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Film draait in Holland Paviljoen Shanghai

Wetenschapsfilm TU/einstituut in première
Het TU/e-Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS) presenteert dinsdag 27 april zijn
eerste driedimensionale
wetenschapsfilm over een van
de onderzoeken die binnen het
instituut en de faculteit BMT
plaatsvinden. De film wordt
vanaf mei doorlopend gedraaid
in het Holland Paviljoen tijdens
de Wereld Expo in Shanghai.
De Animatiestudio van ICMS,
onder leiding van dr.ir. Koen
Pieterse,
heeft
afgelopen
maanden gewerkt aan de film
‘Towards a living artificial
kidney’. Vrij vertaald ‘Op weg
naar een levende kunstnier’. In
één minuut wordt in driedimensionale beelden getoond wat de
stand van zaken is in het onderzoek en wat de toekomst brengen
kan. Ir. Sagitta Peters, business
manager van ICMS: “We hopen
dat de animatiefilm inzichtelijk
maakt hoe je door gebruik van
supramoleculaire
polymeren,
waarin bio-actieve groepen
kunnen worden verankerd, de
juiste cellen op de juiste manier
kunt laten groeien. Zo krijg je in
de toekomst hopelijk een
werkend membraam dat dezelfde functie als een nier vervult,
namelijk bloed zuiveren.” Het
onderzoek hiernaar staat onder
leiding prof.dr. Bert Meijer en
universitair docent dr.ir. Patricia
Dankers.

De première, in grand café La
Gare du Sud voor een besloten
publiek, is in handen van de
gemeente Eindhoven die alle
betrokken
wetenschappers,
bedrijven en kunstenaars voor de
vertoning heeft uitgenodigd. De
bijeenkomst is tevens bedoeld als
officieel afscheid van de delegatie
die naar Shanghai vertrekt om
daar Nederland te vertegenwoordigen op de Wereld Expo.
Hoewel het om een besloten
voorstelling gaat, wil ICMS de
film zo snel mogelijk voor een
breed publiek tonen. Gedacht
wordt aan verspreiding via internet en mogelijk dat, parallel aan
Shanghai, er ook aan de TU/e een
beeldscherm wordt geplaatst.
Foto: Bart van Overbeeke

Volgens Peters zijn de kosten en
waarde van de film ‘niet direct in
geld uit te drukken’. “Deze film
laat zien hoe fascinerend wetenschap kan zijn. Het brengt
abstracte
wetenschappelijke
termen heel beeldend over. Dat is
goed, want hierdoor kunnen wetenschappers beter communiceren
over
ingewikkelde
zaken. En tegelijkertijd kunnen
we het onderzoek onder
aandacht brengen van een breed
publiek.” (FvO)/

.

Minister en eredoctor
laten verstek gaan bij dies
Aankomend eredoctor Bill
Buxton en minister Maria van
der Hoeven zullen niet
aanwezig zijn bij de dies van de
TU/e, die vandaag, donderdag
22 april, wordt gehouden in de
Paterskerk.
Spreekster Maria van der
Hoeven, demissionair minister
van Economische Zaken, moet
voor haar werk naar Washington.
Hans de Groene, plaatsvervangend
directeur-generaal
ondernemen en innovatie bij het
Ministerie voor Economische
Zaken, zal haar rede voordragen.
Mocht
de
vlucht
naar
Washington onverhoopt geannuleerd worden, dan komt Van
der
Hoeven
alsnog
naar
Eindhoven.
Aankomend
eredoctor
Bill
Buxton, hoofdonderzoeker bij
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TU/e’ers werken aan gezondheid

Microsoft Research, ondervindt
hinder van het stilgelegde vliegverkeer vanwege de aswolk die de
vulkaan op IJsland uitstoot. Hij
zou tijdens de dies natalis een
eredoctoraat van de TU/e krijgen,
maar dit gaat nu niet door. In
plaats daarvan is er een videoboodschap van Buxton en een
rede door zijn erepromotor Kees
Overbeeke.
De Canadees krijgt de onderscheiding vanwege zijn onderzoek naar interactie tussen mens
en computer. Het symposium ter
ere van aankomend eredoctor
Bill Buxton, dat voor woensdagmiddag 21 april stond gepland, is
ook afgelast. De uitreiking en het
symposium zijn uitgesteld. Een
nieuwe datum is nog niet
bekend. (JvG)/

.
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Zo’n 170 TU/e-medewerkers zijn op de Gezondheidsdag
afgekomen, die het Studentensportcentrum dinsdag 20
april hield. Daarmee waren de inschrijfplekken bijna
helemaal gevuld. De dag is bedoeld voor medewerkers
aan de universiteit van 45 jaar en ouder. Ze kregen een

gezondheidscheck, met onder meer een bloeddruk meting en een test op suikerziekte. Verder konden de
deelnemers zich inschrijven voor demonstraties Nordic
Walking en Tai Chi, een presentatie ‘Stoppen met
Roken’ en de workshop ‘Op adem komen’.

Voorproevers gezocht voor nieuwe cateraar
De TU/e gaat proefdagen inzetten bij de aanbesteding voor
de catering. Dienst Interne
Zaken (DIZ) zoekt hiervoor
vijftien medewerkers en vijfendertig studenten die het eten
en drinken gaan proeven van
een aantal cateraars.
Behalve de prijs en kwaliteit van

het aanbod, zal de groep ook een
oordeel vellen over de presentatie, de bediening en afhandeling. De proefdagen vinden
plaats tussen 7 en 11 juni in de
kantine van het Paviljoen en
maken deel uit van de aanbesteding die de TU/e momenteel
doet voor de exploitatie van de
bedrijfsrestaurants van 2011 tot

en met 2016. De proefkonijnen
moeten een afspiegeling vormen
van alle mensen die dagelijks aan
de TU/e studeren en werken. Wie
aan wil schuiven moet voor 15
mei een mailtje sturen met vermelding van persoonlijke gegevens
naar:
facilityservices@tue.nl.
(FvO)/

.
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Tech United wint EK robotvoetbal
Een doelpuntenregen van de
TURTLE’s bezorgde het TU/eteam Tech United op zondag 18
april in Maagdenburg de titel
Europees kampioen. Met 5-1
versloegen de voetballende
TU/e-robots het team Cambada
uit Portugal. Goede passes,
perfecte inworpen en achteruit
dribbelen met de bal maakten
de wedstrijd ‘net echt’, vertelt
teamleider Rob Hoogendijk.
“Het begon heel spannend, je
weet niet hoe twee programma’s
die onafhankelijk van elkaar zijn
geschreven op elkaar reageren.
Na het eerste doelpunt was de opluchting heel groot en de tweede
helft was een ware doelpuntenregen”, zo vat Hoogendijk de
finale in de eredivisie van de
Robo Cup-competitie samen.
Dat er gejoeld en geklapt werd
voor robots die dat helemaal niet
waarnemen, komt hem nu ook
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wat vreemd voor. “Maar robotvoetbal is steeds leuker om naar
te kijken, het lijkt net echt. Onze
TURTLE’s kunnen met elkaar
communiceren. Ze kunnen goed
dribbelen omdat teamgenoten
informatie geven over tegenstanders die uit zicht staan. En
wanneer een robot uitvalt, detecteren ze dat en bepalen onderling welke rol er verdwenen is
en wie die kan overnemen. Een
robot met een op dat moment
minder belangrijke rol kan dan
zelf tussen de doelpalen gaan
staan.”
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Andere pluspunten van het Tech
United-team zijn de anticipatiemogelijkheden op de positie van
de tegenstanders bij een inworp
en de kunst om de bal niet te verliezen bij het achteruit dribbelen.
“In de finale heeft dat wel drie
goals opgeleverd.”
Het Tech United-team verwacht
nu veel van de deelname aan het
wereldkampioenschap
in
Singapore, van 19 tot 25 juni. “We
verbeteren steeds. Nu gaan we
werken aan betere mandekking,
dat had het team uit Stuttgart dit
EK voor het eerst.” (NS)/

.
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Rik Adriaans
“Ik vind het fijn om fanatieke mensen om me heen te hebben”
Interview: Tom Jeltes
Foto: Bart van Overbeeke
Zeker zestig uur per week
besteedt ir. Rik Adriaans (25)
aan ‘Eerst de Klas’: hij geeft
les in het voortgezet onderwijs, haalt zijn onderwijsbevoegdheid en volgt een
leiderschapsprogramma met
masterclasses van succesvolle
managers. En naast dit
tweejarig traject probeert de
Bouwkunde-alumnus ook nog
met wielrennen mee te komen
op het hoogste amateurniveau.
Het is hard werken, maar
Adriaans voelt zich bevoorrecht
dat hij het traject ‘Eerst de Klas’,
waarin hij met andere veelbelovende afgestudeerden lesgeeft
in het voortgezet onderwijs, mag
volgen en zo de kans krijgt om
zich persoonlijk te ontwikkelen.
“Ik weet nog niet of ik les blijf
geven als ik de opleiding heb
afgerond, maar ik sluit niet uit
dat ik parttime voor de klas zal
blijven staan. Het contact met de

leerlingen geeft me veel voldoening; je beleeft een dag veel
intensiever dan wanneer je in je
eentje achter de computer iets
zit te ontwerpen.”
Adriaans is zich ervan bewust
dat het ontwerpersvak -hij deed
de master Architectuur- om
meer draait dan het maken van
een ontwerp. “Je moet niet
alleen in je eigen idee geloven: je
moet ook in staat zijn om samen
te werken en je enthousiasme
over te brengen.” Dat dit niet
altijd vanzelf gaat, ervoer hij
tijdens een stage in Singapore.
“Ik moest daar een project doen
met andere studenten, de
meesten met een Chinese
achtergrond. Die hebben een
heel andere houding in overlegsituaties. Als uitgesproken
Europeaan heb je toch de
neiging om een beetje over ze
heen te walsen. Vervolgens denk
je dat je eruit bent, maar twee
weken later blijkt dat niemand
het met je eens was. Dat heeft
mij er wel van bewust gemaakt

dat het ook hier in Nederland
van belang is hoe je je opstelt in
een overleg.”
Aangezien hij redelijk vlot door
zijn studie was gewandeld, vond
Adriaans dat hij nog wel tijd
had om zichzelf wat verder te
ontwikkelen voordat hij zich
volledig op de arbeidsmarkt zou
storten. “Tussen het behalen
van mijn bachelor en de master
Architectuur heb ik een jaar bij
een architectenbureau gewerkt.
Ook toen had ik al het gevoel dat
het heel snel ging en dat ik me
op technisch vlak nog meer kon
ontwikkelen.”
Hij hoorde toevallig van ‘Eerst
de Klas’ toen hij in de computerzaal aan zijn afstudeeropdracht
werkte en een paar medestudenten het over de ‘pilot’ hadden.
Het idee sprak hem meteen aan.
Adriaans voldeed aan de eis van
een gemiddelde van 7,5 op zijn
afstudeerlijst en besloot te solliciteren. Nadat hij ook de intelligentie- en persoonlijkheidstests
en een groepsopdracht had door-
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Bij de ingang van het Hoofdgebouw
treffen we Martijn ten Bhömer, masterstudent bij Industrial Design. Hij draagt
typische lunchattributen: een beurs,
een broodtrommel en de nieuwste Cursor.
“Ik ben iets eerder weggegaan dan mijn
lunchgroepje omdat ik nog iets wil klaarzetten voor een test”, zegt de afstudeerder.
Hij maakt een nieuw communicatiemiddel
voor Chinese expats die in Nederland
wonen. “Zij staan in heel nauw contact

staan, mocht hij door naar de
laatste schifting op basis van een
proefles van tien minuten.
Uiteindelijk werd Adriaans met
nog achttien anderen uitverkoren
om het traject te volgen.
De architect voelde zich vooral
aangetrokken door het avontuurlijke karakter van het traject: hij
heeft dan ook weinig problemen
met de verrassingen die met het
pilotproject gepaard gaan. “Ik
was al door de selectie toen ze
beseften dat er geen docentenopleiding aansluit op mijn master
Architectuur. Het was ook niet
direct duidelijk welk vak ik zou
moeten gaan geven.” Vanwege
zijn technische achtergrond leek
aanvankelijk natuurkunde of
wiskunde een logische keuze,
maar omdat hij altijd erg op de
creatieve kant van zijn architectuurstudie gericht is geweest,
besloot Adriaans toelating te doen
bij de Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg. Hij werd
aangenomen en volgt er nu de
docentenopleiding voor de

met hun ouders in China en ik wil die
verbondenheid graag vergroten en tegelijk
meer informatie over hun leefpatroon in
Nederland mogelijk maken.”
Het is niet zo verwonderlijk dat Martijn
de Chinezen als doelgroep heeft gekozen.
Hij maakte in 2006 kennis met het land
tijdens een exchangeproject en heeft tegenwoordig zelfs Chinese schoonouders.
Zijn vriendin Qing, die als Nederlandse
naam Jessica heeft gekozen, is naar
Den Haag gekomen om er te studeren.
Nu werkt ze in Rotterdam en daar wonen
zij sinds twee jaar samen. De drie maanden
die hij aan de Southern Yangze University
verbleef, maakten diepe indruk op hem.
“Als je ondergedompeld wordt in een
andere cultuur dan verander je daar zelf
ook een beetje door.” Logisch dat hij met
zijn afstudeerwerk de communicatiemogelijkheden tussen China en Nederland
wil verdiepen.
Met zijn schoonouders, die hij aanspreekt
met tante (ayi) en oom (xu xu), kan hij
zijn middel nog niet in praktijk brengen.

vakken culturele en kunstzinnige
vorming, tekenen en handvaardigheid, aangezien er nog geen
officiële opleiding bestaat voor
het gloednieuwe technasiumvak
‘Onderzoeken & Ontwerpen’ dat
hij nu op het Eindhovense Eckart
College geeft aan de eerste tot
vijfde klas van het vwo.
Elke week volgen de deelnemers
aan ‘Eerst de klas’ workshops
van bedrijven als Philips, ABNAMRO, Albert Heijn, Shell en
de NS. Adriaans geniet van de
inspirerende omgeving. “Ik vind
het fijn om fanatieke mensen
om me heen te hebben. Zelf heb
ik de neiging om helemaal voor
dingen te gaan. Soms ga ik daar
zelfs wat ver in.” Daarom doet
hij het liefst meerdere dingen
fanatiek, zodat hij de activiteiten
ten opzichte van elkaar kan
relativeren. Al heeft hij voor zijn
wielerpassie nu wat minder tijd.
“Maar ik probeer mijn niveau
weer een beetje op te halen door
op de weg naar huis een extra
rondje te rijden.”/

.

Maar over twee maanden studeert hij af en
dan zal het mogelijk zijn. Wat Martijn
betreft gaat hij in oktober weer naar China
om zijn schoonouders (en de expo) te
bezoeken. (NS)
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U-raad kritisch over evaluatie
reorganisatie CEC
De universiteitsraad wil geen
oordeel uitspreken over de
validiteit en betrouwbaarheid
van de evaluatie de reorganisatie van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC). Men
is niet gelukkig met het feit dat
het huidige diensthoofd drs.
Brigitte Rijshouwer zelf de
evaluatie heeft uitgevoerd.
Ook zijn na drie jaar een boel
zaken nog niet afgerond, aldus
de U-raad.
Dr. Allard Kastelein, lid van de
personeelsfractie in de U-raad,
zei maandag dat een solide
methodische verantwoording,
die nodig is om een goed oordeel
te kunnen geven over de waarde
van het evaluatierapport, ontbreekt. De U-raad had ook stevige

kritiek op het feit dat het huidige
diensthoofd de evaluatie zelf
heeft uitgevoerd. Kastelein: “De
U-raad ziet dit rapport als een
persoonlijk visiedocument over
de bedrijfsvoering van het CEC.”
Volgens hem had elke twijfel over
subjectiviteit
voorkomen
kunnen worden door de evaluatie
te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige partij.
Mr. Jo van Ham, lid van het
College van Bestuur, meldde dat
er geen signalen zijn binnengekomen die twijfel oproepen
over de objectieve benadering
door CEC-hoofd Rijshouwer.
Dat nog niet alles wat in het reorganisatieplan stond, is afgerond
en uitgevoerd, zag Van Ham ook
niet als een probleem. “De reorganisatie en de manier waarop de

Dochter promovendus
overleden in spacebox

dingen op dit moment lopen en
werken binnen het CEC, zijn
voor mij zaken die in elkaar
overlopen. Ik ben niet van plan
om over elk project dat het CEC
nog gaat uitvoeren, rapport uit te
brengen”, aldus het CvB-lid.
Overigens
heeft
ook
de
Dienstraad de reorganisatie geëvalueerd. Het algemene beeld dat
daarbij naar voren is gekomen, is
positief. De Dienstraad benoemt
echter wel drie aandachtspunten
die in het oog gehouden moeten
worden: het veelvuldig inhuren
van externe communicatiebureaus, de werkdruk voor de
facultaire communicatiemedewerkers en de communicatie
tussen het CEC en de directeuren
bedrijfsvoering van de faculteiten. (HK)/

Donderdag 15 april was er
commotie bij de spaceboxen
achter het gebouw Potentiaal van
de faculteit Electrical Engineering. Vijf ambulances waren uitgerukt om assistentie te verlenen
bij een spoedgeval. Universiteitssecretaris ir. Harry Roumen wil
er niet meer over zeggen dan dat
er geprobeerd is het dochtertje
van een aan de TU/e werkzame
promovendus te reanimeren.

Volgens Roumen is dat helaas
niet gelukt. Aangezien het een
persoonlijk kwestie betreft, doet
de universiteit verder geen uitspraken over het voorval, zo laat
Roumen weten.
Op dinsdag 20 april is een herdenkingsdienst gehouden voor
het meisje in het LaPlacegebouw.(HK)/

.

.

Kluis GEWIS met borrelomzet weg
Bij Studievereniging GEWIS, de studievereniging van
de faculteit Wiskunde & Informatica, is van donder dag 15 op vrijdag 16 april een geldkluis met de borrel omzet van donderdagmiddag ontvreemd. De kluis
stond in de borrelruimte van de studievereniging op

vloer 10 van het Hoofdgebouw. GEWIS-leden hebben
aangifte gedaan van de diefstal. Ze hebben geen idee
wie de dader of daders zijn. Ook de BedrijfsHulp Verlening meldt dat er geen braaksporen zijn aan getroffen. (JvG)

‘Versbeleving is het sleutelwoord’
Vervolg van de voorpagina

Niets zo delicaat als de aanbesteding van de catering. Want
te harde broodjes, lauwe soep
en ongezellige kantines leiden
al snel tot dagelijks gemor. Om
alle smaken te bedienen en
iedereen opgewekt te houden
op de TU/e-campus, worden nu
voor het eerst in de geschiedenis van de TU/e proefdagen
gehouden.
Het klinkt allemaal luchtig, maar
vergis je niet. De totale jaaromzet
van de catering aan de TU/e bedraagt ongeveer vier miljoen
euro. Een lucratieve klus dus voor
toekomstige cateraars, die door
Monique Kuyck en Bertie Fijneman van de Dienst Interne Zaken
zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. De aanbesteding is
opgesplitst in drie onderdelen.
Kavel 1 is de catering in
Kennispoort, kavel 2 betreft de
bedrijfsrestaurants en zogeheten
banqueting en kavel 3 gaat over
de horeca in de University Club
en De Zwarte Doos.
Kuyck: “We hebben tien kandidaten geheel volgens de aanbestedingsregels
geselecteerd.
Daarbij is ook gekeken naar

kleinere cateraars die goed
zouden passen bij Kennispoort of
De Zwarte Doos.”
De TU/e heeft een eisenpakket
bij de tien kandidaten neergelegd. Naar verwachting zullen
enkele cateraars daaraan kunnen
voldoen. Zij worden uitgenodigd
om in juni ieder een proefdag te
houden in het Paviljoen. Behalve
technische aspecten (hoe warm
moet een kroket zijn), speelt ook
variatie van aanbod een rol. “Met
veel buitenlandse studenten kun
je niet alleen aankomen met
aardappelen. Ook rijst en mie
zullen zeker gevraagd zijn”, zegt
Fijneman.
“Versbeleving is het sleutelwoord. Als je een bedrijfsrestaurant binnenloopt, moet je verlekkerd raken. Worden overgehaald
om aan te schuiven”, meent
Kuyck. Daarom gaat de aanbestedingscommissie nadrukkelijk
kijken naar de presentatie van de
cateraars. Om te voorkomen dat
de cateraars alleen die ene
proefdag als een zonnetje
schijnen, wordt iedere presentatie op foto en film vastgelegd.
Met dit materiaal in handen kan
de DIZ eventueel cateraars aan-

spreken als ze nadien verzaken.

Prijzen

En dan zijn er natuurlijk de
prijzen. Voor het eerst laat de
TU/e dat in grote mate over aan
de cateraar zelf. De prijs voor een
basispakket, zeg maar soep,
melk, een broodje met beleg en
een appeltje, moet tussen de 2,50
en 3 euro gaan kosten. Kuyck:
“Dat tarief leggen we vast inclusief de jaarlijkse prijsindex.
Voor de rest is een bandbreedte
afgesproken. Maar als een cateraar een luxe belegd broodje wil
verkopen voor vijf euro en dat
loopt goed, wie zijn wij dan om
dat te verbieden?”
Om de kwaliteit in de toekomst te
waarborgen, wordt met de cateraars een normering afgesproken, een nulmeting gedaan,
klantenonderzoek gedaan en
‘mystery guests’ op gezette tijden
gaan lunchen in de restaurants
van de faculteiten. In juli wordt
duidelijk wie de knorrende
magen aan de TU/e in de
toekomst mag gaan vullen.
(FvO)/

.

“Wiskunde moet haar betekenis zichtbaar maken”
Wiskunde kan alleen floreren
als zij haar maatschappelijke
betekenis zichtbaar maakt. Dat
deelde de Duitse hoogleraar
Volker Mehrmann van
Matheon, het wiskunde-instituut van de drie Berlijnse universiteiten, zijn toehoorders
mee tijdens het openingssymposium van het Applied
Mathematics Institute (AMI)
van de drie TU’s.
AMI is het zevende Centre of
Excellence dat de drie TU’s gezamenlijk hebben opgezet. Ruim
tweehonderd toehoorders uit de

drie TU’s, het bedrijfsleven en
grote instituten als TNO, ECN,
Deltares en NLR waren donderdag 15 april in Delft aanwezig bij
het openingssymposium.
De hoogleraren Hester Bijl
(TUD), Richard Boucherie (UT)
en Remco van der Hofstad (TU/e)
gaven voorbeelden van wiskundige toepassingen in vliegtuigontwerpen, logistiek in de zorg
en routing in complexe netwerken. Drie promovendi vertelden
aansluitend over hun onderzoek:
baaivorming door getijden, cryptografie en wachttijden in poliklinieken.

De Twentse hoogleraar Bernard
Geurts, wetenschappelijk directeur van AMI en in deeltijd verbonden aan de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde, zette
de ambities uiteen op de terreinen onderwijs, onderzoek en
innovatie. Hij sloot zich aan bij
de
woorden
van
Volker
Mehrmann. “Het is niet voldoende om een sticker met ‘Math
Inside’ op elke technologie te
plakken. Wiskunde moet echt
zichtbaar maken wat haar impact
is.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

TomTom op wiskundesymposium

Studievereniging GEWIS van de faculteit Wiskunde &
Informatica houdt op maandag 3 mei de Kaleidoscoopdag, een
wiskundig symposium met uiteenlopende lezingen over verschillende toepassingen van de wiskunde. In het Auditorium
komen op die dag cryptografie, financiële wiskunde, ‘swarm
theory’, navigatie en beeldverwerking aan bod. In aanvulling op
drie academische lezingen verzorgen ook navigatiegigant
TomTom en beurshandelaar Optiver een bijdrage. Aanmelden
kan via www.kaleidoscoopdag.nl. Op deze site is ook het programma te vinden. Studenten betalen vijf euro, overige belangstellenden twintig. De Kaleidoscoopdag wordt elk jaar door een
andere wiskundige studievereniging in Nederland georganiseerd. (TJ)
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. GertJan van Heijst, hoogleraar Turbulence and Vortex Dynamics

Vox Academici

“Je komt pas goed van het
vulkaanstof af als het uitregent”
De uitbarsting van de IJslandse vulkaan
Eyjafjallajökull zorgde er deze week
voor dat in een groot deel van Europa
niet gevlogen werd. Hoe kan een uitbarsting op het afgelegen IJsland zulke
ingrijpende gevolgen hebben?
Prof.dr.ir. GertJan van Heijst, hoogleraar Turbulence and Vortex Dynamics,
licht toe.
“In dit geval hebben we gewoon pech
gehad met het weer van de afgelopen
week. Door de noordelijke wind kwam
het vulkaanstof richting Europa, terwijl
dat met de overheersende westelijke
luchtstroming niet het geval zou zijn
geweest.
De as bevindt zich in een betrekkelijk
dunne luchtlaag tussen acht en tien
kilometer hoogte. Dat is precies de hoogte
waar ook veel vliegverkeer plaatsvindt.
De aardatmosfeer bestaat uit een aantal
horizontale luchtlagen, waartussen relatief weinig uitwisseling plaatsvindt. Voor
verticale stroming heb je convectie nodig.
Die ontstaat door verwarming van
onderaf. Door die verticale luchtverplaatsing ontstaan ook stapelwolken en
onweersbuien. Maar er vindt veel meer
horizontale beweging plaats. Daardoor
heeft het vulkaanstof zich ook over
duizenden kilometers verplaatst en zich
over heel Europa verspreid.

Je komt pas goed van het vulkaanstof af
als het ‘uitregent’: wanneer regen vanuit
hogere luchtlagen door de stofwolk heen
valt, vangen regendruppels de stofdeeltjes
in en transporteren ze mee naar de
grond. Maar dat is een traag proces en het
duurt nu alleen maar langer vanwege het
hoge-drukgebied boven Europa, waardoor
we helder, koud weer hebben zonder veel
neerslag.
Op welke hoogte stof uit een vulkaan bij
een uitbarsting terecht komt, is afhankelijk van de kracht van de eruptie. Deze
heeft de vorm van een ‘jet’ en van een
pluim. De jet heeft veel impuls in zich,
waardoor het stof naar boven wordt
gestuwd. Maar het vulkaangas is ook
warm en stijgt daarom op, totdat de
dichtheid van de rookpluim op een
bepaalde hoogte gelijk is aan de omgevingslucht. Dan buigt de pluim af, zoals
je dat ook boven een schoorsteen ziet.
Vliegtuigen die door vulkaanstof heen
vliegen, worden als het ware gezandstraald. Ook wordt het stofmateriaal
afgezet in de vliegtuigmotoren en kan
daar tot vervormingen en belastingen
leiden die ernstige schade kunnen veroorzaken, resulterend in uitval van
motoren. Het is een accumulerend effect,
en is niet ogenblikkelijk zichtbaar. De
aanwezigheid van vulkaanstof wordt in
Nederland vanaf de grond en met satel-

Prof.dr.ir. GertJan van Heijst. Foto: Bart van Overbeeke

lieten in de gaten gehouden door het
KNMI en het RIVM. In theorie zou je ook
vliegtuigen kunnen uitrusten met meetapparatuur, maar het lijkt me een technische uitdaging om de metingen zo snel
uit te voeren dat je tijdens de vlucht kunt
bepalen waar je veilig kunt vliegen.
In onze groep ‘Turbulence and Vortex
Dynamics’ doen we fundamenteel onderzoek aan onder meer de geofysische
turbulente stromingen in de oceanen en

de atmosfeer. We bekijken daarbij ook de
invloed van de gelaagdheid, de stratificatie van de atmosfeer. Die kennis kan weer
worden toegepast in modellen waarmee
je bijvoorbeeld de verspreiding van
vulkaanstof kunt voorspellen. Dat soort
computermodellen wordt bij het KNMI
gebruikt door onder andere de groep van
Pieternel Levelt, die bij ons deeltijdhoogleraar is.” (TJ)/

.

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

De komende jaren
is het de kunst jong
talent te verleiden
hier in Eindhoven
te komen studeren,
te werken en te
leven door de
kracht van de
TU/e meer dan
ooit in de etalage te
zetten. We moeten
jongeren -met
name ook vrouwelijke scholierenlaten zien dat de
TU/e werkt aan
maatschappelijk
relevante thema’s,
zoals Health &
Wellbeing of
Sustainability, en
dat wij dit doen met
de nieuwste knowhow en vanuit een
ongekende passie. Multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden tussen
faculteiten en vooral ook met het
bedrijfsleven en internationale partners
bieden de mogelijkheid om jong talent
aan te trekken en ze uit te dagen om hun
loopbanen te ontwikkelen in een internationale context. Geen paspoort nodig
in het land van de innovator, maar een
‘global’ onderwijs- en onderzoeksagenda
met samenwerkingspartners in een strategisch gekozen netwerk. In dat netwerk
vindt uitwisseling van kennis en talenten
plaats, worden afspraken gemaakt over
onderwijsinhoud en -concepten, over
gezamenlijke onderzoeksprogramma’s,
worden sabbatical leaves en stages

doorgebracht,
kortom worden
talenten in alle fasen
van hun loopbaan
opgeleid binnen
een internationale
context.
Internationalisering
betekent voor mij
niet het binnenhalen
van zoveel mogelijk
buitenlandse studenten of staf aan
de TU/e.
Internationalisering
betekent openstaan
voor en inspelen op
externe ontwikkelingen en voor de
TU/e passende
strategische samenwerkingsverbanden
aangaan met instellingen en bedrijven
over de hele wereld. Dan stellen we ons
voortaan niet meer de vraag wat we
buitenlandse studenten en medewerkers
moeten bieden om hier in Eindhoven
te komen wonen en werken, maar verleiden we iedereen die bijdraagt aan de
toekomst van deze TU/e internationaal
te denken en te werken aan interdisciplinaire en multiculturele vraagstukken
vanuit de sterktes van de verschillende
disciplines.

Sabine van Gent, directeur
bedrijfsvoering Industrial Design

Poezebos. Poezebos? Poezebos! Ik leg
het uit. Een enkel woord is soms genoeg
om een hele stroom associaties op gang
te brengen. Dat gebeurde onlangs, toen
ik in Matrix weer de achternaam van
de komende voorzitter van het CvB las.
Die naam riep associaties op aan een
bevriend echtpaar, lang geleden.
‘Taal was, zeg maar, een beetje hun
ding’. Een paar voorbeelden: Vindt u
het buiten ook wel eens een beetje
‘poezebos’? Dat was hun ‘uitspraak’
van waterkoud; dat woord werd eerst
omgezet in ‘katerwoud’, en dat werd weer
‘vertaald’ in poezebos. Mijn vrouw en
ik gebruiken deze uitdrukking al jaren,
als het weer daar aanleiding toe geeft vaak dus.
Toen mijn vriend een deel van zijn huis
verhuurd had, verklaarde hij zich op een
soortgelijke manier vol trots tot ‘pijp konijn’; dat werd via ‘buishaas’ afgeleid
van huisbaas. Zijn vrouw bracht soms
zonder haperen een variant van het lied
‘Sara je rok zakt af’ ten gehore. Door alle
woorden om te keren ging ‘Sara je rok
zakt af, moeder het is m’n sleep’ over
in het mysterieuze: Aras ej kor tkaz fa,
redeom teh si n’m peels’.
Peels dus; dat is de achternaam van onze
nieuwe collegevoorzitter. Zijn voornaam
is Arno. Terwijl de voornaam van de
vertrekkende voorzitter, Amandus, nog
beschouwd had kunnen worden als de
uitzondering op een regel, hebben we nu
dus definitief afscheid genomen van een
vrij lange traditie van Henken. We kunnen
er misschien nog onderuit met: ‘Hij heet
Arno, maar we noemen hem Henk’.
Daar staat tegenover dat er wel weer

stevige connecties zullen zijn met Twente.
Henk ter Heege was (is; daar kom je
natuurlijk nooit van af) een Tukker, en
Arno Peels is niet alleen in Twente
gepromoveerd, hij heeft ook lang in
Twente gewerkt - aan het bedrijf dat ik
gedurende mijn middelbare schooltijd
aan het kanaal zag liggen, als ik van
Haaksbergen naar Hengelo fietste; al
in de tijd dat de brug bij Oele nog door
een pont werd vervangen.
Het is duidelijk dat Arno Peels de ideale
kandidaat is: een toegepaste weten schapper met connecties in Twente en
Delft, zodat ook de 3TU-federatie weer
wat vriendelijker kan worden. Of zouden
we hem stiekem bij Twente weggekaapt
hebben?
Komt ’r in; köj d’r oet kiekn.
Fred Steutel

Effe zeuren
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CvB tevreden met rapport OV-chipkaart: niet goed, geld terug
Innovatieplatform
Nederland moet meer investeren in onderwijs, onderzoek en
ondernemerschap. Daarop
hamert het Innovatieplatform
jaar in, jaar uit. Ook in haar
allerlaatste rapport dat
maandag 19 april werd gepresenteerd. Het College van
Bestuur is tevreden met het
rapport.
In de universiteitsraadvergadering van maandag liet collegevoorzitter Amandus Lundqvist
weten tevreden te zijn met de
bevindingen van het Innovatieplatform. Het komende kabinet
zou één miljard extra voor onderwijs moeten uittrekken, menen
de leden van het platform. Ook
wil men meer aandacht voor de
‘sleutelgebieden’: dit zijn onderzoeksterreinen waarop Nederland
graag tot de top wil behoren of nu
al in uitblinkt, zoals onder meer
‘flowers & food’ en ‘water’. “Maar
ook de sleutelgebieden ‘hightech’
en ‘chemie’ worden genoemd en
dat is voor deze regio en voor
onze universiteit van groot
belang”, zegt CvB-woordvoerder
Peter van Dam. “In het rapport
staat ook te lezen dat er een verschuiving moet plaatsvinden van
generieke overheidsmaatregelen
naar meer specifieke maatregelen. Dus niet pondsgewijs de
middelen over heel Nederland

verdelen, maar meer geconcentreerd op die plekken waar door
de private sector al veel geïnvesteerd wordt in R&D. En dat is
in deze regio. Om bedrijven dan
aan die regio te binden, moeten
ook de overheidsbijdragen in
R&D omhoog.”
De opvatting van Alexander
Rinnooy Kan, SER-voorzitter en
lid van de werkgroep die het
rapport heeft opgesteld, ligt
daarmee in lijn: "Bezuinig niet
op de motor van je economie.
Bezuinig niet op onderwijs,
kennis, onderzoek en innovatie.
Investeer juist daarin, oplopend
tot zes miljard euro aan publieke
middelen extra per jaar in 2020.
Dat werpt vruchten af en heeft als
resultaat dat toekomstige kabinetten niet bezuinigingsronde
op bezuinigingsronde hoeven te
stapelen."

Studenten die buiten hun
schuld hun OV-chipkaart niet
konden gebruiken, krijgen het
geld dat ze daardoor aan treinkaartjes moesten uitgeven
terug van de NS. Dat antwoordt
staatssecretaris Van
Bijsterveldt op een boze brief
van reizigersorganisatie Rover.

Sinds 16 maart kunnen studenten alleen nog met hun
chipkaart reizen. Sommigen
kregen echter een kapotte
chipkaart, de pas van iemand
anders, of helemaal geen kaart.
Anderen kregen wel een chippas,
maar konden die niet opladen.
Omdat ook de oude OV-kaart niet
meer geldig was, moesten zij
losse treinkaartjes kopen. Ruim
vijftienhonderd
studenten
dienden er een klacht over in. “De
groep bij wie het is misgegaan zal

nog iets groter zijn”, vermoedt
een woordvoerder van Rover.
Demissionair
staatssecretaris
Van Bijsterveldt van OCW erkent
dat “de invoering van de
Studenten OV-chipkaart niet op
alle fronten vlekkeloos is
verlopen”. Met de vervoerbedrijven heeft ze afgesproken dat
studenten die buiten hun schuld
om nog niet konden reizen met
een goed functionerende OVchipkaart
gemaakte
kosten
vergoed krijgen.
Rover is blij met de toezegging,
maar vreest dat het opnieuw
misgaat als na de zomer een
nieuwe lichting studenten zijn
OV-kaart moet krijgen. Er zijn te
veel organisaties bij betrokken,
stelt de reizigersvereniging.
DUO, voorheen de IB-groep,
bepaalt wie recht heeft op een
kaart. Trans Link Systems fa-

briceert hem en de vervoersbedrijven moeten controleren of
het juiste product er wel op staat.
“Daardoor gaan er dingen mis.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren
dat een jongen een OV-chipkaart
krijgt opgestuurd op zijn naam,
maar met de foto van een
meisje.”
Ook over de klachtafhandeling
zijn veel studenten ontevreden.
Ze maakten hoge telefoonkosten
om eindeloos in de wacht te staan
bij de helpdesk. Van Bijsterveldt
geeft toe dat de vervoerbedrijven
een
verkeerde
inschatting
hebben gemaakt van het aantal
klachten. Daardoor was het callcenter, dat opereert vanuit
Suriname, vaak onbereikbaar. De
staatssecretaris
belooft
beterschap. (HOP)/

.

Overigens vinden de leden dat de
stekker er bij het platform wel
uitkan na zeven jaar. De denktank heeft uiteindelijk weinig
invloed en zou beter vervangen
kunnen worden door een innovatieraad, zoals Finland heeft. Die
kan dan orde scheppen in de
wirwar van innovatieregelingen
en subsidiestroompjes. Daarin
zouden de grote belanghebbenden een plaats moeten
krijgen. (HK)/

.

TU Delft wacht op vergunning
isotopenproductie

Het Reactor Instituut van de TU Delft wacht nog steeds op toestemming om medische isotopen te produceren. De universiteit wil helpen
het tekort op te lossen dat is ontstaan door onderhoud aan de reactor
in Petten. Het Cyclotron op de TU/e-campus kan het tekort niet
opvangen, omdat aan bij de deeltjesversneller van de TU/e andere
isotopen worden geproduceerd.
De reactor in Petten is sinds vorige maand tijdelijk dicht. Normaal
wordt er 30 procent van de wereldbehoefte aan medische isotopen
geproduceerd. Ziekenhuizen gebruiken medische radio-isotopen voor
het opsporen en genezen van ziekten als kanker. De radioactieve
geneesmiddelen zijn maar korte tijd werkzaam. Daardoor kunnen
geen voorraden worden aangelegd en ontstaan snel tekorten.
Toen bekend werd dat de twee grootste isotopenproducten tijdelijk
dichtgaan, bood de TU Delft aan een deel van de productie over te
nemen in de proefreactor. Met een paar kleine aanpassingen kan daar
10 procent van de isotopenproductie van Petten worden overgenomen, genoeg voor de binnenlandse markt.
Ziekenhuizen zien zich ondertussen genoodzaakt zelf oplossingen te
bedenken. Zo heeft nucleair geneeskundige Roel Claessens van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een generator gebouwd
waarmee hij zelf het radioactieve element rubidium kan opwekken.
“We wachten op een vergunning van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. (HOP)

‘Jaarlijks dertig extra vrouwen hoogleraar’
Over tien jaar moet één op de vijf hoogleraren vrouw zijn, zeggen wetenschappers Wim van Saarloos en Els Goulmy dinsdag 20 april in
NRC Handelsblad. Dat kan door jaarlijks dertig vrouwen een ‘fellowship’ te geven waarmee ze hoogleraar kunnen worden.
Van alle hoogleraren in Nederland is in 2010 elf procent vrouw. “Als
we nu niets doen, bereiken we nooit een evenwichtige verdeling van
mannen en vrouwen,” zegt Goulmy, voorzitter van het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Goulmy en Van Saarloos, directeur van de Stichting FOM, schreven het plan op verzoek van het
ministerie van Onderwijs, dat jaarlijks 42 miljoen euro zou moeten
bijdragen. (HOP)

Nascholingscursus voor docenten krijgt
vervolg

De nascholingscursus van de TU/e voor eerstegraads docenten uit het
middelbaar onderwijs, bekend onder de naam Bèta Black Belt, die dit
collegejaar voor het eerst werd aangeboden, krijgt een vervolg. Door
middel van de cursus konden veertig scheikunde- en natuurkundedocenten die les geven in de hoogste klassen van het vwo, hun vakinhoudelijke kennis bijspijkeren. Dit jaar was dat onder de noemer
Futerials, materialen van de toekomst. In zes bijeenkomsten van zes
uur werden door hoogleraren en uhd’s de volgende onderwerpen
behandeld: polymeren, microscopie, halfgeleiders, biosensoren,
katalysatoren en coatings. (HK)

NWO verliest rechtszaak, maar houdt luiken dicht
Vorig jaar ging NWO in een
rechtszaak onderuit. Met een
juridisch trucje wil de onderzoeksfinancier haar variant van
peer review alsnog redden en
een volgende veroordeling
voorkomen.
Hoogleraar Ben Vermeulen van
de Vrije Universiteit had een
voorstel voor een promotieplaats
ingediend bij NWO. Dat voorstel
werd afgewezen. Het was weliswaar ‘zeer goed’ en ‘subsidiabel’, maar toch van lagere kwaliteit dan andere voorstellen,
vond de beoordelingscommissie.
NWO wilde echter niet laten zien
waarop dit oordeel gebaseerd
was. Vermeulen kreeg geen
inzage in de onderzoeksvoor-

stellen van andere indieners. Ook
mocht hij niet lezen welke kritiek
geraadpleegde deskundigen (‘referenten’) op de andere onderzoeksvoorstellen uitten en wat
het weerwoord van de indieners
was geweest.
De rechter vond het begrijpelijk
dat NWO de andere onderzoeksvoorstellen niet wilde laten zien,
omdat de ideeën van anderen dan
in de buitenwereld terecht
zouden kunnen komen. Maar
verder veegde de rechtbank de
vloer aan met de argumenten van
NWO. Vermeulen mocht de rapporten van referenten alsnog
inzien, evenals de weerwoorden.
Ondanks deze uitspraak van de
rechter is NWO niet van plan
haar beleid te veranderen. Ook in

de toekomst mogen wetenschappers de referentenrapporten en weerwoorden van
andere indieners niet inzien. De
oplossing van NWO is een juridisch trucje: zij gaat in haar afwijzingen niet meer expliciet
zeggen dat de onderzoeksvoorstellen onderling vergeleken
worden. In de woorden van NWO
zelf: “We hebben besloten de argumentatie bij afwijzing in de
toekomst voor zich te laten
spreken en dus niet vergelijkenderwijs te doen zijn. Dan is de
inhoud van de referentenrapporten van andere aanvragers
dus niet opportuun voor de afgewezene.” (HOP)/

.

Zelfde titels voor hbo’ers en academici
De commissie-Veerman wil dat
hbo’ers straks dezelfde
bachelor- en mastertitel voeren
als academici. Na jarenlang gesteggel gaan ook de universiteiten daarmee akkoord.
“Wij hakken deze gordiaanse
knoop met een glimlach door”,
zei commissievoorzitter Veerman bij de presentatie van zijn
rapport. Het onderscheid tussen
hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs hoeft niet zo
nodig te worden bewaakt met de
titulatuur.
Academici
mogen
zichzelf
bachelors en masters ‘of arts’,

dan wel ‘of science’ noemen,
maar hbo’ers moeten het zonder
die toevoegingen stellen. Dat
leidt volgens de commissie tot
onderwaardering van het hbodiploma in het buitenland.
“Daarom adviseren wij om de titulatuur gelijk te trekken”, zegt
Ron Bormans, collegevoorzitter
van de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen en lid van de commissie-Veerman.
Aan het diploma zal een documentje worden toegevoegd met
een soort foto van de instelling.
“Daaruit blijkt of iemand bijvoorbeeld aan een ‘research university’ gestudeerd of aan een

‘university of applied science’ een hogeschool dus. Ook wordt
de inhoud van het studieprogramma daarin beschreven. De
titel is dan internationaal goed
herkenbaar terwijl er geen misverstand bestaat over de waarde
ervan”, aldus Bormans.
De universiteiten vinden het een
goed voorstel. “Waar wij altijd tegenaan gehikt hebben is dat in
het midden bleef wat voor soort
instelling het diploma uitgeeft en
hoe die staat aangeschreven”,
zegt VSNU-voorzitter Sijbolt
Noorda. “Als dat probleem wordt
opgelost, steunen wij dit advies.”
(HOP)/

.
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Spelende kinderen en de evolutie van
Kinderen zijn de toekomst, de burgers van morgen.
“Ze zijn eigenlijk een heel geaccepteerde groep, maar
als het gaat om hun plek in de publieke ruimte, ‘wringt’
er altijd iets. Ze bevinden zich een beetje in de marge.”
Antropologe Lianne Verstrate (26) doet bij Bouwkunde
onderzoek naar de geschiedenis van speelruimte
in Nederland. Ze hoopt begin 2011 te promoveren.
Eigenlijk is de uitleg hierboven wat
kort door de bocht, benadrukt Verstrate
meteen. Het doel van het NWO-

programma Urbanisatie & Stadscultuur
waarvan haar promotieonderzoek deel
uitmaakt, is “een alternatieve, weidsere

geschiedschrijving van de stad te
schrijven: hoe komt met name de
publieke ruimte tot stand, hoe evolueert
deze en wie zitten daarachter? Daarbij
willen we verder
kijken dan grootstedelijke plannenmakerij, naar bijvoorbeeld de rol
van wet- en
regelgeving, de
economie, van
individuen”. Waar collega-promovenda
Els Vervloesem zich richt op de plek van
migranten in de stad, focust Verstrate

zich op kinderen. Postdoc Cathelijne Pool
doet binnen hetzelfde programma onderzoek naar zogenoemde restruimtes
in de stad.
Verstrate splitste
haar onderzoek in
drie casestudies,
gebaseerd op sleutelmomenten in
de geschiedenis
van speelruimte
in Nederland:
de komst van de eerste speeltuinen,
de eerste openbare speelplaatsen en de
eerste commerciële speeltuinen. “Door
deze periodes en gebeurtenissen te
bestuderen, probeer ik het ingewikkelde
samenspel tussen kleinschalige civiele
initiatieven en de overheid te ontrafelen.”
Een vierde (micro)casestudy laat de lange
lijn van een particulier initiatief zien:
de speeltuin aan het Rotterdamse
Afrikaanderplein. De speeltuin bevindt
zich volgens Verstrate al bijna een eeuw
in het oog van de storm: “Deze case illustreert hoe een organisatie uit de ‘civil
society’, een burgerinitiatief, omgaat met
veranderingen, zich handhaaft in de wijk
en zich moet aanpassen aan veranderende
beleidsvoering en regelgeving om overeind
te blijven”.

Eerste speelveldjes
vaak niet meer dan
een paar kuub zand

De opkomst van speeltuinen in Rotterdam
is het thema van Verstrates eerste casestudy, die feitelijk in Amsterdam begint
als daar in 1880 de allereerste openbare
speeltuin van Nederland opent. Het waren
destijds vooral welvarende individuen
die speeltuinverenigingen oprichtten.
In Rotterdam was het iets later de bond
voor lichamelijke opvoeding die, vanaf
1904, een netwerk van speeltuinen en
speelveldjes opzette, “vaak niet meer dan
een omheind stuk grond met een paar
kuub zand, wat schepjes en hoepels erin”.
Zoals in meer plaatsen komen de
Rotterdamse speeltuinen op vanuit de
civil society, bijvoorbeeld buurtgroepen
en vrijwilligers. “Maar die kunnen het

Promovenda Lianne Verstrate.
Foto: Bart van Overbeeke

Op weg naar lichtere en stevigere auto’s
Auto’s moeten zo licht mogelijk zijn
om het milieu en de portemonnee van
mensen te sparen. Tegelijkertijd wil je
dat ze erg stevig en daarmee veilig zijn.
Gewichtsbesparing met stevigheid combineren lukt aardig met het plaatstaal
dat nu wordt gebruikt, maar we weten
nog lang niet alles over de werking
daarvan. Dr. Cem Tasan deed promotieonderzoek naar de metaaleigenschappen
en ontwikkelde een instrument en
methode om die beter te kunnen bepalen.
“Dat mijn onderzoek zoveel raakvlakken
heeft met de praktijk is hartstikke mooi”,
vertelt Tasan enthousiast. De in Ankara
geboren onderzoeker keek vooral op
microniveau naar materiaal dat volop
in de auto-industrie wordt gebruikt,
maar verloor
daarbij de toepassingen niet
uit het oog.
“Economische
besparingen en
maatregelen die
het milieu ontlasten worden in
de samenleving
steeds belangrijker. Tegelijkertijd moeten
auto’s erg stevig zijn, om het risico op
schade bij ongelukken te minimaliseren.

Je wilt met zo min mogelijk metaal een
goede auto maken die stevig genoeg is.
Ik heb technieken ontwikkeld die de
microstructuur kunnen optimaliseren.”
Het plaatstaal wordt vooral voor de
auto-industrie ingezet, maar ook voor
bijvoorbeeld de vliegtuig- en schepenbouw. Ook op kleinere schaal zijn er
toepassingen in te vinden. “Denk aan het
maken van een goed lipje voor een blikje.
Dat is zeker niet gemakkelijk. Je moet het
goed kunnen ombuigen, maar het mag
niet breken”, vertelt de onderzoeker.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
samenwerking met partijen die er baat
bij hebben: staalfabrikant Corus, DAF,
Philips en scheepsbouwer Royal Schelde.
Tasan ontwikkelde enerzijds een methode
om minuscule beschadigingen in staal
nauwkeuriger
te kwantificeren.
Anderzijds vervaardigde hij
een instrument
waarmee het
materiaal beter
onder de
elektronenmicroscoop
kan worden bekeken. “Je wilt weten
wanneer en hoe er scheurtjes of
minuscule gaatjes in ontstaan.

Met modellen kun je de werking van het
materiaal redelijk voorspellen, maar niet
precies. In de praktijk blijkt het toch vaak
anders te zijn.”
Om te kijken op welk moment, op welke
plek en in welke vorm het staal beschadi-

gingen vertoont, wordt het opgerekt.
Tot nu toe kon dat alleen in één richting,
waardoor slechts een deel van het
omvormproces kon worden gevolgd
via een elektronenmicroscoop. Met het
instrument dat de Turkse onderzoeker

Je wilt weten wanneer
en hoe er scheurtjes
of minuscule gaatjes
in ontstaan

Dr. Cem Tasan in het multiscale lab in W-hoog. Foto: Bart van Overbeeke
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de openbare ruimte
nooit alleen. Je ziet dat de overheid steeds
meer betrokken raakt. In eerste instantie
hebben de speeltuinen nog niet echt het
recht om er te zijn, lijkt het. Ze liggen vaak
aan de rand van de stad op weinig uitnodigende plaatsen, veelal maar tijdelijk.
Pas later worden speeltuinen echte ontmoetingsplaatsen voor de omliggende
wijken.”
Voor haar tweede casestudy bestudeerde
Verstrate het Amsterdam van na de oorlog
tot de jaren zeventig. Centraal staat
architect Aldo van Eyck, in die periode
verantwoordelijk voor het ontwerp en
de realisatie van ruim zevenhonderd
speelplaatsen in Amsterdam. In het
Amsterdams Uitbreidingsplan uit 1934,
dat vooral na de oorlog tot uitvoering
kwam, was al opgenomen dat kinderen
nadrukkelijker hun eigen plek in de stad
moesten krijgen. “Men wilde af van de
speeltuinen waarvan je lid moest zijn
of waarvoor je een kaartje moest kopen.
Het grootste dilemma daarbij was hoe
een openbare speelplaats ook veilig kon
zijn. De eerste ideeën die bedacht maar
nooit uitgevoerd werden, waren een
soort tussenvorm tussen de ouderwetse
speeltuinvereniging en een openbare
speelplek. Van Eycks speelplekken waren
wél openbaar, zonder hekken, sluitingstijden of toezicht eventueel
ouderlijk toezicht
daargelaten.
Uniek voor
die tijd.”
Voor haar derde casestudy maakt Verstrate
een sprong naar eind jaren negentig van
de vorige eeuw wanneer, in 1998, in
Almere Nederlands eerste commerciële
indoor speeltuin opent: Ballorig,
inmiddels een keten met vestigingen
door heel Nederland.
“In plaats van een vereniging van
vrijwilligers zit er een heel bedrijf achter,
met als doel winst te maken.”
Het ontstaan ervan denkt Verstrate voor
een groot deel te kunnen verklaren met

de roep om meer veiligheidseisen aan
speeltuinen en -toestellen vanaf de jaren
zeventig. In 1997 ziet de eerste warenwet
op speeltoestellen en speeltuinen het
levenslicht. Daarin is alles tot op de
millimeter nauwkeurig bepaald, weet
Verstrate. “Het vrijwillig initiatief kreeg
het moeilijk met al die regels.”
Commerciële speeltuinen zijn daar
slim op ingesprongen, constateert de
promovenda. Ze wil dan ook graag de
opkomst ervan in kaart brengen, maar
de speelcentra staan niet te trappelen
om openheid van zaken te geven:
“Bedrijven vereisen een iets andere
aanpak dan een speeltuinvereniging
gerund door vrijwilligers”. Ook wil ze
onderzoeken hoe ‘gewone’ speeltuinen
zich tussen de commercie staande
houden en bestudeert ze de opkomst
van zogenoemde natuurspeeltuinen.
Keiharde conclusies zal haar proefschrift
niet voortbrengen, verwacht Verstrate.
“Mijn onderzoek is vooral kwalitatief en
beschrijvend. Waarom gaan bepaalde
initiatieven direct kopje onder, terwijl
andere decennialang succesvol blijven?
Hoe wordt omgegaan met veranderingen
in beleid, regelgeving en financiering?
Hoe komt het dat de stedenbouw altijd
een vrij moeizame
relatie heeft met
kleinschalige
civiele initiatieven?
Vanuit dergelijke
vragen hoop ik
tot een aantal inzichten te komen en een
aantal patronen te herkennen in hoe
de publieke ruimte in Nederland
geproduceerd wordt.” (MvdV)/

speeltuinen zijn
ontmoetingsplaatsen

.

De Bijlmer is ooit ontworpen als ‘stad van de
toekomst’ voor moderne, seculiere mensen.
Inmiddels wemelt het er van christelijke
geloofsgemeenschappen van bijvoorbeeld
Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese bevol kingsgroepen, die hun diensten noodge dwongen houden in kille parkeergarages.
Omdat deze nu worden gesloopt, ontwierp
Bouwkundestudent Bert Bakker een kerk gebouw met sacrale allure.
“Ik ben altijd al gefascineerd geweest door
de sacraliteit van kathedralen”, zegt Bakker.
“Waarom gaat iedereen die er binnenloopt
automatisch fluisteren? Dat zou ik ook graag
willen teweegbrengen met mijn ontwerp. Het
kerkverzamelgebouw dat ervoor in de plaats
is gekomen, is een soort zalencentrum”, zegt
Bakker. “Het wordt tijd dat die mensen een
mooi gebouw krijgen met een sacrale sfeer.”
De sacraliteit van oude kerkgebouwen schuilt
volgens de student niet alleen in de dure
marmeren beelden, noch in de fresco’s op de
muren. Het zit hem vooral in de ruimtelijke
anatomie van de gebouwen. Zo heeft een kerk
meestal een voorportaal dat de overgang
vormt tussen de profane buitenwereld en de
sacrale kerkruimte. Via een middenas loopt
de kerkbezoeker richting het koor: een hoger
gelegen ruimte waar bijvoorbeeld een altaar
en een zangkoor staan. Vanuit een lichttoren
valt sfeervol licht de ruimte binnen.

“Dat soort elementen heb ik ook ingezet in
mijn gebouw, maar dan op hedendaagse
wijze”, zegt Bakker. “Mensen komen de kerk
binnen via een zelfde soort voorportaal. Dan
lopen ze een trap op, ze draaien naar rechts
en kijken vanuit een centrale kerkas uit op
het iets hoger gelegen koor. De zaal is echter
zo ontworpen dat bezoekers deze vanaf de
voorzijde inlopen. Klassieke kerkzalen
betreed je van achteren. Ik vind dat de
mensen de mis maken, zij zijn ook sacraal
en mogen best zichtbaar binnenlopen.”
Het licht valt binnen via spleten, gevormd
door schotten (schubben) die schuin in de
muur staan. Dit zorgt voor sfeervol, indirect
licht, terwijl de kerkgangers niet naar buiten
kunnen kijken. Pas als ze de ruimte verlaten,
vangen ze weer een glimp op van de buiten wereld.
De ruimte is flexibel te gebruiken en dus
geschikt voor de veelheid aan geloofs gemeenschappen in de Bijlmer. “De ene
gemeenschap heeft bijvoorbeeld een koor
nodig, en de andere niet. Door de stoelen
anders te rangschikken, kan dat allebei.”
De student zal het ontwerp binnenkort pre senteren aan de stichting die opkomt voor
de geloofsgemeenschappen van de Bijlmer.
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
ontwierp, kun je het materiaal in alle
richtingen simultaan belasten. Dat geeft
een realistischer beeld van de praktijk.
De Gemeenschappelijke Technische
Dienst van de TU/e vervaardigde het
instrument voor
voor Tasan.
Hij toont het
apparaat in het
multiscale lab
in W-hoog, waar
hij de afgelopen
jaren heel wat
uurtjes doorbracht. “We
hebben er lang over nagedacht hoe we de
krachten het beste konden aanbrengen.
Uiteindelijk zijn we met kunststof
kabeltjes gaan werken om de krachten
over te dragen. Het wordt nu eigenlijk
op dezelfde manier aangetrokken als bij
het strikken van je veters”, zegt hij, ondertussen bukkend om dit bij zijn eigen
schoenen te illustreren. Het metaal wordt
vervormd en kan onder de elektronenmicroscoop worden bekeken.
Volgens Tasan hebben verschillende
wetenschappers al belangstelling getoond
voor zijn vinding.
Verder keek de op woensdag 21 april
gepromoveerde Turk naar de bestaande
technieken om de minuscule beschadigingen te kwantificeren (‘methoden om

de gaatjes te tellen’, zoals Tasan het
versimpeld uitlegt) en die blijken niet
toereikend. Hij ontwikkelde hiertoe een
zogeheten micropaal compressie methode,
waarbij dwarsdoorsneden van het materiaal worden
gemaakt. Daarmee
kun je de hoeveelheid aan beschadigingen beter
duiden.
Het grote voordeel
van de door Tasan
ontwikkelde
methoden en
technieken is dat ze niet alleen nuttig
zijn voor onderzoek naar het metaal dat
wordt gebruikt in de auto-industrie,
maar eigenlijk voor alle materialen
kunnen worden ingezet.

Met zo min mogelijk
metaal een goede
auto maken die
stevig genoeg is

Tasan werkt momenteel als postdoc
onderzoeker aan het Max-Planck
instituut en is wekelijks nog aan de TU/e.
Met veel plezier kijkt hij terug op zijn
ervaring in Nederland. “In het begin moest
ik wel wennen aan de overlegcultuur.
Op de korte termijn houdt dat de boel
wel eens op, maar op de lange termijn
biedt het veel voordelen.” (JvG)

Tomaat redt banaan
Tomatengenen vormen wellicht de oplossing voor de gevreesde bananenschimmel zwarte
Sigota. Dat beweren Wageningse onderzoekers deze maand in het vaktijdschrift PNAS.
Zwarte Sigota is een schimmelziekte waartegen bananen geen verweer hebben en die de
wereldwijde bananenproductie ernstig bedreigt. De ziekte, die zwartgele vlekken op de
bladeren van de bananenplant veroorzaakt en waaraan de plant uiteindelijk overlijdt, wordt
momenteel onder controle gehouden door wekelijks gif te spuiten. In Wageningen ont dekten ze onlangs dat bepaalde genen die zwarte Sigota helpen bananenplanten te infec teren, ook aanwezig zijn bij een schimmel die bij tomaten de bladvlekkenziekte veroorzaakt.
Waarschijnlijk hebben beide schimmels deze genen doorgekregen van een gemeenschappel i j k e v o o r o u d e r . E e n d e e l v a n d e t o m a t e n p l a n t e n i s e c h t e r r e s i s t e n t tegen de bladvlekken ziekte en het daarvoor verantwoordelijke gen is tot in detail bekend. Op dit moment worden
testen gedaan met transgene bananenplanten die het resistentmakende gen uit de tomatenplant in zich dragen. (TJ)

Meer microben dan gedacht
Er leven veel meer verschillende soorten micro-organismen in zeeën en oceanen dan gedacht,
mogelijk zelfs vele miljarden. Dat wordt duidelijk door onderzoek met de modernste DNAafleestechnieken, uitgevoerd onder de naam International Census of Marine Microbes
(ICoMM), dat in 2003 van start ging. Destijds waren zo’n zesduizend soorten bekend.
Inmiddels is uit gegevens van twaalfduizend monsters een database van achttien miljoen
DNA-sequenties samengesteld, zo valt te lezen op de website van Nature. De onderzoekers
schatten dat er in ieder geval twintig miljoen soorten micro-organismen in de oceanen
leven, maar het werkelijke aantal zou zelfs tientallen miljarden kunnen bedragen. Vrijwel
alle soorten zijn erg zeldzaam en dat roept de vraag op welke ecologische rol ze spelen.
Mogelijk vormen ze een ‘genetisch reservoir’ waarin micro-organismen zitten te wachten
tot de omstandigheden gunstig zijn om zich te gaan vermenigvuldigen. Door de klimaat verandering zou in dat geval de verhoudingen tussen de verschillende micro-organismen
zeer snel kunnen veranderen, met onbekende gevolgen. Het onderzoek is de laatste jaren
in een stroomversnelling gekomen door technieken waarmee dagelijks honderdduizenden
genomen kunnen worden geanalyseerd. (TJ)
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Stoppen m
Margot Leijdekkers:
“Tussentoetssysteem deed me de das om”
In de tweede tentamenweek van
dit kalenderjaar besefte Margot
Leijdekkers dat het genoeg was.
In plaats van de tentamenstof te
bestuderen mailde ze haar studieadviseur: “Ik stop met mijn studie
Technische Natuurkunde.”
Leijdekkers ging niet vlekkeloos
door het eerste jaar Technische
Natuurkunde in 2008/09. “Ik had
uiteindelijk 22 van de 60 studiepunten gehaald. Omdat mijn inzet
niet heel groot was geweest, wilde
ik het jaar graag overdoen. Ik dacht
dat het aankomende systeem met
tussentoetsen voor mij goed zou
werken.” Leijdekkers verwachtte
door de tussentoetsen bij ieder
tentamen de leerstof helemaal
onder de knie te hebben, maar niets
was minder waar. “Als je twee tussentoetsen in de week hebt, dan werk je
daar naartoe en laat je de rest liggen.
Vervolgens komt er een hele hoop

achterstallig werk, tenminste zo ging het
bij mij.” Het ‘van de hak op de tak leren’
en bijwerken tot het moment van de
tussentoets leverde bij haar zoveel stress
op dat ze ‘brak’. “Toen ik huilbuien kreeg,
besefte ik dat ik zo echt niet verder wou.
Ik zag niet hoe ik het studeren nog voor
elkaar kon krijgen. Met de handen in mijn
haar vroeg ik me af ‘hoe moet dat nou?’”
Al eerder had ze Stoor, de studenten
onderwijsorganisatie van de faculteit
Technische Natuurkunde, gemeld dat de
tussentoetsen een negatieve invloed op
haar hadden. Na haar beslissing om te
stoppen kreeg ze een gesprek met haar
studieadviseur. Dat was waardevol. “Ze
hielp me op weg en gaf adressen voor
mogelijke andere studies, BMT of hbotechnische natuurkunde. Ook wees
ze me op STU waar ik in maart met
studiekeuzebegeleiding begin.”
Ze is tevreden over haar beslissing.
Toch betekent het dat ze voor een
andere studie anderhalf jaar korter

Drop outs/No
Illustraties/Je
Foto’s/Bart va
De TU/e wil de redenen waa
staken centraal in kaart bre
Van de 1.035 vwo-instromers
aan de TU/e zijn begonne
semester al 115 hun studie
noemen de afhakers hun stu
het programma beloofde
combinatie v
studiefinanciering krijgt. Leijdekkers’
twijfelperiode over haar studie was kort:
van kerst tot eind januari. Nu is ze opgelucht en
vooral moe. “Misschien heb ik me wel
overspannen gewerkt en zit ik nu in
een herstelperiode”, zei ze in februari.
De spanning en opgebouwde vermoeidheid komt eruit. Ik slaap erg veel en ben
overdag nog moe. Zo was ik niet. Ik ga
nog naar een huisarts hiervoor.”/

.

Martijn Kelderman: “Open dag was valkuil voor mij”
Martijn Kelderman is nu derdejaars
Industrial Design. In 2005 begon hij
aan de TU/e bij Technische
Innovatiewetenschappen, maar na
een jaar had hij het daar wel gezien.
Het is niet zo dat Kelderman onvoorbereid aan de studie TIW begon. Vanuit
Hellevoetsluis is hij als middelbare
scholier wezen kijken op een oriëntatiedag en een meeloopdag. “Het kost
anderhalf uur om in Eindhoven te
komen, ik had er dus best wat voor
over. Ik heb overigens ook informatie
opgevraagd in Delft .”

Maar de sfeer op de open dagen is niet
dezelfde als in de praktijk, merkte
Kelderman. “Na de leuke verhalen kwam
ik opeens in de harde werkelijkheid.
Pas toen ik begonnen was, hoorde ik van
de problemen bij de faculteit. Volgens
mij was de faculteit niet trots op zichzelf.
Het kwam op mij over of ze na vier jaar
een evaluatie hadden gepland waarop ze
zouden beslissen of ze wel of niet verder
gingen. Had ik een studie gekozen die
vier jaar later zou ophouden te bestaan?”
Op een gegeven moment zat Kelderman
met drie andere studenten in een jacuzzi.
Twee studenten Technische Natuurkunde

vertelden dat ze overstapten naar
Bouwkunde en Industrial Design.
Toen hij hoorde dat je bij ID geen
tentamens krijgt en dat je niet in
collegebanken hoeft te zitten, besloot
Kelderman mee te gaan met zijn vriend.
Het bevalt goed bij ID. “Elk half jaar
waarvoor ik me heb ingezet, heb ik
gehaald.” Hij beseft dat hij de kennismakingsactiviteiten bij ID niet heeft
meegemaakt en dat hij wat dat betreft
niet kan vergelijken. Maar de open dag
van TIW bleek voor Kelderman een
valkuil./

.

Maurice Koonen:
“Ik kon me niet aanpassen aan de structuurwijziging”
Maurice Koonen heeft zich goed
laten informeren voor hij aan zijn
studie Industrial Design begon in
2006. “Ik bezocht de open dagen
en hoorde een goed verhaal. Op
de middelbare school was ik nog
een twijfelaar maar nu maakte ik
kennis met een studie waar ik
helemaal achter stond.”
Vooral het onderwijssysteem bij ID
sprak Koonen aan: “Geen colleges,
weinig boeken en veel bedrijfsgericht werken in projectgroepen.
De zelfevaluaties en het competentiesysteem leken goed bij mij te
passen. Daar ligt het ook niet aan dat
ik drie jaar later mijn studie opgeef.
Wat me tegenviel, is dat de structuur
van de studie veranderde. De eerste
twee jaar bij ID vond ik best goed
gaan.”

Na anderhalf jaar had hij zijn propedeuse.
Daarna heeft Koonen driemaal geprobeerd
semester 2.1 te halen. De eerste maal
strandde hij op de zelfevaluatie. Tijdens
de tweede poging kwamen er ook privéproblemen om de hoek vanwege de
scheiding van zijn ouders. “In die tijd
was mijn betrokkenheid bij de studie
minder en veranderde ID ook nog eens
haar studiesysteem. Toen ik het voor de
derde maal probeerde, moest ik opeens
een showcase inleveren. Dat is een mooi
ontworpen website waarin de student zijn
ontwikkeling moet laten zien. Die kon
ik toelichten in een kort gesprek en er
hoorde nog een exhibition bij. Maar ik
vind dat gesprek veel te kort; ik kan in een
kwartier toch niet uitleggen wat ik in een
half jaar geleerd heb.” Koonen kreeg het
idee dat ID veranderde in een webdesignopleiding. “Alsof het plaatje belangrijker
is dan de inhoud.” Hij beseft dat de

veranderingen met de beste bedoelingen
werden doorgevoerd,”maar de beoordeling moet uiteindelijk wel over de inhoud
gaan.”
Hij stapte naar de studieadviseur van ID.
Zij tipte om eens bij de Universiteit Twente
te kijken en om een interessetest bij STU
te maken. “Het bleek dat ik erg breed
geïnteresseerd ben. Wat me aanspreekt
is een beroep met een uniform of iets in
de autowereld. Ook wil ik graag naar het
buitenland, Milaan of München.”
Koonen zet eerst een tijd zijn verstand
op nul; hij werkt momenteel thuis in
Landgraaf bij een bakkerij. Fulltime, een
jaar lang. “Daarna ga ik aan een studie
beginnen die ik afmaak. Ik wil niet op
mijn tenen lopen en zeker mijn bachelor
halen. Een serieuze optie is de Fontysopleiding automotive.”
Een student met te weinig voortgang
wordt bij Industrial Design in principe
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met de studie

orbine Schalij
eannette Bos
an Overbeeke
arom studenten hun studie
engen via een exit-enquête.
die in collegejaar 2009/2010
n, hebben er in het eerste
e gestaakt. Samenvattend
udie ‘te zwaar’ of ‘niet zoals
e’. Maar vaker is het een
van factoren.

Riek Peters: “Student die zich slecht oriënteert
heeft grootste risico op uitvallen”
Riek Peters, STU-medewerker kwaliteitszorg onderwijs, heeft in het najaar
van 2009 overleg gehad met alle studieadviseurs om de oorzaken van uitval
in kaart te brengen.
Het overleg met studieadviseurs leverde
niet veel op omdat alle faculteiten
verschillende methoden gebruikten.
Die varieerden van gesprekken tot

digitale vragenlijsten. STU heeft de
enquête die IE&IS gebruikte aangepast
en verwerkt tot een TU/e-brede exitenquête, die vanaf komend collegejaar
naar studenten die zich voortijdig uitschrijven wordt gestuurd. “Hiermee
hopen we inzicht te krijgen in de beweegredenen van de stoppende studenten”,
zegt Peters. Vragen op de lijst behelzen
onder andere persoonlijke omstandigheden en oordeel over de studieprogrammering. Ook is er ruimte voor
opmerkingen.
Volgens Peters loopt de student die zich
slecht oriënteert het grootste risico op
uitvallen. “En juist die studenten die geen
voorlichtingsdagen bezoeken, niet naar
open dagen gaan en geen introductie-

activiteiten doen, gaan waarschijnlijk ook
niet op zoek naar begeleidingsadvies.”
Hij ziet wel wat in intakegesprekken.
“Persoonlijk denk ik dat STU studenten
die zich nog nergens vertoond hebben,
gericht moet uitnodigen voor een intake.”
Maatregelen als het veranderen van
recht op studiefinanciering of studieduur
hebben maar kortstondig effect. “De
volgende generatie weet niet beter en
gedraagt zich weer zoals studenten zich
van nature gedragen. Het maakt niet
uit hoe hoog de studielat ligt, dezelfde
groep studenten -zestig tot zeventig
procent- springt er overheen.”/

.

STU: “We helpen de problemen
op een rijtje te zetten”
“Het is de eigen keus van studenten
om hulp te zoeken”, zeggen Wilma
Groenendaal en Mirthe van Engelen,
studiekeuzebegeleiders bij STU.
Redenen waarom studenten stoppen
zijn volgens hen nooit onder één
noemer te vangen. “Het is altijd een
mix van problemen. En ze hebben
chaos in hun hoofd van de diverse
negatieve ervaringen. Wij helpen
ze die chaos te ontwarren.”

altijd geadviseerd om te stoppen met de
studie en een afspraak te maken met een
adviseur van STU. In reactie op het relaas
van Koonen zegt opleidingsdirecteur
Caroline Hummels: “Maurice heeft
tijdens zijn studie één keer een redelijk
grote verandering meegemaakt binnen
het onderwijs. Dit was twee jaar na de
start van zijn studie. De essentie van de
opleiding is daarbij gelijk gebleven
(competentie-gericht leren, red.), maar
qua structuur waren er wijzigingen.
In plaats van een geschreven zelfevaluatie
plus een plenaire beoordelingsvergadering met alle coaches en beoordelaars,
bestaat de beoordeling sinds 2008 uit
vier onderdelen om zo een goed beeld
van de student te krijgen. Hieronder valt
ook een gesprek. Helaas heeft Maurice
de showcase geïnterpreteerd als grafisch
instrument, terwijl het duidelijk om de
inhoud gaat. Het is overigens wel

vervelend als studenten moeite hebben
met een duidelijke onderwijswijziging.
We proberen hen daar zo goed mogelijk
bij te ondersteunen middels hun
persoonlijke competentiecoach of
de studieadviseur.”/

.

“In het eerste semester van dit collegejaar
zijn er 120 studenten langsgekomen.
Niet alleen eerstejaars, trouwens. Er zijn
duidelijke pieken aan te wijzen. Meteen
in de eerste week komen de studenten
die zich in paniek afvragen waar ze zich
nu toch voor hebben ingeschreven.
Dan komt er een piek na de eerste tentamenweken. De schrik kan heel groot
zijn bij studenten die op het vwo altijd
heel goede cijfers hebben gehaald.
Wanneer zij aan de TU/e met meer
inspanning veel lagere resultaten
bereiken, is dat wel demotiverend voor
sommigen. De allergrootste piek komt
vlak voor 1 februari. Wie zijn inschrijving
voor die datum beëindigt, verliest geen
studiefinancieringjaar. En dan is het
vaak nog mogelijk in te stromen in een
andere studierichting.”
De eerste stap van STU is een individueel
gesprek. De student geeft zelf aan hoe
hij/zij verder wil gaan. Dat kan een
interessetest zijn, waarna eventueel
deelname in een studiekeuzewerkgroep
volgt, of het bespreken van tips wanneer
er twijfel is tussen verschillende vervolgopleidingen.

Redenen waarom studenten stoppen,
zijn volgens Groenendaal en Van Engelen
nooit onder één noemer te vangen.
“Het is altijd een mix van problemen.
Bijvoorbeeld de teleurstelling over de
cijfers, het tegenvallen van de reistijden
bij thuiswonenden, het feit dat er veel
meer tijd in de studie moet worden
gestopt dan verwacht. Studenten die
wij spreken zijn vaak erg moe. En ze
hebben chaos in hun hoofd van de
diverse negatieve ervaringen. Wij helpen
ze die chaos te ontwarren.”
De druk om een tweede -en beterestudiekeuze te maken, is groot. “Eigenlijk
hebben ze zichzelf ook teleurgesteld,
want ze dachten in 6 vwo dat ze goed
kozen. Voor sommigen is begeleiding
daarbij meer dan welkom.”
De Studiekeuzewerkgroep komt driemaal
bijeen en bestaat uit een groep van tien
tot vijftien studenten. Samen doorlopen
ze vier fasen. “Eerst kijken ze naar
zichzelf: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.
Pas daarna gaan ze studies verkennen
die bij hun nieuwe zelfbeeld passen.
Daaruit ontstaan enkele opties voor
nieuwe studies. De studenten verdiepen
zich hierin door er contact mee op te
nemen of eens een dag mee te lopen”,
zegt Van Engelen.
Wie besluit de TU/e te verlaten, wordt nu
nog uit het oog verloren. STU is bezig een
natraject op te zetten. De meeste studieverlaters kiezen een vervolg aan het hbo
of een andere universiteit. Een klein deel
gaat verder aan een andere TU/e-opleiding en een nog kleiner deel gaat
werken, zo schat Groenendaal./

.
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Dienst Interne Zaken

Avondmaaltijden Auditorium
Maandag: pita gyros, Griekse salade; kip Hawaï,
aardappelkroketten, wortelschijven; kalfstartaar in
roomsaus, gevulde aardappelrolletjes, schorseneren.
Dinsdag: lasagne bolognese; gehaktbal, jus, gekookte aardappelen, boterbonen; kip ‘tikki massala’,
djuvec rijst, gemengde botergroenten.
Woensdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; rundvleesreepjes ‘Santa Cruz’, skin off wedges, rauwkost;
zalmmoot, dillesaus, pommes duchesse, gegrilde
groenten mediterraan.
Donderdag: vegetarische spaghetti met broccolikaassaus; gebakken kibbeling, aardappelpuree,
zomergroenten; varkenshaas, champignonsaus,
steakhouse frites, luxe gemengde salade.
Vrijdag: geen avondopenstelling.

DPO

TEACH: teaching support for TU/e staff
Workshops ‘Assessments’ (TRD36 and TRD32).
On 1 June and 3 June 2010 TEACH will carry out
two workshops on assessments. Target audience:
TU/e staff with teaching tasks. Other types of
assessments (TRD36), 1 June, from 9am - 12.30pm.
• the systematic way of designing an assessment plan
• the selection of the appropriate assessment
instrument
• the design of criteria & indicators
Trainer: Sonia Gómez-Puente
Assessment with exams (TRD32), 3 June,
from 9am • 12.30pm
• formulating various types of test questions in
one’s own professional field
• developing an appropriate test
• apply concepts such as: selectivity, reliability,
level of difficulty, advised score, etc.

Trainer: Gerard van de Watering
Participants can participate in one of the workshops
or they may be interested in following both assessment modules. These workshops are also a part of
the TU/e BKO training program.
More information can be obtained from Sonia
Gomez Puente (e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl).
You can enrol for the workshop(s) by Studyweb:
http://w3.tue.nl/en/the_university/studyweb

SAI

It will be an interesting event with beautiful images!
The SAI Design Café schedule is:
Location: TU/e, De Zwarte Doos
Welcome:
15.45 hrs.
Lectures:
16.00 hrs.
Reception:
17.30 hrs.
More information can be found at www.3tu.nl/sai
For registration please send an e-mail to mr.drs.
Ben Donders, b.c.donders@tue.nl

SAI Design Café
Tuesday 27 April 2010 will see the fifth SAI Design
Café for PDEng trainees, their supervisors and other
interested parties in De Zwarte Doos. The aim of
the SAI Design Café is to facilitate the (informal)
exchange of knowledge about design and thus
inspire (potential) designers and anyone who
wants to find out more about design.
Subject this time is ‘The Art of Design and the
Design of Art’. Although the design of complex
technological products and systems should be based
on scientifically sound methods, it is still an art.
Often design decisions can be based on objective
criteria, but there always remain design decisions
that can only be justified by personal taste of the
designers. In the design of artworks like paintings,
sculptures, choreography or musical compositions
similar design processes occur. There are also
design principles and laws, but the personal taste
of the designer is always the main driver. In this
edition of the SAI Design Café we will explore the
similarities and differences between these two worlds.
There will be given three lectures, each 30 minutes.
We start with mrs Ingrid Halters, a design engineer
working for TomTom, the famous navigator. She
will tell us about the design processes in advanced
IT-systems. Then professor Jack van Wijk (TU/ e
Computer Science) will tell us about the graphical
artworks he designs with scientific methods. Last
but not least Kik Zeiler, a famous Dutch painter
from the stream of realism. He will present the
way he designs paintings, in particular the design
principles and rules he applies and develops.

(Advertentie)

Mensen

groep (maximaal 25 deelnemers) een tijd van rust,
inspiratie en activiteit tegemoet!
Tijdens deze tweedaagse proef je aan de hand van
verschillende activiteiten als o.a. bibliodrama, mantra zingen en meditatie, iets van de spirituele levenswijze van religieuzen in de prachtige natuur van
Zuid-Limburg. Daarnaast staan we stil bij waar het
echt om gaat in jouw leven.
De kosten bedragen 25 euro, dit is inclusief twee
warme maaltijden en een overnachting. Dus wil
jij je horizon verbreden, creatief bezig zijn in een
inspirerende omgeving en kennis maken met het
kloosterleven? Neem dan deel aan deze Klooster
Tweedaagse! Geef je snel op: tint@tue.nl

Promoties

Nieuw: workshop haptonomie

C. Rabotti MSc verdedigt op maandag 26 april haar
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Characterization of uterine activity by electrohysterography’. Rabotti promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans en prof.dr. S.G. Oei.

Wanneer: Woensdag 28 april
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Wat: Wil je meer uit het denken en wil je meer
voelen? Wil je eens stilstaan bij de manier waarop
jij contact maakt met anderen? Zou je meer je eigen
grenzen willen ervaren? Wellicht is haptonomie iets
voor jou. Op deze avond gaan we op speelse wijze
ontdekken wat er mogelijk is in de ontmoeting met
jezelf en iemand anders. Begeleiding: Ellen
Kleingeld. Locatie: T!NT Café, Bunker

Ir. M.B. Kok verdedigt op maandag 26 april zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Cell-internalized MRI contrast agents’.
Kok promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr. K. Nicolay.
Ir. M.M.M. Jansen verdedigt op woensdag 28 april
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘The Influence of Adsorbate
Interactions on Elementary reaction kinetics CO
with NO, N, O, or H on Rh(100)’. Jansen promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotoren zijn prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
en prof.dr. B.E. Nieuwenhuys.
J.A. Villegas Bautista MSc verdedigt op donderdag
29 april zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Design of Advanced Primitives
for Secure Multiparty Computation: Special Shuffles
and Integer Comparison’. Villegas Bautista promoveert aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg.
E. Ivanova Iordanova MSc verdedigt op donderdag
29 april 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 ‘Poly-diagnostic Validation of
Spectroscopic Methods; in-depth monitoring of
microwave induced plasmas’. Ivanova Iordanova
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. J.J.A.M.
van der Mullen en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

Afscheid
Ria Veldhuis, werkzaam bij de receptie van de faculteit Scheikundige Technologie, gaat na een dienstverband van meer dan twintig jaar van haar pensioen
genieten. Ter gelegenheid hiervan bieden wij haar
een receptie aan. Wij nodigen u hiervoor van harte
uit op dinsdag 27 april a.s. vanaf 16.00 uur in de
Pantry/Kantine vloer 0 van het Helix-gebouw.

Studentenleven
GEWIS

Kaleidoscoopdag
Op 3 mei houdt GEWIS de Kaleidoscoopdag - een
wiskundig symposium met uiteenlopende lezingen
over de verschillende toepassingen van de wiskunde.
Ontvangst is om 10.00 uur, waarna het programma
om 10.45 uur van start gaat. De lezingen duren tot
17.30 uur, met (verzorgde) lunch en koffiepauze
tussendoor. Voor meer informatie en aanmelding,
zie www.kaleidoscoopdag.nl .

Tint

Nieuw: kloosterdagen in Zuid-Limburg
Deze workshop is pas eind mei, maar wij willen je
er toch al op wijzen zodat je deze plek in je agenda
vrij kunt houden. Van donderdagochtend 20 tot
vrijdag 21 mei in de namiddag gaan we met een

Enquetes over buitenlandervaring
studenten
Wil jij studeren in het buitenland of ben je naar
het buitenland geweest voor je studie? Dan kun
jij me helpen!
Mijn naam is Marieke Pieters en voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Tourism and Recreation
Management aan Hogeschool INHolland doe ik
onderzoek naar studenten aan universiteiten die
in het buitenland een (deel van een) studie willen
volgen of hebben gevolgd.
De informatie die ik van jullie op deze manier krijg
geeft inzicht in (het belang van) het op maat leveren
van bemiddeling en advies aan studenten die in
het buitenland willen studeren.
Ik zou het daarom heel fijn vinden als je deze
enquête zou willen invullen, dit kost je ongeveer
vijf minuten.
Enquête voor studenten met de wens om in het
buitenland te studeren
www.thesistools.com/?id=129657
Enquête die in het buitenland zijn geweest voor
hun studie www.thesistools.com/?id=129686
N.b. Deze enquête is niet bedoeld voor stagiaires
en uitwisselingsstudenten

Groninger Studenten Cabaret
Festival

Het 24ste Groninger Studenten Cabaret
Festival zoekt deelnemers!
Het Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF)
is een festival voor en door studenten. Het biedt
studenten uit heel Nederland en Vlaanderen met
ambitie voor cabaret een open podium, waarop men
speelervaring op kan doen en naamsbekendheid
kan creëren. Het festival bestaat al 24 jaar en is
uitgegroeid tot een van de vier grootste cabaretfestivals van Nederland.
Ken jij iemand die klaar is voor deze uitdaging of
zie je jezelf wel op het podium staan? Trek jij wel
volle zalen?
Twijfel dan niet en meld je aan voor de selecties
via www.gscf.nl!

Diversen
Stichting Thomas More
Knaagt er iets?

Studiebeurzen van vijfduizend euro voor ’n aanvullend
studiejaar filosofie, ethiek of theologie.
Aanvragen vóór 30 april 2010.
Zie: www.thomasmore.nl.

Vacatures
Secretaresse faculteit W&I V32.1133 0,5 1 jaar met
uitzicht op vast dienstverband Schaal 6 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Same titles for hbo graduates and academics
The Veerman Committee wants
hbo graduates to carry the
same Bachelor and Master
titles as academics. After many
years of fussing about this
the universities have agreed
to this at last.
“We are cutting this Gordian knot
with a smile”, said Committee
chairman Veerman upon the presentation of his report. The distinction between higher vocational education (hbo) and
university education does not
necessarily have to be guarded
by the titles granted.
Academics may call themselves

Bachelors and Masters ‘of Arts’,
or ‘of Science’, but hbo graduates
have to make do without those additions. It is the Committee’s
view that this leads to an undervaluation of the hbo diploma
abroad. “That is why we recommend that the titles be equalized”, says Ron Bormans,
Executive Board chairman of the
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen and a member of the
Veerman Committee.
The diploma will be accompanied by a document containing a
kind of photo of the institute.
“That will show whether someone has studied at a ‘research uni-

versity’ or at a ‘university of applied
science’ - i.e. a ‘hogeschool’. It
also describes the contents of the
curriculum. This will make the
title properly recognizable internationally without leaving any
doubts about its value”, says
Bormans.
The universities consider this to
be a good proposal. “What we
have always shrunk from is that it
remained vague what kind of institute issues the diploma and
how it is thought of”, says VSNU
chairman Sijbolt Noorda. “If that
problem is solved, we favor this
recommendation.” (HOP)/

.

TU/e team Tech United European
champion robot football
A flood of goals scored by
the TURTLEs won the TU/e
team Tech United the title
of European champion in
Magdeburg, Germany, on
Sunday April 18. The footballing TU/e robots beat
Cambada, a team from
Portugal, 5-1. Good passes,
perfect throw-ins and dribbling
back with the ball made the
match look ‘almost real’,
team leader Rob Hoogendijk
comments.
“It started in great suspense, for
you never know how two programs that were written independently from each other will react
to each other. There was great
relief after the first goal and the
second half saw a genuine flood
of goals”, as Hoogendijk summarizes the final in the premier
league of the Robo Cup competition.
That there was cheering and
clapping for robots that are

incapable of perceiving this does
appear a bit odd to
him as well now.
“Still, robot football is getting to
be more and more
fun to watch, as it
is just like the
real thing. Our
TURTLEs
can
communicate
with each other. The Tech United robots.
They can dribble
well because team members feed agility of not losing the ball while
them information about oppo- dribbling backwards. “In the final
nents that are lurking out of this resulted in as many as three
sight. And when a robot fails, goals.”
they detect that and determine Now the Tech United team has
mutually which role has gone great expectations of its particiand which one can take over. A pation in the World Championrobot that has a less important ship in Singapore, from 19 thru
role at that moment can position 25 June. “We keep improving
itself between the posts then.”
things. Now we shall start to work
Other pluses of the Tech United on better man-to-man coverage,
team are the possibilities to anti- which was adequately shown for
cipate the positions of the oppo- the first time at this EC by the
nents during a throw-in and the team from Stuttgart.” (NS)/

.

?????
This week in I wonder how: how do I find information about everything going on in Eindhoven
and at TU/e? We often hear from international
students that they are not abreast of what is
happening in Eindhoven. So here we present a
selection of some handy websites.

I wonder how ...

Especially for international students the
International Office has
made a Facebook page:
TU/e International
Student Team. It regularly
shows announcements of
interesting activities or pieces
of information, also handy
for staff members.
www.eindhovennews.nl is a
website featuring regional
news and other valuable
information in English,
especially for the international
community in Eindhoven.
The site has been set up by
expats.

On www.vvv
eindhoven.nl/en,
the site of Eindhoven’s Tourist
Office, you will find
information about
events and places of
interest in Eindhoven.
Studium Generale
organizes lectures,
concerts, exhibitions and
films at TU/e. Many activities
are free. www.studium
generale-eindhoven.nl.
With its varied, progressive
programming the Effenaar is
one of the best-known podia
of the Netherlands. There is
a big and a small hall, as well
as a restaurant with a terrace.
www.effenaar.nl.

Do you also have a question about a social or cultural issue?
Contact us at engcursor@tue.nl.

Daughter PhD candidate dies in space box

Thursday April 15 there was commotion at the space boxes behind
the Potentiaal building of the Department of Electrical Engineering.
Five ambulances had turned out to provide assistance at an
emergency. University secretary ir. Harry Roumen restricts himself
to saying that attempts have been made to resuscitate the daughter of
a PhD candidate employed at TU/e. According to Roumen these
attempts were unfortunately in vain. As this is a personal matter, the
university is not giving any further comment on the incident,
Roumen informs us.
On Tuesday April 20 a memorial service for the girl was held in the
LaPlace building. (HK)

30 April: Queen’s Birthday
On 30 April we celebrate the Queen’s Birthday in the Netherlands: Koninginnedag. Actually
our present Queen, Beatrix, has her birthday on 31 January, but together with the rest of
the Netherlands she celebrates it on her mother Juliana’s birthday. There are many places,
including Eindhoven, where festivities already begin on the night of 29 April: Queen’s night.

ning?
What’s happe

More information and a convenient
map showing the festivities in
Eindhoven can be found on
www.oranjedegekste.nl (Dutch).

The Queen’s Birthday is a grand
feast for which most Dutchmen
are free from work. It is celebrated mostly outdoors with
games for the children,
rummage sales and in big cities
there are many performances by
bands and DJs. In Eindhoven
alone this event attracts some
200,000 visitors every year.
Many people adorn their houses
and streets in the colors red,
white and blue (the colors of the

Dutch flag) and orange (Van
Oranje is the family name of the
Dutch royal family).
What events are on the program
for the inner city of Eindhoven?
It begins on Thursday night,
with music in the market square,
dancing in the Stadhuisplein, a
highly varied musical program
in the Effenaar and world music
in the Danssalon and in
Clausplein. On Friday there are
huge rummage sales in and

.
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around Wilhelminaplein until
halfway through the afternoon.
The rest of the day there are
music festivals throughout the
city center. The Effenaar
program features Seatsniffers
and Go Back To The Zoo among
others. Anyone wishing to go
back to the 1980s and 1990s can
go to Lichtplein and at various
locations in the city you can
listen to Erick E, Don Diablo,
Gregor Salto and Laidback Luke.
On the Queen’s Birthday Queen
Beatrix and her family always
visit one or two cities or villages
in the Netherlands. This year
they will be welcomed in
Wemeldinge and Middelburg in
the province of Zeeland. The
visit will be broadcast live on TV
from 9.45 to 13.30 hours on
Nederland 1. (SK)/
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Bouwen aan toekomst Bouwkunde
Toekomst
Bouwkunde/Norbine Schalij
Illustratie/Jeannette Bos
Het ontwikkelingsplan 2014
dat het faculteitsbestuur van
Bouwkunde onlangs presenteerde, is rustig ontvangen
door de medewerkers en nog
niet goed doorgedrongen tot
alle studenten. Dat is de
indruk van Robin Aerts,
commissaris onderwijs van
studievereniging CHEOPS.
“Medewerkers zijn geconsulteerd en zodoende niet
overvallen met de plannen,
voor de studenten moet er
nog een helder lijstje
merkbare veranderingen
opgesteld worden.” Ook de
faculteitsraad vraagt om
verduidelijking.
Aerts voelt zich allerminst gepasseerd
door het faculteitsbestuur. “Aan het begin
van dit collegejaar merkten we bij CHEOPS
dat het op allerlei vlakken rommelde. Er
was een tekort aan docenten, er was bijvoorbeeld geen hoogleraar bij Uitvoeringstechniek, er stonden te weinig en kapotte
stoelen op vloer 3 en 4. Wij wilden betrokken zijn bij de veranderingen die op
stapel stonden en hebben het initiatief
genomen tot de werkgroep Onderwijs
2.0. Daarin zijn studenten en medewerkers vertegenwoordigd. We zijn officieel
erkend als vierde projectgroep en met
onze mening wordt echt wat gedaan.”
De groep Onderwijs 2.0 heeft dit voorjaar
studenten opgeroepen
ideeën voor de
toekomst van Bouwkunde in een groen
emmertje te stoppen.
Er werden 270 ideeën
verzameld. Half
maart volgde een
brainstormmiddag en
is een witboek
gemaakt. In dat witboek hebben de
studenten hun visie opgesteld rondom
zes thema’s. Naast hun kijk op de profilering van Bouwkunde in Eindhoven
staan daar ook tips voor een slimmer curriculum en efficiënter onderwijs in en
wordt een mentaliteitsverandering voorgesteld. “Het curriculum kan beter. We
zien nu nog overlap tussen verschillende
vakken in de bachelor. En over de vorm
van onderwijs moet ook nagedacht
worden.”
“Op langere termijn hopen we op een
mentaliteitsverandering. Er moeten bij
Bouwkunde minder hokjes komen.
Studenten en docenten moeten meer
samen doen.” Concreet stelt de werkgroep
zich daar een herverdeling van het
gebruik van Vertigo bij voor. Nu werken
op vloer 3, 4, en 5 alleen studenten en
zitten de docenten op de vier lagen daarboven. “Misschien moet alles wel door
elkaar gehuisvest worden”, zegt Aerts.
Het witboek is geaccepteerd door het
faculteitsbestuur en zal als aanvulling
worden gebruikt op het Ontwikkelingsplan 2014, waarin minder afstudeerrichtingen en een inkrimping van personeel
wordt aanbevolen. “Het plan heeft geen
harde kritiek losgemaakt bij de docenten”, zegt CHEOPS-commissaris onderwijs Aerts. “Er zijn wel kleine op- en aan-

merkingen, maar de grote lijnen lijken
geaccepteerd. De vier units zijn volgens
mij wel tweemaal geconsulteerd. Van de
studenten heb ik nog niets gehoord. Het
kost hen veel moeite om alle informatie
tot zich te laten doordringen. Een enkeling leest alles, maar de meesten laten het
liggen tot het hen treft. Daar kan nog een
slag gemaakt worden.”
Aerts vind het de taak van het bestuur om
de studenten goed te informeren.
Daarom heeft de
werkgroep Onderwijs
2.0 in de vergadering
met het faculteitsbestuur van 21 april
gevraagd om heldere
communicatie. “We
willen alle merkbare
veranderingen op
een rijtje, we willen
lezen waar en wanneer studenten en
medewerkers terecht kunnen met
mening en input en als laatste willen we
duidelijkheid over het plan van aanpak.”
Voor Aerts zelf zal er niets veranderen in
haar studie. Na dit bestuursjaar begint ze
aan haar master. Huidige eerstejaars
komen waarschijnlijk wel in het nieuwe
systeem. “Beide groepen willen weten
waar ze aan toe zijn. Wanneer de voorgestelde masters verdwijnen, is nu nog
onduidelijk.” Aerts denkt dat het faculteitsbestuur wacht op groen licht van het
College van Bestuur omtrent de financiën. “Het faculteitsbestuur heeft hard
gewerkt. Het opstellen van het plan is een
sprint geweest, nu hijgen ze even uit, en
dan moeten ze weer doorrennen.”

We hopen op een
mentaliteitsverandering

De faculteitsraad van Bouwkunde heeft
zich dinsdag 20 april gebogen over het
Ontwikkelingsplan 2014. Zij ziet zowel
pluspunten als zorgwekkende onderdelen
in de toekomstvisie van Bouwkunde.
Studentlid en voorzitter Bob L’Herminez
begint beleefd met de goede kansen: “De
faculteit wil meer ingaan op ontwikkelingen in de maatschappij en dat is positief. Dat was ze misschien wel uit het oog
verloren. We zijn ook blij dat onderzoek
en onderwijs meer vervlochten worden en
dat de verzuiling in de vorm van verschil-

lende units wordt verminderd.” Helemaal
gerust is de faculteitsraad niet op de
plannen: “We raadplegen vakbonden over
de personele maatregelen die het
bestuur wil nemen.”
Volgens personeelslid ir. Gert Boxem
kun je die zien als
een herstructurering
die komt op een
gunstig moment.
“De vergrijzing zorgt
al voor een natuurlijk
verloop.” Maar niet
iedereen kan met
pensioen. Voor de
drie mannen van de
grafische studio
moet vanaf 2014 een
andere plaats
gevonden worden. “De faculteitsraad wil
met eventuele hulp van vakbonden ervoor
zorgen dat dat op een correcte manier
gebeurt.”

Deze en andere vragen heeft de raad
schriftelijk aan het faculteitsbestuur voorgelegd. Hoe ziet het bestuur het inzetten
van promovendi in het
onderwijs? Zijn dat
bijvoorbeeld
Engelstaligen? En
hoe wordt de begeleiding van de ateliers
in gevuld? Studenten
moeten meer zelfwerkzaam zijn, hoe
wordt dat concreet
ingevuld? Gaat dat
niet ten koste van de
kwaliteit? En over de
vermindering van
contacturen: dat is
voor nutteloze
gesprekken prima,
maar verliest de
faculteit de binding tussen docent en
student en studenten onderling niet uit
het oog?
De faculteitsraad heeft behalve vragen
ook een aanbeveling. “Stel een onderwijsprogramma-commissie in die toeziet op
het implementeren van de voorstellen.
We moeten zorgen dat leerdoelen en
programma goed op elkaar aansluiten.”
De brief ligt inmiddels bij het faculteitsbestuur. De raad beslist naar aanleiding
van de antwoorden over verdere stappen.
“Het ontwikkelingsplan kan goed uitpakken. En we gaan er vanuit dat wij nog
voldoende inbreng bij de implementatie
kunnen hebben.”/

Het opstellen van
het plan was een
sprint, nu hijgt
het bestuur even
uit en dan moet
men weer
doorrennen

Een andere zorg die de raad heeft, betreft
de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek.
“We willen de motivatie over het samenvoegen van die track met Productontwikkeling graag nader toegelicht zien. Wij
denken dat er wel degelijk behoefte is aan
goed opgeleide ingenieurs in die richting.
De opleiding is verder aan geen enkele
Nederlandse universiteit te volgen. Het
maatschappelijk belang is groot en die
rechtvaardigt in onze ogen een eigen
leerstoel.”
De financiering van de leerstoelen per
2014 moet ook goed in de gaten worden
gehouden volgens de raad. “Het plan is de
formatie voor hoogleraarplaatsen voor
slechts tachtig procent te laten financieren door de eerste geldstroom. De
andere twintig procent zal uit de derde
geldstroom moeten komen, ofwel; die
zullen ze zelf moeten meebrengen. Wij
vragen ons af op je op deze basis voldoende hoogleraren kan binnenhalen. Bij
Building Physics and Systems hoeft dat
geen probleem te zijn, maar bij Architectuur misschien wel. En daar zijn juist veel
studenten.”

.
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Niet ik maar mijn brein beslist
Filosoof prof.dr. Jan Verplaetse
beschrijft in zijn boek ‘Het
morele instinct’ dat de vermeende rationele moraal
van de mens geen kwestie is
van opgelegde ethiek. Het is
volgens hem eerder terug
te voeren op chemische processen in het brein. Met
voorbeelden uit de neurowetenschap toont hij aan
dat de mens beschikt over
een aangeboren idee over
goed en kwaad. Een omstreden
standpunt dat twee verdeelde
kampen oplevert. Op woensdag
28 april geeft hij hier een
lezing over in de Blauwe Zaal.
Ben ik mezelf uit vrije wil,
of ben ik gewoon datgene
wat mijn brein me opdraagt?
Zolang de mens bestaat,
worstelen filosofen en
wetenschappers met deze
vraag. Sterk verbeterd hersenonderzoek biedt steeds meer
inzicht. Voordat we keuzes
maken, nemen onbewuste
processen in ons brein allang
een beslissing, zo blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek.
Verliefdheid, depressie of vrije
wil? Het lijkt erop dat het
allemaal wordt bepaald door
de chemie in ons hoofd.
Filosoof Jan Verplaetse van
de Universiteit Gent is hiervan
overtuigd. In zijn boek, waarvoor hij de NWO Eurekaprijs
ontving, vertelt hij waarom de
ene mens goed is en de andere
slecht. Hij verklaart vijf morele

systemen. Vier ervan berusten
op intuïties of emoties (de hechtingsmoraal, de geweldmoraal,
de reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal) en slechts
één is rationeel (de beginselenmoraal). Die moraal verplicht
mensen om dingen te doen
of te laten, maar op
diverse gronden en
verschillende
manieren.

hauer de basis van alle moraaleen neurobiologisch gegeven is.

Galilei

Vanaf zijn vakantieadres in
Terschelling laat Verplaetse
weten dat het onderwerp zeker

Illustratie: Anna Houwen

Gemeenschappelijk
aan alle moraal is dat die
onze individuele vrijheid
begrenst. Verplaetse wijst in
zijn boek ook op de zogeheten
spiegelneuronen. De ontdekking
ervan maakt duidelijk dat
empathie -volgens Schopen-

hout snijdt aan een technische
universiteit. “Filosofie en
techniek zijn meer met elkaar
verbonden dan algemeen wordt
aangenomen. Ingenieurs maken

neuromodulatie en scanners
mogelijk waardoor we het brein
beter kunnen bestuderen. De
uitkomsten raken de filosofie.
Want door wetenschappelijke
ontdekkingen van het brein
wordt de ruimte voor het dualistische mensbeeld steeds kleiner.
De gedachte dat er ergens
een aparte plek
bestaat waar
de geest
vrij is,

Is Verplaetse een nieuwe Galilei
die tegen de verdrukking in de
wereld moet overtuigen dat de
zogeheten vrije geest eigenlijk
helemaal niet bestaat? “Ik wil
mezelf niet vergelijken met een
dergelijke grootheid uit de
wetenschap.” Maar inderdaad,
ook zijn tegenstanders geven
slechts haperend toe, vindt
Verplaetse. “Ze erkennen nu
de invloed van spiegelneuronen
maar blijven dingen als moraliteit en individuele creativiteit
vrijwaren. Zoals het er nu uitziet,
worden onze gedachten en
persoonlijkheid echter gevormd
door chemische processen in de
hersenen. Niets meer dan dat.”
De neurowetenschappen
leggen bloot hoe hersenprocessen moreel gedrag
begeleiden en mogelijk
maken. Of omgekeerd, hoe
verstoorde breinprocessen
moreel gedrag belemmeren.
“Moraal is niet alleen een
kwestie van sociale omgeving
of culturele code maar ook van
hersenactiviteiten. Het is een
combinatie van emotie en rede,
van natuur en cultuur. Dat
dubbele karakter zal ik niet
ontkennen, maar de rol van
emotie en biologie is in alle
studies naar moraal onderbelicht. Ik probeer dat met
mijn boek te herstellen.”(FvO)/

wordt
achterhaald
door de openbaring
van de processen die in het
brein plaatsvinden en ons sturen.
We bevinden ons op een kantelpunt in het culturele denken.
Wat is een mens? In mijn ogen
een product van de natuurlijke
evolutie.”

.

Prof.dr. Jan Verplaetse geeft op
woensdag 28 april van 11.45 tot 13.00
uur de lezing ‘Het morele brein’ in
de Blauwe Zaal van het Auditorium.

“Het biologisch paspoort deugt niet”
Het biologisch paspoort dat
dopinggebruik van sporters
moet blootleggen, kan zo bij
het grof vuil. En de wetenschappers die het bedacht
hebben, doen hun werk niet
goed. Ze verschuilen zich
achter reglementen. Met deze
gepeperde uitspraken veegt de
Nederlandse chemometricus
Klaas Faber de vloer aan met
de nieuwste vorm van dopingopsporing. Op woensdag
28 april praat hij over het
biologisch paspoort in
De Zwarte Doos.
Een chemometricus als Klaas
Faber combineert statistiek,
wiskunde en chemie.
Vakgebieden die allen een
connectie hebben met dopingonderzoek. Faber deed onderzoek met tal van gerenommeerde
universiteiten en instituten in
binnen- en buitenland en is
tegenwoordig zelfstandig
consultant.
Hij is de laatste maanden in
het nieuws gekomen door zich
af te zetten tegen het biologisch
paspoort. “Het aantonen van
dopinggebruik met behulp van
een biologisch paspoort is
indirect bewijs en gebaseerd op
schattingen. De hele methode
berust echter op statistiek die
rammelt”, meent hij.
Naast de klassieke dopingtesten
zijn een aantal internationale
sportbonden in 2002 begonnen
met het verzamelen van

verschillende bloedparameters
bij hun atleten. Er is een database aangelegd van deze biologisch paspoorten. Onderzoek
door het Wereld Anti-Doping
Agentschap (WADA) concentreert zich vooral op de jonge
rode bloedcellen of reticulocyten.
Zijn die te hoog (hoger dan 2,5
procent) dan kan er sprake zijn
van recent epo-gebruik. Een te
lage waarde (minder dan 0,4
procent) kan duiden op epogebruik in het verleden. Alle
bekende waarden zijn vastgelegd
in een model en sporters die
zonder goede reden (een ziekte
bijvoorbeeld) afwijkingen
vertonen, wacht een schorsing
van twee jaar.

zaken en beroepsprocedures
volgde, maar ze mocht uiteindelijk niet deelnemen aan de
winterspelen 2010 in Vancouver.
Faber: “Bij Pechstein zijn meerdere dingen mis gegaan. Maar
als ze direct in Hamar goede
berekeningen hadden gedaan,
was ze nooit aangeklaagd.
In haar geval is de statistiek
op bizarre wijze misbruikt.
Op definitieniveau is er gewerkt
met de verkeerde kans waarvoor
een getalletje is ingevuld dat uit
een verkeerde berekening komt
rollen. Bovendien is het totaal
betekenisloze resultaat ook
nog eens vergeleken met de
verkeerde norm.”
De schaatsbond baseert zich

op wetenschappers die als norm
een zekerheidspercentage van
95 procent betrouwbaar genoeg
vinden. Dat kan 1 op de 20 keer
een foutieve uitslag opleveren.
Faber vindt dat bij kansrekening
het toeval verder moet worden
uitgesloten naar hooguit 1 op
10.000. “Zelfs bij 1 op 1000,
met een zekerheid van 99,9
procent, zou Pechstein bij een
juiste berekening binnen de
bandbreedte zitten. Het is nota
bene de norm van 99,9 procent
die altijd in de context van
het biologisch paspoort wordt
genoemd. Een bizarre vergissing dus.”
Over de zaak-Pechstein is het
laatste woord nog niet gezegd.

Faber reageert terughoudend
maar verwacht wel dat ze wordt
vrijgesproken. Hij ontkent dat
hij een direct belang heeft in
haar zaak zoals in sommige
media wordt gesuggereerd.
“Het gaat mij in eerste instantie
om de beroepseer. Het biologisch paspoort kan een succes
worden als de juiste methode
wordt gevolgd. Nu zou ik mijn
persoonlijke bloedwaarden niet
aan deze onderzoekers toevertrouwen. Alsof je een kind een
geladen pistool geeft.” (FvO)/

.

Dr. Klaas Faber geeft op woensdag
28 april een lezing over het biologisch
paspoort. Dit doet hij van 11.45 tot
13.00 uur in filmhuis De Zwarte Doos.

Claudia Pechstein

Wielrenners onder wie Igor
Astarloa en Pietro Caucchioli
werden in het verleden door
hun eigen teambaas aan de
kant gezet nadat er bij hen rare
bloedwaarden waren geconstateerd. De Duitse schaatsster
Claudia Pechstein kreeg echter
de twijfelachtige eer om als
eerste sporter officieel te worden
bestraft op basis van het biologisch paspoort. De bloedwaarden
van de vijfvoudig Olympisch
kampioene vertoonden begin
2009 in Hamar zodanige
afwijkingen dat dopinggebruik
bewezen werd geacht. Ze werd
door de internationale schaatsbond ISU voor twee jaar
geschorst. Een reeks rechts-

Wielrenner Floyd Landis won in 2008 de
Tour de France, maar werd gediskwalificeerd vanwege vermeend dopinggebruik.

Schaatsster Claudia Pechstein
werd als eerste bestraft op basis
van het biologisch paspoort.

De Nederlandse wielrenner
Thomas Dekkers werd in 2007
betrapt op dopinggebruik.
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Studenten bezorgd
over wijziging drankwet
Mogen studentenverenigingen straks niet eens
meer een biertje tappen
voor bij het eten? Die
kans bestaat als de
wijziging van de Dranken Horecawet wordt doorgevoerd. Gemeenten
kunnen dan meer beperkingen aan drankgebruik
opleggen.
Momenteel wordt de wetswijziging, die als belangrijkste doel heeft alcoholconsumptie onder jongeren
tegen te gaan, in de Tweede
Kamer behandeld. In de
nieuwe regeling zouden
gemeenten de tijden waarop drank geschonken mag

worden bij niet-commerciële verenigingen kunnen
inperken. Dat zijn bijvoorbeeld sportkantines en
buurthuizen, maar ook
studentenverenigingen.
De besturen van de drie
Eindhovense studentenverenigingen volgen de
ontwikkelingen op de voet,
zo blijkt uit een rondvraag.
Bij Demos gaat de bar
gewoonlijk om vier uur ’s
middags open, SSRE
begint een uurtje later. Bij
het ESC gaat bij mooi weer
het terras vaak om drie uur
al open. ESC-president
Simeon van der Steen:
“Het zou wel heel vervelend zijn als dat niet

Gestrand in verre oorden

meer zou mogen. In dat
geval gaan we ongetwijfeld
samen met de andere
studie- en studentenverenigingen actie ondernemen.”
Een ander pijnpunt, het
voorstel om de leeftijd
waarop jongeren bier
mogen kopen te verhogen
van zestien naar achttien,
lijkt inmiddels van de baan
omdat een meerderheid
van de Tweede Kamer zich
hiertegen heeft uitgesproken. Van der Steen
zegt hiermee erg blij te
zijn: “ESC-leden die een
hbo-studie volgen zijn
soms namelijk nog geen
achttien.” (HOP/TJ)/

.

Erwin Koeman traint dames Pusphaira
Een bijzondere training
voor de speelsters van
Dames 1 en 2 van de
Eindhovense Studentenvoetbalvereniging
Pusphaira, vorige week
donderdag. Als gevolg
van een ludieke weddenschap werd de training
gegeven door niemand
minder dan Erwin Koeman,
bondscoach van
Hongarije.
Foto: Bart van Overbeeke

De weddenschap werd
afgesloten na de wedstrijd
Pusphaira Dames 1 tegen
VV Acht Dames 1, eind vorig
seizoen. De Pusphairaspeelsters liepen in de
kantine van VV Acht Erwin
Koeman, die daar zo nu en
dan meespeelt in het
eerste, tegen het lijf. Toen
de dames hem vroegen of
hij hen niet een keer wilde
komen trainen, antwoordde hij dat hij dat zou doen
als ze de volgende zondag
met minimaal twintig
speelsters weer bij Acht op
bezoek kwamen. “Ik had
niet gedacht dat ze ook echt
zouden komen,” aldus een
lachende Koeman. “Maar
tegen studentes moet je

zoiets natuurlijk niet
zeggen.” Meer dan twintig
vrouwen zaten de volgende
zondag weer in de kantine
bij Acht, en Koeman hield
zich aan zijn woord.
Koeman laat de dames
vooral flink werken aan
hun positiespel. Vaste
trainer Raymond Starke,
die vanaf de zijlijn ook wat
aanwijzingen geeft, constateert dat ze toch wel iets
fanatieker zijn dan normaal.
Hij zou het niet erg vinden
als Koeman vaker kwam,
maar niet alleen vanwege
de inzet. “Dertig dames is
geen doen in je eentje.”
Eén van de speelsters van
Dames 2 is de Hongaarse

Fanni Daruny Sypaseuth,
TU/e-studente Scheikundige Technologie. Ze gaat
even apart met ‘haar’
bondscoach op de foto.
“Het is heel bizar om hem
te ontmoeten. De training
was goed, ik vond het erg
leuk.” Een onderdeel van
de training was op doel
schieten. Dat kan van pas
komen,
want
trainer
Raymond Starke heeft
Fanni beloofd dat ze, als ze
zondag scoort, het gesigneerde Hongaarse minishirtje krijgt dat Koeman
voor de dames had meegenomen.(SK)/

.

Het gestremde vliegverkeer bezorgt ook
TU/e-studenten overlast.
Ze moeten hotels regelen
of op zoek naar alternatief vervoer. Ze kunnen
niet bij verplichte
colleges zijn, moeten hun
stage uitstellen of
kunnen hun boeken niet
ophalen. De meesten
zitten niet bij de pakken
neer en maken van de
nood een deugd.
Negentien studenten en
begeleiders van de faculteit
Biomedische Technologie
zitten sinds zondag onvrijwillig in Kuala Lumpur. Ze
hadden net hun studiereis
in Australië afgerond en
waren op weg naar Nederland.
Volgens
BMTstudent René van Donkelaar ondervinden sommige
studenten problemen door
de vertraging. “Er zijn
onderwijsblokken begonnen met verplichte aanwezigheid”, meldt hij per
mail. “Sommigen zouden
als studentassistent gaan
werken en anderen wilden
aan hun stage beginnen.”
De studenten waren drie
weken Down Under en
bezochten allerlei bedrijven in Melbourne, Sydney
en Brisbane. Blijkens hun
eigen weblog (http://bme

De gestrande BMT-studenten maken er het beste van in Kuala Lumpur

studytour.blogspot.com)
vermaken de studenten
zich vooralsnog opperbest.
Een groep van vijftig eerstejaars studenten Industrial
Design
moest
langer
blijven in Milaan, meldt
Fiona Jongejans van studievereniging
Lucid.
Ze
waren daar vanwege de
International Design Week.
Hun vlucht was geannuleerd en de bestuursleden
hebben na een dag bellen
een bus kunnen regelen
voor 45 studenten. De vijf
bestuursgenoten hebben
de allerlaatste huurauto
kunnen huren op het
vliegveld van Milaan.
Jongejans: “Daarmee zijn
we ’s nachts teruggereden
naar Charleroi. Vanaf daar
hebben we een bus en vier
treinen genomen en heel
veel uren gewacht voor we

ID-studenten vierde
in CHI-competitie

Lilian Admiraal en Joran Damsteegt, masterstudenten Industrial Design (ID), zijn
vierde geworden in de CHI 2010 Student
Design Competition. CHI staat voor
Computing Human Interaction. De competitie maakt deel uit van een conferentie,
één van de grootste op het gebied van ID.
De conferentie was van 10 tot 15 april in
Atlanta. In totaal waren er honderd inzendingen. Joran en Lilian ontwikkelden een
apparaatje dat ouders en hun kinderen
moet stimuleren te lopen en een opdracht
uit te voeren. Lilian: “Jammer dat we in de
finale op de vierde plek zijn geëindigd,
maar de competitie was echt heel sterk.
Studenten uit de USA hadden met hun
project terecht gewonnen. Het was een
geweldige ervaring om ons project in een
grote zaal te presenteren.” (JvG)

terug waren in Eindhoven.
De terugreis heeft ons 22
uur gekost en heel veel
geld.”
Het verblijf van ID-studenten Joran Damsteegt en
Lilian Admiraal in Atlanta
is ook onverwacht verlengd.
(zie artikel hieronder). Zij
woonden daar de CHI-conferentie bij. Admiraal per
mail: “Vanuit de organisatie is er gelukkig steun,
al zijn zij vooral nog bezig
met het verzamelen van informatie van de mensen
die gestrand zijn. De sfeer
is best goed en iedereen
probeert er het beste van te
maken, al merk je wel heel
goed dat iedereen gewoon
naar huis wil. Een ‘verplichte’ vakantie is toch
echt geen pretje en de verplichtingen thuis stapelen
zich op.” (JvG)/

.

Knappe TU/e-student trekt
zich terug uit verkiezing
TU/e-student Hans Derks heeft zich na het
behalen van de halve finale van de Student
of the Year-verkiezing teruggetrokken uit
de competitie, een zoektocht naar de
student die het beste ‘beauty en brains’
combineert. Dinsdag werd bekend dat de
23-jarige Derks, die aan de TU/e de master
Embedded Systems volgt, was aangemerkt
als een van de twaalf beste mannelijke kandidaten. Tot verbazing van Derks zelf: “Ik
had me ingeschreven op de website omdat
je een reis naar Australië kon winnen, en
heb me toen ook maar voor deze wedstrijd
opgegeven. Ik heb er verder helemaal niets
voor gedaan.” Toen bleek dat hij in de halve
finales mee moest doen aan onder meer
een competentietest en een debat, liet
Derks de organisatie weten dat hij daar
geen zin in had. In overleg is toen besloten
hem van de lijst te halen. (TJ)

En hoe is het in Ulsan?

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.

Omdat onze mooie wereld
meer te bieden heeft dan
alleen Eindhoven, hebben
wij besloten ons geluk te
zoeken in Zuid-Korea.
We zijn terecht gekomen
in Ulsan, een zuidelijk
gelegen stad met 1,3

miljoen inwoners. Hier
werken we alweer bijna
twee maanden aan de
Ulsan National Institute
for Science and Technology (UNIST).
Ulsan is een grote
industriële stad die de
afgelopen jaren snel is
gegroeid door de aanwezigheid van Hyundai
en grote scheepsvaart.
Grote bedrijven
sponsoren UNIST en
daarom denken we dat
hier veel potentieel is,
geld in ieder geval wel.
We kunnen ons werk hier
prima doen en hebben
zelfs de beschikking over
meer faciliteiten dan we
gewend zijn.
Ook zien we op UNIST
hoe groot het verschil
tussen Koreaanse en
Nederlandse studenten is.

Ten eerste kiezen ze hier
niet per se wat ze zelf
willen studeren, het
wordt mede (vooral)
bepaald door de ouders.
Veel studenten moeten
ontzettend hard werken
om een studie aan een
universiteit vol te kunnen
houden, we weten niet of
het komt door de inefficiëntie of door het hoge
niveau van de studie.
Voor ons is het prima te
doen. We werken aan een
onderzoeksproject voor
Samsung over ‘memory
colour’ en een project
voor de Koreaanse
overheid waarin we een
nieuwe fiets ontwerpen
samen met twee ervaren
professoren (ex-Samsung
en -Hyundai). Daarnaast
assisteren we in lessen
over ontwerpen en

tekenen, alsof we er zelf
veel verstand van hebben...
Omdat Ulsan een relatief
nieuwe stad is, zijn hier
niet zoveel leuke clubs
om naartoe te gaan.
Daarvoor moeten we twee
tot drie uur reizen naar
Busan (of naar Seoul, een
aanrader). Er zijn hier wel
veel traditioneel Koreaanse
bars waar we met onze
vrienden in een kamertje
aan een tafel zitten en
waar tijdens het eten de
flessen soju (alcoholische
drank gemaakt van rijst,
red.) snel tevoorschijn
komen. Dan lijken de
Koreanen opeens ook een
stuk opener en minder
serieus in het leven te
staan.
Het Koreaanse eten was
(en is) soms echt wennen.
De mensen houden hier

van veel pepers en zeevoer
in gerechten en dat zorgt
in ons appartementje af
en toe voor stevige soundtrack vanuit de badkamer.
Op de planning staat het
eten van ‘Bul Dak’, het
pittigste Koreaanse
gerecht dat naar wat we
gehoord hebben zelfs
Koreanen kan laten

huilen. Dit stukje tekst
kan dan ook het laatste
zijn wat jullie van ons
horen.
(cheers),
Wouter Aerts & Sander van
Berlo, studenten Industrial
Design
Wouter (links) en Sander
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Podiumplaats TU/e ‘zit erin’ bij de Batavierenrace

De internationale studentenvereniging Mosaic
houdt op woensdag 28
april een multiculturele
quiz aan de TU/e.
Iedereen kan meedoen,
in een team van maximaal drie personen. De
quiz vindt plaats in de
Senaatszaal van het Auditorium vanaf 19.00 uur.
Inschrijven kan via
mosaic@tue.nl, en kost
drie euro per team. Het
beste team wint honderd
euro.

De lopers van het Eindhovense team voor de
Batavierenrace dichten
zichzelf dit jaar een
podiumplaats toe.
De 38ste editie van
deze grote estafetteloop
voor studenten wordt
komende zaterdag
gehouden. Duizenden
studenten trekken hun
loopschoenen aan om
de 175 kilometer tussen
Nijmegen en Enschede in
25 etappes af te leggen.
De TU/e en Fontys doen
met achttien teams mee.
De beste teams van iedere
universiteit hebben een
onderlinge
competitie.
Mede-ploegleidster Ellen
Adolfs,
TU/e-studente
Bouwkunde, schat de
kansen voor het Eindhovense universiteitsteam
positief in. Alleen Groningen lijkt vooralsnog niet te
kloppen. “Die zijn zo
absurd goed.”
Een tweede of derde plaats
is volgens Adolfs goed
mogelijk. “We hebben dit
jaar behoorlijk snelle
lopers. Vooral onder de
vrouwen is het niveau
enorm gestegen. Bij de

Multiculturele
quiz Mosaic

Twee
kampioenen
bij Tantalus

Leden van het universiteitsteam trainen voor de Batavierenrace van komend weekend.
Foto: Bart van Overbeeke

Dommelloop bleken enkele
lopers verrassend goed te
zijn. Studente Industrial
Design Davine Blauwhoff
kwam er bijvoorbeeld bij
de vrouwen onverwacht
goed uit. We hebben een
strenge selectie moeten
houden.” De Dommelloop
op de TU/e-campus geldt
als kwalificatie voor de
Batavierenrace.
Maikel van Eekelen, TU/estudent
Werktuigbouw-

kunde, en Fontys-studente
Ruth van der Meijden zijn
als veelbelovende atleten
op de slotetappe gezet. Een
ander talent is volgens
Adolfs Industrial Designstudente Karin Vintges. Zij
werd begin dit jaar eerste
op het NK Indoor 2010 voor
studenten in Apeldoorn.
Het gecombineerde team
bestaat uit 21 TU/e-studenten en 4 Fontysstudenten.
De afgelopen weken hebben

de teamleden getraind om
zich optimaal op de race
voor te bereiden. Verder is
er een ‘slimme opstelling’
gemaakt,
laat
Adolfs
weten. De snellere atleten
staan aan de start van een
etappe. Vorig jaar werd het
Eindhovense team nog
zesde bij de Batavierenrace.(JvG)/

.

Het eerste damesteam en
het tweede herenteam
van de Eindhovense
Studenten Basketbalvereniging Tantalus zijn
eerste geworden in de
competitie. De teams
werden afgelopen vrijdag
gehuldigd door de vereniging. Beide teams promoveren in hun klasse. De
Dames 1 komen komend
seizoen uit in de hoofdklasse en het Heren 2
team gaat spelen in de
overgangsklasse.

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 ‘slapen doe je
maar thuis’, de beste collegezaal van de TU/e.
Temperatuur
Een collegezaal met de juiste temperatuur is niet echt te
vinden. Met een beetje zon en een heleboel ijverige stu denten wordt zo’n zaal al snel benauwd... Bovendien lijkt
het echt alsof ze in de winter de verwarmingen uit hebben
staan en in de zomer juist opstoken! De ideale temperatuur
om goed bij te leren blijkt 18 graden Celsius te zijn, maar
dat is in een grote collegezaal moeilijk constant te houden.

Zithouding
De zithouding van een student is erg belangrijk: onze rug g e t j e s z i j n a l z wa k v a n d a g i n d a g u i t d ie z wa r e l a p t o p s
meesjouwen en we hebben nu eenmaal aanleg voor rsi.
Bij het bouwen van de collegezalen zou je toch denken dat
er is nagedacht over het ontwerp…NOT! Wat vaststaat, is dat
er niet gedacht is aan lange mensen. Bij een lengte van 1.75
meter plus wordt het echt te krap tussen de collegebanken.
Een verkrampte houding met weinig bewegingsruimte is
niet echt ideaal om rsi-klachten te voorkomen.

Te-laat-kom-mogelijkheden
Bij het naar binnen sneaken van de collegezaal moet je maar
net geluk hebben welke zaal het betreft. Zo moet je in het
Auditorium voorzichtig te werk gaan wil je een beetje
onopvallend plaatsnemen. Je komt dan niet direct in het
zicht binnen, maar de deur is altijd goed hoorbaar! Ook bij
het uitkiezen van een tafeltje moet je geluk hebben; er zijn
heel wat piepende en klemmende tafeltjes en stoeltjes.
Een beetje kruipolie kan daar geen kwaad.

Doorschuifgemak
Veel studenten vinden het eng om voorin de collegezaal
plaats te nemen. Resultaat: iedereen hutjemutje achterin.
En als de zaal wel gevuld is: grote irritatie, omdat je twintig
keer moet opstaan voor mensen die willen doorschuiven,
net als jij al je spullen hebt uitgestald. Gelukkig zijn er ook
lenige studenten: die klimmen van een rijtje hoger of lager

Hardwerkende studenten

naar de juiste plek. De makkelijkste manier is om met je
overredingskracht (of gewoon aan bekenden) te vragen of
iedereen een plaatsje wil opschuiven of dat je even langs
mag. Een optie waar de schoonmakers niet zo blij mee zijn
is dat heel de rij even op het puntje van zijn stoel gaat zitten
zodat je achterlangs over de zittingen kunt lopen. Dit blijkt
de snelste manier en met een beetje vakkundigheid niet de
gevaarlijkste. Sommige stoelen zijn echter niet berekend
op twee personen per stoel dus dit kan nog wel eens mis
gaan (misschien kraken ze daarom zoveel).

Zonlicht
Een stimulatie voor een actieve werkhouding: zonlicht!
Helaas leidt uitzicht ook erg af van het bord, maar toch.
Een beetje zonlicht kan echt geen kwaad, zeker als er
meerdere uren op een dag college gevolgd moeten worden.
In de winter raakt je helemaal snel depressief als je in het
donker naar de TU/e gaat, in donkere zalen zit en dan ’s
avonds in het donker weer naar huis gaat. Gelukkig hebben
ze toch aan ons gedacht, lichttherapie bij het studenten sportcentrum geeft een echte boost en zo kun je er weer
wat uurtjes tegenaan in de collegezaal.

Andere activiteiten
Verder kun je natuurlijk veel meer dingen doen in college zalen dan alleen maar opletten en kennis vergaren. Wist je
dat sommige zalen van binnenuit op slot kunnen? Het is
maar dat je het weet…

Conclusie : Iedere student brengt als het goed is heel
wat uurtjes door in de collegezalen van de TU/e. Nu zijn er
natuurlijk heel veel verschillende en ze zitten niet allemaal
even lekker. De beste collegezaal is er een waar iedereen
wel eens heeft gezeten: een beetje sjiek met zachte
kussentjes voor je billen en een goede zithouding:
Auditorium 5 (enige minpuntje is het gebrek aan zonlicht).

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

Heilige huisjes
“Jij gelooft in god, dus jij
gaat naar de hemel. En ik
geloof in niks, dus we
komen elkaar na de dood
nooit meer tegen.”
Deze zin uit een bekend
Nederlands liedje bood
me altijd een duidelijk
vooruitzicht. In het hier namaals scheidt mijn
weg zich van die van de
gelovigen. Deze gedachte
blijkt dezer dagen echter
verschrikkelijk achter haald. In mijn reis naar
het vagevuur neem ik
tegenwoordig ook een
kleine kolonie aan
pedofiele priesters mee.
In elke groepering zitten
rotte appels, of dit nou een
geloof, bevolkingsgroep
of de fanclub van een
voetbalteam is. De acties
van een paar raddraaiers
zeggen weinig over de
gehele groep. Hoe deze
probleemgevallen worden
aangepakt door de groep
zelf, zegt des te meer.
Pedofilie toeschrijven aan
homofiele neigingen.
Wat krachttermen uit de
oorlog erbij halen. Of de
kwestie simpelweg dood zwijgen tijdens de paas zegening. Allemaal
duidelijk de verkeerde
aanpak. “Wir haben es
nicht gewusst” is geen
reden om geen “sorry”
te hoeven zeggen.
Na decennia van doof potten en het afkopen
van slachtoffers, is de
tijdbom dan toch afgegaan
en ligt de vuile was op
straat. Hoe te zorgen dat
het laatste restje geloof waardigheid de kerk niet
verlaat?
“Crisismanagement
begint bij communicatie”,
las ik laatst. Laat dat net
zijn waar het tot op heden
aan heeft ontbroken.
Mijn advies aan de heren
in het Vaticaan: doorbreek
de ijzige stilte en beken
je schuld. Een paus die
namens de hele kerk
door het stof gaat, kan
een begin maken met
vergiffenis te vragen voor
de begane zonden. Want
een kerk die regeert vanuit
een ivoren kerktoren en
wars is van kritiek is echt
achterhaald. Hoog tijd
dat de kerk zelf dit heilige
huisje neerhaalt.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Bart van Oorschot / 24 /
derdejaars ID
“Dit is een foto van de band waarin
ik zit, Human Race. We hadden een
heuse fotoshoot in België. Een vriend
van ons studeert fotografie in Rotterdam en heeft dit geregeld. De foto’s
zijn genomen in een mijn uit 1880
die al veertig jaar is verlaten. Het was
de eerste elektrische mijn die werd
gebouwd. Officieel mag je er natuurlijk niet komen, maar hey… Was vet
hoe al de machines overwoekerd
waren door planten.
Rechts zie je
trouwens nog
subtiel ons logo
met bandnaam
(Human Race)
en de voeten
van een robot.”

vloeistof over de mantel te gieten en die in brand te
steken. De direct daarop ontstane vuurbol werd
gedoofd toen onze aspirant-kindervriend het water
indook. Dus, direct naar het ziekenhuis met die gast?
Ben je gek. Het slachtoffer en de andere studenten
werden later op de dag eerst geïnaugureerd en pas
veertig uur later ging men hem checken op eventuele
verwondingen. Resultaat: tweede- en derdegraads
brandwonden op de rug van onze nasmeulende Sint.
De mores schrijven ongetwijfeld voor dat je dan toch
je bek houdt, maar daar dachten zijn ouders anders
over. Zij hebben alsnog aangifte gedaan. (HK)

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.

Mattía Fiumara,
tweedejaars Electrical Engineering

De mensen die lunchen in de kantine van Laplace
herkennen de vrolijke trui van Mattía wellicht; hij
draagt hem graag en vaak. Meestal heeft hij ook een
grote witte koptelefoon op zijn hoofd staan. Dat is
niet vanwege zijn kledingstijl, maar uit functioneel
oogpunt. “Ik vind kleding wel belangrijk, maar wil er
niet veel geld aan besteden. Ik geef mijn geld liever
uit aan mijn hobby; elektronische muziek maken. Dat
doe je met synthesizer-software en een toetsenbord.
Pas heb ik een dj-installatie aangeschaft voor onge veer vierhonderd euro.” Mattía maakt dub step, dat
is een vrij nieuwe stroming in de wereld van elektro nische muziek. De kledingstijl die daarbij hoort, kent
wijde truien, petjes en skateschoenen. “Daar hoor
ik qua kleding helemaal niet bij.” Behalve dan de
skateschoenen. Eigenlijk moet hij eens nieuwe
schoenen, maar ja, het geld is even op en hij kan
er nog steeds op lopen. “Mijn stijl? Geen idee.”
Soms heeft Mattía echt geen zin om zich mooi aan
te kleden, soms -meestal wanneer hij met zijn
vriendin heeft afgesproken- wel. Dan doet hij
zijn enige overhemd aan, speciaal voor haar.
Het overhemd is licht roze, effen. Daar gaat
een spijkerbroek onder, “want ik heb geen andere
broeken”. Hij heeft wel nog meer roze kleren,
een T-shirt en een ouder paar schoenen.
Deze lievelingstrui heeft hij gekocht in een winkel in
Middelburg. Tijdens een vakantie in Zeeland ging hij
met zijn vriendin -op haar verzoek- winkelen. Altijd
leuk om te slagen bij het shoppen; gelukkig vond hij
dit testbeeld. “En hij zit ook nog heel lekker.” (NS)

Doorgaans zijn het boeddhistische monniken
die zichzelf uit protest tegen iets in brand
steken. Zondag 11 april liet in Giethoorn een
andere ‘geestelijke’ zichzelf in de fik zetten,
al was een heilige verontwaardiging daar
niet de reden van. Het Dagblad van het
Noorden meldde dinsdag dat tijdens een
ontgroeningsuitje een Groningse student
gewond is geraakt toen hij, gestoken in een
Sinterklaaspak, aan drie andere kandidaten vroeg
hem in brand te steken. Een van hen was zo
behulpzaam om de goedheiligman een brandbare

