERvoorzitter Alexander
Rinnooy Kan over
het dreigende lerarentekort waar maar niets
aan gebeurde. Er werd
al jaren over gesproken, het plan voor
salarisverhoging en carrièreverbetering
kwam bepaald niet uit de lucht vallen.
Al snel lag hij van twee kanten onder
vuur: sommige critici vonden dat hij
het geld beter aan andere doelen kon

hbo’ers, het liefst dezelfde als in het
wetenschappelijk onderwijs, net als in
Duitsland, Engeland en de Verenigde
Staten. Maar hun titels delen met het hbo
is voor de universiteiten onbespreekbaar.
Als het aan universiteitenkring VSNU
ligt, blijven de bekende bachelor en
mastergraden (BA, BSc, MA en MSc)
voorbehouden aan academici. En dus
zocht Plasterk een middenweg. Net als
in Canada en Nieuw Zeeland heten
afgestudeerde hbo’ers voortaan bachelors
en masters of applied science (BASc/
MASc) en applied arts (BAA/MAA) - één
letter verschil met de academische titels.
Die titels sluiten ook aan op de internationale naamgeving voor hogescholen:
universities of applied sciences. Maar hij
kon niet iedereen tevreden stellen en
krenkte de hogescholen. Dit bedoelden
zij niet met ‘internationaal’, zeiden ze.
De universiteitsbestuurders glimlachten
tevreden.

Oud-minister Ronald Plasterk.
Foto: ANP Photo

besteden en dat hij het budget in ieder
geval niet in een verhoging van het
collegegeld moest zoeken. Maar anderen
meenden juist dat er te weinig geld
voor de plannen werd uitgetrokken.
Daarnaast remde Plasterk andere
tendensen juist af. Met name toegepast
onderzoek en marktwerking kregen van
de PvdA-minister minder aandacht.
De term ‘open bestel’ (een onderwijsmarkt
waarin publieke en private aanbieders
dezelfde kansen krijgen) is de afgelopen
jaren niet of nauwelijks meer gevallen.
Ook wilde hij aankomende bachelorstudenten niet als consumenten
beschouwen die een studie kiezen zoals
ze een internetprovider kiezen. Pas na
hun bacheloropleiding
hebben ze enig oordeelsvermogen
en mag je verwachten
dat ze hun eigen weg
kunnen vinden, aldus
Plasterk.
Zo legde hij accenten
in tendensen die er al waren. Verder wilde
hij, in lijn met de conclusies van de
commissie-Dijsselbloem, rust in de tent
en zag hij af van woeste nieuwe plannen.
Hij wilde geen componist zijn, maar dirigent. Liever tuinman dan landschapsar-

Plasterk wil
uitblinken
aanmoedigen

chitect. Laat het mooie bloeien, temper
het lelijke.
Zelfs Plasterks plannen voor een grootscheepse herziening van het onderwijsstelsel -op het eerste gezicht in tegenspraak met het voorgaande- passen hierin.
Aangezien er steeds meer jongeren gaan
studeren, wil
de overheid al
decennia lang
de studieduur
inperken.
Anders wordt
het onderwijs
uiteindelijk
onbetaalbaar. En nu er zoveel studenten
komen, wordt de vraag steeds pregnanter
hoe je de beste studenten eruit pikt en wat
je hen aanbiedt: moeten er meer routes
komen dan alleen hbo en wo? Zeker gezien
Plasterks voorkeur voor ‘excellentie’ -het
woord vindt hij ordinair, maar het uitblinken zelf wil hij aanmoedigen- ligt het
voor de hand dat hij hier een volgende
stap in wilde zetten.

Zo zijn er nog veel onderwerpen te
bedenken waar Plasterk geen konijn
uit de hoge hoed toverde, maar voortborduurde op eerdere ideeën en ontwikkelingen. Dankzij hem kunnen dertigers
tegen dezelfde tarieven studeren als
twintigers, alleen moeten studenten een
tweede studie zelf gaan betalen - even
afgezien van een paar ad hoc afspraken
die de pijn de
komende jaren
verzachten.
De sociaaldemocraat Plasterk
vroeg zich vooral
af wat je van
de staat mag
verwachten. Goed onderwijs, jawel,
maar langdurig onderwijs? Zorgen dat
studenten naar het buitenland kunnen?
Jazeker, maar meer dan enkele voorzieningen als meeneembare studiefinanciering hoeft de overheid niet te leveren.

Plasterk wilde rust in
de tent en zag af van
woeste nieuwe plannen

En wat het onderscheid tussen universiteit en hogeschool betreft, Plasterk
maakte ook een einde aan een slepende
erekwestie: de titels van afgestudeerde
hbo’ers. De HBO-raad wil al jaren
internationaal herkenbare titels voor

Nu is het afwachten wat zijn opvolger
met de erfenis van Plasterk doet, als
de PvdA tenminste niet opnieuw in de
regering komt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de nieuwe wet op de accreditatie? Wie weet krijgt het grote schip
weer een iets andere koers met een
roerganger van een andere politieke
kleur. (HOP)/

.
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Algemeen

Mensen

Dienst Interne Zaken

Ambtsjubileum

Maandag: chili con carne; koolvis in mosterdsaus,
friet, rauwkost; rundvlees ‘Taiwan’, rösti-rondjes,
courgette-tomatenmix.

G.J.M. Westerbeek heeft op 13 maart 2010 zijn
veertigjarig ambtsjubileum. Dit heuglijke feit zal
gevierd worden tijdens een receptie op woensdag
24 maart in de Van der Waals Salon (N-laag,
G-vleugel, lokaal 0.13). Aanvang receptie 16.00 uur.

Warme maaltijden Auditorium

Dinsdag: pizza tonijn of pizza 4 kazen; steak
‘Toscane’, aardappelschijfjes, bloemkool; gebraden
varkensvlees in uienmosterdsaus, aardappelpuree
met groenten, schorseneren.
Woensdag: vegetarische aardappelschotel; cordon
blue, aardappelpuree, groentemacedoine; kabeljauw
met dille-roomsaus, kleine kriel met peterselie,
koolrabi-wortelmix
Donderdag: tortellini in een milde groentekaassaus;
Boeuff Bourguignon, aardappelblokjes, spruitjes;
kipfilet in groentesaus, aardappelgratin, bloemkool
in Hollandaisesaus.
Vrijdag: geen avondopenstelling.

TU/e-brede ict- en
statistiekcursussen
Cursusprogramma

Maart: Matlab, Cascading Style Sheets, Latex
Advanced, JAVA, Excel basis en Advanced,
Engineering Statistics met Statgraphics.
April: JavaScript , C++, Tijdreeksen met SPSS,
SharePoint 2007, Statistical Modelling met
Statgraphics.
Op de site www.ictcursussen.tue.nl staat het totale
cursusprogramma voor 2010.
Deelname is mogelijk voor studenten, medewerkers
en alumni van de TU/e.

Studium Generale

Workshop journalistiek schrijven
“Eenvoudig schrijven is even moeilijk als een
goed mens zijn”, zei de Engelse schrijver William
Somerset Maugham.
Hoe trek je je lezers jouw tekst binnen en hoe zorg
je vervolgens dat ze ook doorlezen? Hoe kom je
snel tot de kern van de zaak, zonder te vervallen
in uitgekauwde clichés?
Wetenschapsjournalist Anouck Vrouwe leert je in
de workshop ‘Journalistiek schrijven’ de basis van
haar vak: het schrijven van een nieuwsbericht.
Samen met andere deelnemers vorm je een redactie
en maak je in drie avonden een krantenpagina.
Alvast één tipje van de sluier: Somerset Maugham
had ongelijk. Goed schrijven is makkelijker dan
goed leven.
De workshopbijeenkomsten zijn op de dinsdagen
9, 16 en 30 maart, steeds van 19.30 tot 22.00 uur,
in collegezaal 13 in het Auditorium. Meld je aan via
www.tue.nl/sg. Deelname kost vijf euro.
(Advertentie)

www.hartstichting.nl

Studentenleven
Ichtus Eindhoven
Glad You Asked

Promoties
Ir. J. Keijzers verdedigt op dinsdag 9 maart 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: ‘Do You Really Know Your Consumers?
Analyzing the Impact of Consumer Knowledge
on Use and Failure Evaluation of Consumer
Electronics’. Keijzers promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotoren zijn prof.dr.ir.
P.H. den Ouden en prof.dr.ir. J.H. Eggen.
Ir. F.J.E. Scheijen verdedigt op woensdag 10 maart
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 Surface Chemistry of CO on Iron
and other bcc Metals’. Scheijen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.
Ir. C.F.C Fitié verdedigt op donderdag 11 maart 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: ‘Hydrogen Bonded Columnar Liquid Crystals
for Nanostructured Functional Materials’. Fitié promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr. R.P. Sijbesma.
Ir. G.S. van Bochove verdedigt op donderdag
11 maart haar proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt: ‘Molecular MRI of mouse
atherosclerosis’. Van Bochove promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. K. Nicolay.
Drs. K.M. Mittendorff verdedigt op vrijdag 12 maart
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt: ‘Career conversations in senior secondary vocational education’. Mittendorff promoveert
aan de Eindhoven School of Education. De promotor
is prof.dr. H.C.W. Beijerinck.
D.S.-F. Chong MSc verdedigt op vrijdag 12 maart
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium.
De titel van het
proefschrift luidt:
‘Investigating the effects
of time pressure on new
product development
teams’. Chong promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering
& Innovation Sciences.
De promotoren zijn
prof.dr. C.G. Rutte
en prof.dr.ir. A.C.
Brombacher.

Afscheid

giro 300

De receptie vindt plaats op 9 maart vanaf 16.30 uur
in het PVOC.

Ir. Twan Geenen neemt
op dinsdag 9 maart
afscheid. Hij gaat
gebruikmaken van
de FPU-regeling. Hij was
bijna 21 jaar aan de TU/e
verbonden als docent
binnen de faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences en
als coördinator van de
post-doctorale opleiding
Logistics Management
Systems. Daarnaast heeft
hij zeseneenhalf jaar
zitting gehad in de
universiteitsraad.

Glad You Asked is een reeks discussieavonden over
vragen die je écht bezighouden. Aan de hand van
filmpjes met prikkelende vragen zal de discussie op
gang gebracht worden. Daarbij zal ingegaan worden
op thema’s als: Is God relevant? Bestaat er een God?
Hoe kan God lijden toestaan? Wie was Jezus echt?
De volgende reeks, van circa zes avonden, zal
dinsdag 2 maart 2010 van start gaan in studentencentrum De Bunker, (John F. Kennedylaan 3).
Om 19.30 uur staat er koffie klaar en om 20.00 uur
zullen we beginnen met één van de onderwerpen.
Rond tien uur zijn we klaar en is het tijd voor een
borrel.
Mocht je nog vragen hebben of je willen opgeven
stuur dan een mailtje naar gladyouasked@ichthus
eindhoven.nl of kijk op www.ichthuseindhoven.nl.

Tint

gelopen. Dat alles onder het motto ‘Doorzetters voor
doorzetters’.
De route maakt deel uit van de Koninklijke Weg
en is geheel toegankelijk voor mensen met een
handicap. En daar staan Revalidatiefonds en Fonds
verstandelijk gehandicapten voor: meedoen!
Beide fondsen financieren projecten die bijdragen
aan volwaardige participatie van mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Doordat mensen met en zonder handicap samen
Route75 lopen, ontstaat er meer wederzijds begrip
voor elkaars leefwereld.
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.route75.nl.

Vacatures
Redacteur/tekstschrijver (V89.1087), Communicatie
Expertise Centrum, 1.0 fte. Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 9 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.492 t/m 3.422 euro).
HR service medewerker (V83.1065), Dienst
Personeel & Organisatie (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO Nederlandse
Universiteiten bijlage 1 (1.986 t/m 2.682 euro).

Bedrijfsleider voor café T!NT gezocht
Tint zoekt een bedrijfsleider voor café T!NT in
De Bunker.(40 weken/jaar, gem. 8-12 uur per week).
T!NT heeft een café in de Bunker waar studenten
en medewerkers van T!NT bij elkaar komen voor
lezingen, filmavonden, trainingen of zomaar een
glas wijn en een goed gesprek. Voor dit café zijn
we op zoek naar een spontaan iemand die ons
kan helpen met de dagelijkse gang van zaken.
Werkzaamheden zijn onder meer: contact
onderhouden met gemeente, TU/e-brandweer
en bunkerbeheerder ivm aanvraag drank en evt.
horecavergunning; inkopen/voorraadbeheer
drank/werkgroep benodigdheden; planning en
administratie beschikbaarheid ruimte voor groepen
i.s.m. secretariaat ESK/ T!NT; toezicht op gebruik,
schoonmaak, het achterlaten van de ruimte.
Een avond per week open huis (bardienst)

Instrumentmaker (in opleiding) (V88.1057),
Gemeenschappelijke Technische Dienst (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris minimaal schaal 6,
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten
bijlage 1 (1.750 t/m 3.028 euro).

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar
het T!NT secretariaat (tint@tue.nl) of bel naar
040-2472627. Voor meer informatie over het
project, neem dan contact op met Sjef Ernes
(sjef.ernes@onsneteindhoven.nl) of 06-55154731.

PhD position: Automatic architecture and circuit
synthesis of adaptable ASIPs (V36.1076), faculteit
Electrical Engineering (1,0 fte). Dienstverband voor
de periode van vier jaar, salaris schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten bijlage 1 (2.042 t/m
2.612 euro).

ESAC

Bergsportbeurs 2010
Zondag 7 maart houdt de Nederlandse Klim- en
Bergsportvereniging (NKBV) Regio Oost Brabant
samen met de Eindhovense Studenten Alpen Club
(ESAC) de bergsportbeurs 2010 in het Studenten
Sportcentrum op het TU/e-terrein. De bergsportbeurs is dit jaar extra groot en zeer divers. De toegang is gratis.
Of het nu gaat over recreatief wandelen, rotsklimmen, alpine tochten of toerskiën, alle vormen
van bergsport zijn aanwezig op de beurs. Daarnaast
bieden zeven outdoor winkeliers speciaal voor
deze dag interessante bergsportartikelen aan
tegen aantrekkelijke prijzen.
Bij regionale NKBV-bibliotheek kunt u informatie
krijgen over diverse bergsportgebieden en lekker
snuffelen in de boeken, tijdschriften en kaarten.
Er staan drie presentaties op het programma
over bergwandelen in de Alpen, toerskiën en
rotsklimmen in Patagonië. Bezoekers kunnen
klimmen op de ESAC-boulderwand onder begeleiding van ervaren instructeurs.
De Bergsportbeurs is van 11.00 tot 15.00 uur
in het TU/e Studentensportcentrum.
Meer details over de beurs kunt u vinden op:
www.nkbv-oostbrabant.nl.

Diversen
Route75

Wandelen voor het goede doel
Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk
gehandicapten dagen iedereen uit om op zaterdag
19 juni te gaan wandelen voor het goede doel.
Mensen met en zonder handicap gaan gezamenlijk
vijfenzeventig kilometer lopen van Paleis Soestdijk
in Baarn naar Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Eventueel kan de route ook in estafettevorm worden

Ontwerper meet- en regeltechniek (V88.1058),
Gemeenschappelijke Technische Dienst (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris minimaal 2.379 (schaal
10) en maximaal 4.374 bruto (schaal 11) per maand,
CAO Nederlandse Universiteiten bijlage 1.
Medewerker onderwijsinnovatie en -beleid
(V28.1074), Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten
bijlage 1 (3.195 t/m 4.374 euro).

Post-Doc position; Contrast-enhanced ultrasound
imaging and quantification (V36.1081), faculteit
Electrical Engineering (1,0 fte). Dienstverband
voor de periode van vier jaar, salaris in overleg.
Researcher: Automatic architecture and circuit
synthesis of adaptable ASIP-based (V36.1075),
faculteit Electrical Engineering (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Hoofd Vastgoed (EU.1077), Dienst Huisvesting
(1,0 fte). Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling, salaris maximaal schaal 13 CAO Nederlandse
Universiteiten bijlage 1 (4.428 t/m 5.390 euro).
Coördinator gegevensbeheer (EU.1078 ), Dienst
Huisvesting (0,8 fte). Dienstverband in overleg,
salaris maximaal schaal 9 CAO Nederlandse
Universiteiten bijlage 1 (2.492 t/m 3.422 euro).
IT-architect/projectleider (EU.1079 ), Dienst ICT
(1,0 fte). Dienstverband in overleg, salaris in overleg.
Onderwijsmedewerker (V37.1083 ), faculteit
Scheikundige Technologie (1,0 fte). Jaarcontract
met uitzicht op vaste aanstelling, salaris afhankelijk
van opleiding en ervaring minimaal schaal 7,
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten
bijlage 1 (1.986 t/m 3.028).

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl/
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DSM honors polymer expert Han Meijer
Chemistry and medicines giant DSM
will this year present its Performance
Materials Award to TU/e professor dr.
ir. Han Meijer. Polymer expert Meijer
will be awarded this prize -which
comes with an amount of fifty
thousand euros- in July during a conference of the international chemistry
organization IUPAC in Glasgow.
Meijer is receiving the biennial award
for his special contributions to materials sciences. The international independent jury commends the innovative
nature of his research into the processing processes and mechanical properties of polymers, in which, according to
the jury, he combines creative
computer models with well-considered
Photo: Bart van Overbeeke
experiments.

Food for thought

“Oh gosh, there are even more of them showing up!” A mild degree of panic is
detectable behind the stove at T!NT. It is almost 6.30 on Wednesday night, time for
the two-weekly event Eat & Meet. Student assistants Marion de Groot and Rieneke
Oudesluijs are dismayed to see that a record number of twenty people is flooding
in, far more than they expected.

Donné new professor of nuclear fusion

Dr. Tony Donné, head of the Fusion Physics department of the FOM
institute for Plasma Physics Rijnhuizen, will as of this month
become part-time professor of Diagnostics of Fusion Plasmas at the
TU/e Department of Applied Physics. His appointment forms part of
the setup of an ambitious research and education program in the
area of nuclear fusion. Donné will continue his work at the FOM.
Apart from that appointment, he fulfils a number of important rolls
in the international world of nuclear fusion. Until recently he was
chairman of the international working group for diagnostics for the
international research reactor ITER. At present Donné chairs the
Diagnostics Topical Group of the European organization for fusion
development, the EDFA.

Establishment of Expat Center Brabant

The municipalities of Eindhoven and Tilburg have established an
Expat Center for foreign knowledge workers in Brabant. With the
birth of this Center one desk has been set up where all formal procedures of knowledge workers and their family members are settled.
In addition, knowledge workers can turn to this desk for their
questions about accommodation, moving, education, sport and
culture. For more information: www.expatcenterbrabant.com.

When taken?
This picture was taken recently
in my office, which I share with
two other PhDs.
What do we see?
We see some objects in our
office. There’s an icosahedron; a
brilliant geometrical object I
made myself out of magnetic
sticks and little balls.
Furthermore there are some
presents that the group
members took from their home
countries to give each other: a
dragon toy from China, Dutch

Wilhelmina Pepermunt, an evil
eye from Turkey and an Eipsi
egg-shaped timer. Everything is
to do with the nice theme of the
TU/e Christmas box, with the
slogan ‘It all starts with U’. I
liked the painting on it a lot
because it is a modern allusion
to the work of Leonardo da Vinci.
Last but not least there’s half a
cup of coffee, a permanent resident of almost all math offices.
Why this picture?
Because I think this colorful
picture somewhat summarizes
what it is like to be where I am
as an international PhD, and a
researcher. (SK)
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’s photog
rapher: Ci
She is a P
cek Güven
hD studen
-Oczelebi
t at the Di
Group.
(27).
screte Alg
ebra & Ge
ometry

***

In October T!NT began to organize communal meals, followed by a film about a
specific country or cultural phenomenon. Rieneke: “The fun aspect is the mix of Dutch
and international students.” The Mexican student of Mechanical Engineering Juan
Gonzales is pleased with the initiative of T!NT. “It is quite difficult here in Eindhoven
to get in touch with Dutch students. We have our own international parties, and we
don’t get to be invited often to Dutch parties. That is so different from the way things
go in Mexico.”

***

Tonight’s menu features chili con carne. It meets with Juan’s approval. “In Mexico we
eat things like this, but it’s a bit more spicy. For me, this is sweet.” Fortunately there is
just enough for everyone, even though the small space is crammed a bit with so many
people enjoying the meal.
Anne Couillard, a French student at the Design Academy, was approached in the
supermarket by Marion de Groot who heard her speaking English with some friends.
She did not find it odd at all and was enthusiastic right away. “The Design Academy is
like a micro cosmos. It is fun also to meet some TU/e students. Sharing a meal is a
perfect way to do this.”

***

Marion is very enthusiastic about the atmosphere at the Eat & Meet nights. “People
show up spontaneously, apparently having taken notice by word of mouth. Perhaps we
do need to emphasize from now on that they must register. Fortunately, everybody
lends a hand in laying the table, clearing away the dishes and washing up. The
atmosphere is somewhat similar to that in a student house”, says Marion.
T!NT would like international students to think along about its program. Do you have
some good ideas? Mail them to tint@tue.nl. T!NT also has an English group on
Facebook. (SK)

***

Photo: Rien Meulman

Exhibition of scars in the earth
Overwhelming photos they are,
the fifty on display in the exhibition entitled ‘Earth’. Shots of
stone quarries, people among
dead animals in an oil-flooded
Niger Delta, magnificent nature
photographs, (detailed) photos
of explosions, a family picnicking on a bank of the river
Yangtze, one of China’s most
heavily polluted rivers. Their
common theme is sustainability, albeit illuminated from
many and unexpected viewpoints. To be seen in the hall of
the Hoofdgebouw, from March
10 thru April 18.
The competition for this exhibition was initiated last year by
the Financial Times and banking
house Prix Picted, which has
given its name to the competition. The underlying objective
was to clarify to the financial and
the business world that something is definitely going wrong
with our planet earth. In the
contest, in which three hundred
professional photographers participated, an amount of one
hundred thousand Swiss francs
(over 68,000 euros) may be won,
which indicates that this is a
serious contest indeed. This year
honorary chairman Kofi Annan

presented the prize to photographer Ed Kashi for his photo
showing the Chinese family picnicking.
The theme ‘Earth’ does not only
refer to our planet and the soil
beneath our feet, but also to the
markings that man makes in the
land: mining, toxic waste, overpopulated cities, extensive dump
sites and scorched desert
landscapes. These marks may
also be scars formed by fire,
flooding or famine, or the results
of natural disasters: earthquakes,
landslides and erupting volcanoes, the migration of displaced persons.
The exhibition comprises mostly
photo reportages, so that the
photos really tell a story. Photos
displayed include work by

famous photographers like
Nadav
Kander,
Edward
Burtynsky and Andreas Gursky,
as well as Sammy Baloji. He is
intrigued by the industrial
culture of his homeland Katanga
(Congo). In his photomontages
he combines past and present,
thus referring to the still visible
and manifest culture of the
colonial exploitation of minerals
and other raw materials. By
merging old black-and-white
photos with modern color photos
the past becomes topical again.
Earlier, Baloji’s work was
awarded the Prix Afrique en
création (Cultures France) and
the
Prix
pour
l’image
(Foundation Blachère) at the
2007 Bamako Biennale. (GV)/

.

Photo: Sammy Baloji © Prix Pictet Ltd.

4 maart 2010 Cursor
16/ Advertenties

Ben jjijj de ondernemende

student die een
vliegende start
wil maken?
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Expositie van littekens in de aarde
Overweldigende foto’s zijn het, de
vijftig die te zien zijn op de tentoonstelling ‘Earth’. Opnames in steengroeven, mensen tussen dode dieren
in een door olie overwoekerde Niger
Delta, prachtige natuuropnames,
(detail)foto’s van explosies, een gezin
dat picknickt aan de Yantze, een van
China’s meest vervuilde rivieren.
Het gemeenschappelijke thema is
duurzaamheid, maar dan van vele en
onverwachte zijden belicht. Te zien
in de hal van het Hoofdgebouw, van
10 maart tot 18 april.
De competitie voor deze expositie is vorig
jaar geïnitieerd door de Financial Times
en bankiershuis Prix Picted, waar de

competitie naar is vernoemd. De achterliggende doelstelling was de financiële
en de zakenwereld bewust te maken dat
er wel degelijk iets met onze aarde aan
de hand is. Aan de wedstrijd, waar dit
jaar driehonderd
beroepsfotografen aan deelnamen, is
een geldbedrag verbonden van honderdduizend Zwitserse frank (ruim 68.000
euro), wat aangeeft dat het hier om een
serieuze competitie gaat. Dit jaar overhandigde ere-voorzitter Kofi Annan de
prijs aan fotograaf Ed Kashi voor zijn foto
over het picknickende Chinese gezin.
Is dit jaar ‘Earth’ het thema, vorig jaar
was het ‘Water’, een kleine expositie die
eveneens bij Studium Generale aan de
TU/e te zien was. ‘Earth’ verwijst niet

Foto: Ed Kashi © Prix Pictet Ltd.

alleen naar onze planeet en de grond
onder onze voeten, maar ook naar de
markeringen die de mens op het land
aanbrengt: mijnbouw, giftig afval,
overbevolkte steden, uitgestrekte stortplaatsen en verzengende woestijnlandschappen. Ook de littekens gevormd
door brand, overstroming of hongersnood zijn zulke markeringen of de
gevolgen van natuurrampen: aardbevingen, aardverschuivingen en
vulkanen, de migratie van ontheemden.
De tentoonstelling beslaat vooral fotoreportages, zodat de opnames echt een
verhaal vertellen. Onder de uitverkorenen
zijn beroemde fotografen als Nadav
Kander, Edward Burtynsky en Andreas

Gursky, maar ook Sammy Baloji. Hij is
geïntrigeerd door de industriële cultuur
van zijn thuisland Katanga (Kongo).
In zijn fotomontages combineert hij
verleden en heden, aldus refererend
aan de nog altijd zichtbare en aanwezige
cultuur van de koloniale exploitatie van
mineralen en andere grondstoffen.
Door het samenvoegen van oude zwartwit foto’s met hedendaagse kleurenfoto's
wordt het verleden weer actueel. Baloji’s
werk werd eerder bekroond met de Prix
Afrique en creation (Cultures France)
en de Prix pour l’image (Foundation
Blachère) op de 2007 Bamako Biënnale.
(GV)/

.

Foto’s: Sammy Baloji © Prix Pictet Ltd.

Belgische film ‘De helaasheid der dingen’ in Zwarte Doos

‘God schiep de dag en wij slepen ons erdoorheen’
De naam ‘Reetveerdegem’ doet een
glimlach opkomen. Hier kan de familie
Strobbe de verlokkingen van Frituur
Caroline of The Liars Club maar moeilijk
weerstaan, zoals de Belgische auteur
Dimitri Verhulst in ‘De helaasheid
der dingen’ beschrijft. Maar, zoals de
dorpsnaam al doet vermoeden, het is
geen autobiografie. Wel een aangedikte
versie, een mix van ernst en humor.
Felix van Groeningen verfilmde het, het
resultaat is te zien in De Zwarte Doos.
Sociaal kun je de familie Strobbe bepaald
niet noemen, of het moet de dertienjarige
zoon Gunther zijn. Zijn vader Celle en
zijn ooms Breejen, Koen en Petrol zijn
de ‘stoere mannen’ die nog nooit van
persoonlijke hygiëne of werken hebben

gehoord. Des te meer weten ze van drank
en ruzie maken; in lomp en creatief
schelden zijn ze meesters. De tijd
verdrijven ze voornamelijk met kroegbezoek, onder het motto: ‘God schiep de
dag en wij slepen ons erdoorheen’.
Ter afwisseling organiseren ze de Tour de
France voor zuiplappen of een wedstrijd
naaktfietsen. Als de deurwaarder de tv
meeneemt wanneer de familie nét een
programma over de Amerikaanse zanger
Roy Orbison wil zien, besluiten ze bij de
Iraanse buren te gaan kijken, die beter
ingeburgerd blijken te zijn dan de familie
Strobbe.
Het verhaal wordt verteld door zoon
Gunther, die in de film als volwassen
schrijver terugblikt op zijn jeugd als zijn
eerste boek wordt gepresenteerd. De rode

draad spitst zich toe op de relatie tussen
vader Celle en zoon Gunther. Als Celle
dronken, pissig of beide is, pakt hij eerst
het meubilair aan en, als dat niet genoeg
helpt, is de beurt aan Gunther. Het is
duidelijk dat de kinderbescherming dit
geen goede pedagogische situatie vindt
voor Gunther. Ook al doet zijn oma,
bij wie de familie inwoont, haar best
om hem nog iets van opvoeding mee
te geven. Celle besluit naar een ontwenningskliniek te gaan. Maar toch, de cafés
blijven lonken.
‘De helaasheid der dingen’ is de derde
film van Felix van Groeningen, nadat de
eerste twee redelijk onopgemerkt bleven.
In 2004 debuteerde hij, als 26-jarige, met
zijn ongepolijste speelfilmdebuut ‘Steve
+ Sky’. Dat wil zeggen, in beperkte kring;

de film haalde de Nederlandse bioscopen
niet. De opvolger ‘Dagen zonder lief’ uit
2007 draaide op beperkte schaal in de
Nederlandse filmhuizen. ‘De helaasheid
der dingen’ is zijn doorbraak, mede
dankzij het succes in Cannes. Daar
baarde niet alleen de film, maar ook de
acteurs opzien toen ze naakt over de
Croissette fietsten, om de wedstrijd
naaktfietsen nog eens over te doen.
Dat doet de film net iets leuker lijken
dan het is, want het is natuurlijk een
wrang, ongemakkelijk maar ook tragikomisch gegeven. Wel met een goede
afloop voor Gunther, die zich aan zijn
milieu ontworstelt. (GV)/

.

De Zwarte Doos, 4, 9 en 10 maart, 20.00 uur.

4 maart 2010 Cursor
18/ Studentenleven

‘Dancing on the G-string’

Ballon heel houden
voor een fust bier

Het gebeurt niet vaak dat
ESMG Quadrivium gezelschap krijgt van dansers,
laat staan dat er een
stripper op het podium
komt. Op zaterdag 6 maart
gaat
dat
toch
echt
gebeuren. Symfonieorkest
Ensuite
en
blokfluitensemble
Sambuca
brengen
samen
met
studentendansvereniging
Footloose een dansconcert
met de prikkelende naam
‘Dancing on the G-string’.

Van Argentijnse tango tot
de statige Weense wals en
van klassiek ballet tot
moderne dans; het zal te
horen en te zien zijn in de
Blauwe Zaal van het
Auditorium. Naast twee
dansparen voor de wals en
de tango, zal een groep van
Footloose moderne dans
laten
zien.
Danseres
Marlie van Lieshout durft
het aan te strippen (weliswaar achter een scherm)
op het sexy stuk ‘Big

Spender’. Ook aan muzikantenzijde treden solisten op: op accordeon, met
cello en als zanger. (NS)/

.

Meer info over het programma
op www.studentenmuziek.nl.
Zaterdag 6 maart, Blauwe Zaal
van het Auditorium, aanvang
20.00 uur. Kaarten te koop aan
de deur voor 7,50 euro
(studenten betalen 2,50 euro)

Koopjes op de Bergsportbeurs

“Er zijn twintigduizend studenten in
Eindhoven, die mogen gezien worden”,
aldus de Eindhovense afdeling van de VVD.
Daarom bond deze partij donderdagavond
een touwtje met een ballon aan de enkels
van studenten. Op het Catharinaplein pro beerden een kleine dertig studenten,
tussen de buien door, die ballonnen kapot
te trappen bij elkaar. TU/e-student
Technische Bedrijfskunde Stephan Ariesen
kreeg het voor elkaar de laatste ballon heel
te houden. Hij won er een huisfeest mee.
“Dat wil zeggen; een fust bier van Grolsch
en vooruit, ook wat zakken chips”, zegt

TU/e-alumnus en VVD-campagneleider
Joost Helms. Ariesen vertelt dat hij het fust
waarschijnlijk binnen drie weken gaat
‘aanslaan’, samen met zijn vrienden van
het Illustere Dispuut Quare. Zij deden mee
omdat het ballonnen trappen hen een
ideale activiteit leek om de donderdag avond te beginnen. Hij vindt het een goede
actie van de VVD. “Voor een student is dit
toch ideaal? Je zoekt informatie om je stem
uit te brengen op 3 maart en krijgt er voor
niks de kans om een fustje te winnen bij.”
(NS)
Foto’s: Bart van Overbeeke

Ben je benieuwd naar de klim-, wandel-, en
skimogelijkheden die je als TU/e-student
hebt? Kom dan naar de bergsportbeurs die
de Eindhovense Studenten Alpen Club,
ESAC, op zondag 7 maart houdt in het
Studenten Sportcentrum. Je kunt de boul derwand beklimmen, verhalen horen en je
slag slaan bij de koopjes van zeven out doorwinkeliers.
“Het is een prima gelegenheid om in formatie in te winnen over alle aspecten van
bergsport”, zegt ESAC-voorzitter Nick van
der Veeken, die de dag samen met de

Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
heeft georganiseerd. “We laten beelden
zien en verhalen horen over alpinetochten,
zoals ze gaan naar de top van hoge bergen,
vierduizend meter of hoger, en terug.
Verder komen er presentaties over sport klimmen, wandelen in bergachtig gebied en
off piste skiën, het zogenoemde tourskiën.
” ESAC-lid Leonie de Heer zal uit eigen er varing vertellen over haar tochten op de ski.
De Bergsportbeurs is van 11.00 tot 15.00 uur
in het Studenten Sportcentrum en is gratis
toegankelijk.(NS)

Student wil alle scripties
online zetten
Bijna alle 85.000 afstudeerders in het hoger
onderwijs schrijven een
scriptie, maak vaak
belandt die zodra het
cijfer binnen is onder een
dikke laag stof. Zonde,
vindt Elazar Evers. Hij
begint daarom een site
waarop iedereen zijn
scriptie kan publiceren.
Elazar Evers heeft zelf als
student accountancy aan
Nyenrode University net
zijn bachelorscriptie af. “Ik
was op zoek naar eerdere
scripties over mijn onderwerp, maar die bleken niet
te
vinden.”
Daarmee
ontstond het idee voor
www.allescripties.nl.

Evers wil er iedere student
de mogelijkheid bieden
om zijn scriptie online te
publiceren. “Het is zonde
als je er maanden hard aan
gewerkt hebt en niemand
er ooit nog naar kijkt.”
De eerste reacties zijn positief. “Al zijn er ook studenten die hun scriptie niet
zomaar kunnen publiceren omdat er bijvoorbeeld
gevoelige informatie in
staat. Maar de meeste van
mijn studiegenoten vinden
het een goed initiatief.”
Een online database met
alle scripties, wordt dat niet
een walhalla voor plagiërende studenten? “Daar
zijn sommige mensen wel
bang voor ja”, zegt Evers.

“Maar ik heb op mijn site
duidelijk geschreven dat
plagiaat verboden is.”
Geld wil de student met de
website niet verdienen.
“Advertenties op de site
vind ik niet mooi. En het
kost me niet veel geld. Ik
zie het als een hobby.” Om
studenten te verleiden
massaal hun scriptie in te
sturen, verloot Evers onder
de eerste honderd inzenders
een
minilaptop.
(HOP)/

.

En hoe is het in Istanbul?

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.

Merhaba! Benim adım
Jort. Ik woon aan de
Bosporus en studeer voor
het huidige semster aan
de gelijknamige universiteit; Bogaziçi Üniversitesi. Istanbul is de enige
stad op twee continenten;

Europa en Azië,
gescheiden door de
Bosporus. Het heeft bijna
evenveel inwoners als
Nederland alleen dan op
een veel kleiner oppervlak.
Klagen over files heeft
geen zin, ze staan er dag
en nacht! Ik zal hier de
laatste vakken voor mijn
master gaan volgen om
vervolgens in Nederland
af te studeren.
Al snel na mijn aankomst
bleek dat ik een heel goede
keuze heb gemaakt;
Bogaziçi Üniversitesi is
de beste universiteit van
Istanbul en daarnaast ook
nog een van de mooiste.
Gelegen op enige hoogte,
uitkijkend op een van
de bruggen over de
Bosporus en fort Europa,
is het uitzicht alleen al
perfect. Men kijkt hier

echt tegen je op als je
aan Bogaziçi studeert.
Er doen elk jaar duizenden Turken mee aan een
toelatingsexamen en
daarvan worden alleen
de allerbesten toegelaten.
Hetzelfde geldt binnen
de universiteit voor
mastervakken, maar als
je Erasmus-student uit
Eindhoven bent, ben je
al snel binnen.
Tot nog toe heb ik pas een
week college meegemaakt
dus ik kan (helaas) nog
niet veel vertellen over de
studie, maar des te meer
over het studentenleven
en de stad. Ik denk dat
het beeld dat veel mensen
van Turkije hebben
grotendeels niet klopt.
Ik krijg veel bange vragen
over de islam en de
hoofddoek (die hier in

veel openbare functies/
gebouwen verboden is).
De bevolking is overwegend islamitisch, maar
de grondlegger van het
huidige Turkije, Atatürk
(een echte held hier),
heeft religie en staat
zoveel mogelijk
gescheiden. Vijf keer
per dag wordt men
opgeroepen om naar de
moskee te gaan, maar
weinigen geven hier
gehoor aan. Verder heeft
Istanbul een mooie oude
beschaving met badhuizen, heerlijk eten
en een zeer gastvrije
bevolking. De eerste
weken heb ik me kostelijk
vermaakt met de vele
Amerikanen en Europese
uitwisselingsstudenten
en de behulpzame
Turken. Een potje voetbal

tegen de Turken hebben
we vooralsnog niet
kunnen winnen, revanche
is onderweg.
Alle gezelligheid en deze
zeer imposante stad
maken het komende half

jaar vast en zeker tot een
onvergetelijke ervaring.
Görüsürüz!
Jort van Rijnswouw,
masterstudent Operations
Management & Logistics
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Biertje duurder
Een biertje in het café werd de afgelopen negen jaar
anderhalf keer zo duur. Dat heeft het CBS becijferd. Maar
sociëteiten van verenigingen duiken allemaal ver onder
die prijs, blijkt uit een kleine steekproef.
In het jaar 2000 kostte een biertje van de tap 2,82 gulden;
omgerekend 1,28 euro. Negen jaar later was de prijs meer
dan vijftig procent gestegen tot 1,94 euro. Een fluitje pils
werd dus 66 cent duurder.
Een kleine steekproef in Maastricht, Utrecht, Eindhoven
en Amsterdam leert dat de bierprijzen van studentenver enigingen rond de euro per glas schommelen. Sommige
verenigingen rekenen 75 cent, andere 1,10 euro. Ze
hoeven geen winst te draaien, zegt een van hen.
Maar studenten zijn nog altijd het goedkoopst uit in de
supermarkt. De prijs van een kratje steeg het afgelopen
decennium met 24 procent iets harder dan de inflatie (21
procent), maar per liter was het gemiddeld 1,60 euro, nog
geen veertig cent per glas. (HOP)

Onderzoek naar privacyschending
Studenten OV-chip
Het College Bescherming
Persoonsgevens (CBP)
gaat onderzoeken of de
invoering van de
Studenten OV-chipkaart
een inbreuk vormt op de
privacy van studenten.
De juridische studentenorganisatie Clinic had om
dat onderzoek gevraagd.
Op 16 maart vervalt de ouderwetse OV-kaart en
kunnen studenten alleen
gratis reizen met hun
Studenten OV-chipkaart.
Persoonlijke
informatie

over hun reizen wordt dan
automatisch opgeslagen
en zeven jaar lang bewaard.
Een grote privacyinbreuk,
vinden de studenten van
Clinic, die eisen dat het
CBP optreedt tegen de NS,
stadsvervoerder GVB in
Amsterdam en RET in
Rotterdam.
De vervoerders verplichten
studenten
met
hun
chipkaart in- en uit te
checken en dat vindt Clinic
onnodig.
Studenten
mogen doordeweeks of in
het weekend gratis reizen.

Waarom moeten ze dan inen uit checken?
In een zaak rond de
gewone OV-chipkaart zag
het CBP eerder geen reden
tot ingrijpen. Betalende
reizigers kunnen immers
een kaartje kopen als ze
bezorgd zijn om hun
privacy. Voor studenten ligt
dat anders: wie korting wil,
moet wel van de OVchipkaart gebruik maken.
(HOP)/

.

Gentse universiteit geeft jaar
gratis studeren weg
Bang dat studeren in
Nederland onbetaalbaar
wordt? De universiteit
van Gent geeft met een
speciale actie een jaar
gratis studeren weg. Je
hoeft er alleen een paar
ingewikkelde breinkrakers voor op te
lossen.
Onder het motto ‘Durf
Denken’ komt de universiteit deze week vier dagen
lang met een dagelijkse in-

tellectuele puzzel op de
website. Wie de denkoefeningen het best oplost,
maakt na een live finaleronde op radiozender
Studio Brussel kans op de
prijs: een jaar gratis
studeren. In de prijzenpot
zit niet alleen het collegegeld, maar ook huisvesting, een laptop, abonnementen op bioscoop en
sportschool, een fiets en
één warme maaltijd per
dag. Alles bij elkaar een

waarde van zo’n vijfduizend euro.
“Dat is wat veel ouders
ieder jaar betalen om hun
kinderen de kans te geven
naar onze universiteit te
komen”, zegt rector Paul
van Cauwenberge. “Over
de prijs van studeren mag
best gepraat worden.” Met
de actie wil de Universiteit
Gent ‘kritische en onafhankelijke breinen’ aantrekken. (HOP)/

.

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. Deze keer onder het mom van ‘omdat George
Clooney zoooo sexy is…’: de lekkerste koffie van de TU/e.

Coffee & More koffie,
70 cent

Douwe Egberts kantine,
35 cent

Deze koffie valt bij iedereen goed
in de smaak. Als echte kenner weet
Roel te vertellen dat hij bonen uit
Colombia proeft. Dennis proeft
ook dat dit verse koffiebonen zijn,
maar realiseert zich dan dat dat
helemaal niet kan: het zijn natuur lijk gebrande bonen. Rik is van
mening dat deze koffie de meeste
smaak heeft. Lex kan het allemaal
beamen, beste keus! Dennis drinkt
dan ook altijd koffie van de koffie bar. Helaas zit deze alleen in het
Auditorium. Het is natuurlijk wel
de duurste koffie, maar die echt
lekkere gebrande bonen (helemaal
uit Colombia) doen het hem toch
voor de heren. Je moet het er wel
voor over hebben om even in de rij
te staan, want het apparaat werkt
niet bepaald snel.

Dennis proeft meteen dat dit de
Douwe Egberts koffie is, het slapste
van allemaal.”Het is gevriesdroogde
koffie, dat proef je direct”, grapt
hij. Roel en Lex leven op koffie, als
echte ambtenaren dat horen te
doen. Heel veel liters van deze
Douwe Egberts-koffie wordt
jaarlijks door hen weggetankt.
De koffie is dus prima te drinken.
Rik proeft ook dat dit ‘automaten koffie’ is. De prijs-kwaliteitverhouding is prima, maar de
koffie eindigt toch op de tweede
plaats. Het voordeel van deze
koffie is dat je meteen een bakje
koffie kunt meepakken als je je
lunch in de kantine haalt. Daardoor
ga je minder snel naar de koffiebar.

BESTE
KEUS

Van links naar rechts:
Rik Gerits, Industrial Design
Lex van der Meer, Bouwkunde
Roel Spoorenberg, Bouwkunde
Dennis Peeten, Technische Informatica

Overige kopjes troost

Wist je dat…

Als de mannen mochten kiezen, is
de lekkerste koffie toch wel die van
een echt (n)espresso apparaat.
Hier zijn ze het allemaal over eens.
Als deze tegen een redelijke prijs
te koop zou zijn, dan zouden de
mannen helemaal verslaafd zijn.
Bij de meeste studentenverenigin gen kan ook zelf koffie gezet
worden tegen een redelijk prijs: de
ouderwetse filterkoffie kun je
natuurlijk zo sterk of slap maken
als je zelf wilt. Toch wordt hier niet
zoveel gebruik van gemaakt. Thuis
koffiezetten en meenemen in
een thermosfles zien de jongens
niet zitten, het is toch makkelijker
om zo even een ‘vers’ bakje te
halen, en dan het liefst van de
Coffee & More, blijkt.

• Nederlanders ruim drie kopjes
koffie drinken per dag.
Met 146 liter koffie per jaar
horen Nederlanders tot de
enthousiaste koffiedrinkers.
• cafeïne negatieve gevolgen
kan hebben, in de vorm van
verhoogde transpiratie en
hoofdpijn. Het valt dan ook
niet voor niets onder de psycho analeptica (middel met
oppeppende werking) evenals
nicotine, cocaïne en amfeta minen.
• fanatieke koffiedrinkers tot
vijf keer minder kans hebben op
neurologische aandoeningen,
zoals de ziekte van Parkinson
en Alzheimer. Daarvoor moeten
wel vier tot zes koppen koffie
per dag genuttigd worden.
Ach, er zijn ergere dingen in
het leven…

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

Welke Limburger kent hem
niet? De reclame van een
garagedeureninstallateur
op L1, waarbij de monteur
(een échte monteur, niet
eens een acteur, of in ieder
geval een slechte) met
boormachine in de hand
de gevleugelde woorden
spreekt: “Afshpraak is af shpraak”. Heerlijk, dit
soort lokale reclames. Ze
doen altijd zo amateuris tisch aan, dat zelfs de
meest irritante nagesyn chroniseerde schoon maakmiddelreclame op de
landelijke tv een filmisch
hoogstandje lijkt. Nu heb
ik dat niet alleen met
lokale reclames, lokale
politici kunnen er ook wat
van. Of het nu het versle ten spijkerjasje is bij de
SP in de verkiezingsfolder,
of de lijsttrekker van de
Partij voor Mens en Spirit
bij Man bijt Hond, of het
feit dat de meeste lokale
partijen wel ergens een
familielid op de lijst
hebben, het heeft allemaal
wat aandoenlijks. Het zijn
net mensen.
En toch kan de landelijke
politiek baat hebben bij
wat provinciaals amateur isme. Neem nu Geert
Wilders. Slecht kapsel, en
een accent dat aan recla mes op L1 doet denken. Hij
heeft een argumentatie
waar ik als columnist niet
mee weg zou komen, maar
vervolgens wint hij het
EénVandaag lijsttrekkers debat simpelweg door de
woorden Marokkaan en
criminaliteit zo vaak
mogelijk in één zin te
noemen. Als Alexander
Pechtold weer eens roept
dat Wilders een gevaar is
voor de samenleving, denk
ik iedere keer weer: doe
nou niet. Wat verwacht
Pechtold? Dat Wilders
toegeeft dat hij inderdaad
slecht is voor de samen leving? In plaats daarvan
noemt deze weer een zin
met twee keer Marokkaan
en criminaliteit en scoort
weer punten. Wat
Pechtold misschien beter
kan doen, is eens niet die
gehaaide debaterstech niek toepassen, maar met
een schuin oog naar
Wouter Bos kijken en de
zaak Wilders afdoen met
de gemompelde woorden
‘Tis wa’. Niet politiek
correct, maar zo kunnen
we tenminste verdergaan
over belangrijkere onder werp, zoals onderwijs of
de economie.
Bram van Gessel is
promovendus bij
Technische Natuurkunde

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.
Roelof Lochmans / 27 /
tweedejaars master HTI
“Het is een Astonshell dingetje wat
Technodream heet: een compleet
featurepacket met naast desktop ook
mousepointers et cetera. De eerste reactie
is vaak van ‘oh, een lekker wijf’. Maar
voor mij straalt het frisheid, kracht en
autonomie uit. Ik heb ‘m al vijf jaar en
volgens mij is dat een vet record. Ik vind
’t wel decent, geen porno-uitstraling of zo,
en ze is ook nog creatief: zie die dreads.
Ik vind veel afbeeldingen meteen iets
uitstralen, bijvoorbeeld angst of
blijdschap, maar deze vind ik multi-interpretabel. Ik ben toch
een bèta-mannetje en
dan zie je de techniek,
maar het is ook een
vrouw en die zijn
altijd een beetje
ongrijpbaar.”

Maar bij afwezigheid van zwaartekracht drijft iedere
streling je sekspartner alleen maar verder van je af.
En vormt het transpiratievocht al snel een mistgordijn
dat het zicht op je geliefde volledig belemmert. Elke vorm
van gepassioneerde acrobatiek is -bij gebrek aan boven
en onder- al snel dusdanig desoriënterend dat ruimte z i e k t e o p d e l o e r l i g t . En dat zijn dan nog maar enkele
onge makken: het grootste probleem is wellicht de
verlaagde bloeddruk in de ruimte, en die zou voor
de man zomaar eens kunnen uitlopen op een ander,
klein ongemak… (TJ

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.

Loes Spiertz, medewerkster
Communicatie Expertise
Centrum (CEC), Innovation Lab

“Dit hoedje heb ik drie jaar geleden in Parijs
gekocht. Hij was tweedehands ik en ik kan
me niet herinneren dat hij duur was. Ik zag
‘m en was meteen verkocht. Ik draag hem
iedere winter. Hij bedekt dan misschien
mijn oren niet, maar wél mijn voorhoofd.
Dat vind ik veel belangrijker. Hij sluit
perfect aan op mijn hoofd en waait zelfs
niet af op de fiets. Ik krijg er best veel
opmerkingen over wanneer ik hem op heb.
De meeste mensen vinden hem leuk, maar
sommige vriendinnen vinden dat ik er
uitzie als een oud vrouwtje wanneer ik hem
draag. Ach, ze vinden maar. Mij maakt het
niet uit, want ik ben er nog steeds heel blij
mee. Hij zit lekker en ik vind dat hij me best
leuk staat. Het is het enige hoedje dat ik
heb. Niet dat ik bij iedere outfit een andere
koop dus. Toevallig past hij heel leuk bij
deze jas, maar ik heb ze absoluut niet op
elkaar afgestemd. Bruin staat eigenlijk
overal bij, dus wanneer ik over een paar
jaar een andere jas heb, dan zal ik dit
hoedje waarschijnlijk nog steeds dragen.
Totdat hij versleten is, want dat gooi ik
hem uiteraard weg. Ik vind het wel
belangrijk dat mijn kleding er verzorgd
uitziet.” (RS)

Seks in de ruimte. Klinkt als een erotische
fantasie van het creatieve soort, maar het
schijnt dat NASA er serieus mee heeft
geëxperimenteerd. De Amerikaanse ruimte vaartorganisatie stuurde toch niet zonder reden
al eens een pasgetrouwd echtbaar de ruimte in?
Seks -of liever gezegd, voortplanting- in de ruimte
is een serieuze (en ongemakkelijke) zaak. Willen
we ooit het heelal koloniseren, dan zijn we wellicht
generaties lang in ruimteschepen onderweg en dient er
dus ook gecopuleerd te worden.

