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Nieuwe strategie TU/e
vraagt forse investering
Over de eerste aanzet tot een
nieuw strategisch plan voor de
TU/e voor de komende tien jaar
werd gisteren gedebatteerd.
Belangrijkste punten: Engels
wordt de voertaal, er komen
vier faculteitsdoorsnijdende
thema’s, de instroom van studenten, vrouwen en buitenlanders moet sterk omhoog, er
komt een Engineering College
voor excellente bachelorstudenten en een instituut voor
life long learning. Kosten: zesà zevenhonderd miljoen euro.
Met in- en externe groepen is acht
maanden gewerkt aan de ‘houtskoolschets’ voor de Strategie
TU/e 2020. Hoogleraar Anthonie
Meijers, lid van regiegroep,
presenteerde woensdag 26 mei
de grote lijnen van het plan aan
ongeveer tweehonderd toehoorders. Hij deed dat in het Engels,
wat in 2020 ook de voertaal moet
zijn aan de TU/e.
De schets spreekt over drie actielijnen die de komende tien jaar
leidend moeten zijn. Zo worden
er vier thema’s gekozen die de
maatschappelijke en economische

impact van de onderwijs- en
onderzoeksprogramma’s
moeten vergroten. Deze thematische clusters gaan dwars door
de faculteiten heen en krijgen
ieder een eigen wetenschappelijk
directeur, die tot taak heeft alle
partners samen te brengen en
voor de financiële middelen te
zorgen. De bestaande faculteiten
blijven intact. Drie thema’s
worden al genoemd: sustainable
energy, industrial innovation en
health. Binnen het onderwijs is
meer differentiatie gewenst. Dat
leidt onder meer tot de oprichting van een brede en intensieve Engelstalige bacheloropleiding Engineering Science
en daarvoor komt op de campus
een Engineering College, vergelijkbaar met het University
College in Utrecht. Met deze opleiding, waarbij gerekend wordt
op honderdvijftig afstudeerders
per jaar, moet een nieuw type
ingenieur worden opgeleid.
Multidisciplinair, internationaal
georiënteerd, sterk in teamwork
en communicatie en ondernemend van aard, aldus het plan.
Lees verder op pagina 3

‘Shanghai-film’ ICMS in Beeldbank
In de Beeldbank in het Hoofdgebouw draait tot en met 18 juni de eerste film
die is uitgebracht door de animatiestudio van het TU/e-Institute for
Complex Molecular Systems (ICMS). De film met de titel ‘Towards a living
artificial kidney’ duurt anderhalve minuut en wordt doorlopend vertoond.
De film draait ook op de Wereld Tentoonstelling in Shanghai. (FvO)
Lees meer over de animatiestudio van ICMS op pagina 9

Grote NWO-subsidies
naar COBRA
COBRA, de onderzoeksschool
voor communicatietechnologie
van de TU/e, heeft twee ‘NWO
Groot’-subsidies binnengehaald. De subsidies worden
gestoken in een optische
waferscanner en een reactor
om nanodraden te maken.
NWO investeert met de subsidies in totaal ruim drie
miljoen euro in de TU/e.
COBRA-directeur prof.dr. Harm
Dorren (Electrical Engineering)
gaat voor het eerste project een
samenwerking aan met chipmachinefrabrikant ASML, dat
zelf ook een substantieel bedrag
investeert. ASML levert een
waferscanner waarmee de TU/e
zelf geïntegreerde optische chips
kan maken met een zeer hoge
kwaliteit. De waferscanner werkt
met ultraviolet licht met een golflengte van 193 nanometer.
COBRA krijgt hiermee de
beschikking over een wereldwijd
unieke machine voor het onderzoek aan actieve optische chips,
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die op termijn de huidige elektronische chips moeten aanvullen.
Voor het tweede project werken
onderzoekers van Technische
Natuurkunde samen met de TU
Delft. TU/-hoogleraar prof.dr.
Paul Koenraad en prof.dr. Erik
Bakkers, universitair hoofddocent in Eindhoven en deeltijdhoogleraar in Delft, hebben 1,59
miljoen euro gekregen voor de
aanschaf van het nieuwste type
MOVPE-reactor (metal-organic
vapor phase epitaxy). Hiermee
kunnen onderzoekers in de
cleanroom van de TU/e vanaf
medio 2011 het groeiproces van
halfgeleidende nanodraden tot in
detail controleren. Met de nieuwe
reactor zullen nanodraden van
nieuwe combinaties van materialen gemaakt worden. Nanodraden hebben toepassingen in
onder meer leds, zonnecellen,
(bio)chemische sensoren en
transistoren. (TJ)/

.
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Vechten voor het onderwijs én
Euroshopper-pindakaas

Het collegegeld is verhoogd, studenten moeten fors
meer betalen voor een tweede studie, de studiefinan ciering dreigt te worden vervangen door een sociaal
leenstelsel en ook de OV-kaart staat op de helling.
Nederlandse studentenorganisaties hebben genoeg
van alle studentonvriendelijke maatregelen en hielden
daarom vrijdag 21 mei in Amsterdam een protestmani festatie, waar duizenden studenten op afkwamen.
Het gros van de Eindhovense studentenpopulatie
bleek vrijdag echter andere prioriteiten te hebben:
slechts zes TU/e’ers gaven zich op voor de geplande
bustocht vanuit Eindhoven naar Amsterdam die door
het College van Bestuur zou worden gesponsord. Maar
een bus bleek niet nodig. Uiteindelijk treinden in
totaal zo’n tien Eindhovenaren naar de hoofdstad, tot

teleurstelling van medeorganisator Christopher Gits
van de Eindhovense studentenfractie PF. Hij vreest dat
de magere opkomst het gevolg is van het feit dat de
mail hierover pas twee dagen ervoor de deur uitging:
“Een les voor de volgende keer”.
Ondanks de magere Eindhovense inbreng kijkt Gits
tevreden terug op de manifestatie, waar studenten
met spandoeken onder meer liet weten zich ‘de Euro shopper-pindakaas niet van het brood te laten likken’.
Hij hoopt dat studenten die er niet bij waren, zich reali seren dat dergelijke manifestaties wel degelijk effect
hebben en er de volgende keer wél bij zijn: “Anders
moet je niet klagen en heb je geen recht van spreken”.
(MvdV)
Foto’s: Hans Stakelbeek/FMAX

Bouten eerste vrouwelijke hoogleraar BMT
Universitair hoofddocente dr.
Carlijn Bouten wordt per 1 juni
aangesteld als hoogleraar aan
de faculteit Biomedische
Technologie (BMT). Ze is
daarmee de eerste vrouwelijke
hoogleraar van die faculteit.
Het gaat om een persoonlijk
hoogleraarschap, wat betekent
dat er geen nieuwe groep om
haar heen wordt geformeerd.
Voor Bouten is de aanstelling
vooral van belang omdat ze nu
zelf als promotor mag optreden
voor haar promovendi, zegt ze.
“Daarbij kun je als hoogleraar je
onderzoek met meer gezag
onderbouwen. En ik zie het als
een blijk van waardering.”
Volgens decaan prof.dr. Peter
Hilbers van BMT wil de faculteit
met de benoeming van Bouten
inderdaad waardering laten
blijken
voor
haar
werk.
“Daarnaast is het een manier om
haar onderzoeksgebied naar
buiten toe beter zichtbaar te
maken.” Een persoonlijk hoogleraarschap brengt minder organisatorische taken met zich mee
dan een standaard voltijdshoogleraarschap, waardoor Bouten
zich intensief met het onderzoek
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Carlijn Bouten. Foto: Bart van Overbeeke

kan blijven bemoeien.
Bouten (42) is sinds 1991 verbonden aan de TU/e. Ze studeerde
aan de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije
Universiteit en promoveerde in
1995 in Eindhoven. In 2002 werd
ze met steun van het NWOAspasiaprogramma bevorderd
tot universitair hoofddocent en
een jaar later ontving ze de prestigieuze Vicisubsidie van NWO. In
2005 werd Bouten verkozen tot
lid van De Jonge Akademie, de
‘jongerenafdeling’ van de KNAW.
De nieuwe hoogleraar krijgt de
leeropdracht ‘Cell-matrix interaction for cardiovascular regene-
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ration’. Ze zal haar huidige
onderzoek naar het kweken van
hartkleppen en hartweefsel
vernauwen tot de interactie
tussen cellen en het omliggende
weefsel. Deze wisselwerking gaat
ze ‘real-time’ bestuderen met de
nieuwste microscopische technieken. “We willen de vorming
van weefsel van cellen kunnen
verbeteren door de cellen op de
juiste manier te stimuleren, bijvoorbeeld door hun omgeving te
beïnvloeden via mechanische
triggers of met synthetische
materialen waaraan biologische
triggers zijn toegevoegd.” (TJ)/

.
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Tom Kamps
“Ik vind het een uitdaging om te verbeteren”
Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Tom Kamps kiest zijn woorden
zorgvuldig, denkt na voordat
hij een vraag beantwoordt.
Onderbouwt zijn stellingen met
argumenten. Kamps, eerstejaars student Technische
Bedrijfskunde, is deze maand
fractievoorzitter geworden van
studentenfractie PF. Een
broekie voelt de negentienjarige zich niet, zijn eerdere
ervaring met raadswerk geeft
hem voldoende zelfvertrouwen.
Het begon al in de brugklas, toen
Kamps zich geroepen voelde om
klassenvertegenwoordiger te
worden. “De roosters waren niet
op orde. Sommige docenten
waren laat met nakijken. Ik vond
het een uitdaging om één en
ander te verbeteren.”
Dat willen verbeteren is altijd
een drijfveer gebleven. De jonge
voorzitter van de PF liet zijn
mening al gelden in de leerlingenraad, in de medezeggenschapsraad en in de gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraad
tijdens zijn middelbare schooltijd.
“Er waren nog veel andere commissies, waar ik niet in zat”,
nuanceert hij half verontschuldigend. In die periode dacht hij
ook nog actief mee in de organisatie Ons Middelbaar Onderwijs
- het schoolbestuur van meerdere
scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant.
Bestuurszaken trekken hem,
niet gek dan ook dat hij sinds
september 2009 Technische
Bedrijfskunde aan de TU/e
studeert. Waar die interesse
vandaan komt en of het in de
genen zit; hij heeft geen idee.
Zijn opa was directeur van een
basisschool, maar veel verder
komt hij niet.
Al snel zocht hij naar mogelijkheden om ook aan de universiteit mee te denken en praten.
Tom koos er bewust voor om
zich niet à la minute aan te
sluiten bij een overlegorgaan.
“Ik vond het te risicovol om
het direct in het begin te doen.

Ik wilde eerst weten of ik aan mijn
bindend studieadvies zou voldoen.
Begin 2010 zag ik dat dat wel moet
lukken. Ik loop nominaal en heb
een gemiddelde van een 8,2.”
Het besluit om PF-lid te worden,
was snel genomen. “Ik vond dat
ik te weinig wist van het reilen en
zeilen binnen de faculteit om lid
te worden van de faculteitsraad.
Bij de universiteitsraad is de overdracht wat beter geregeld. Ik richt
me liever op het gehele plaatje.”
Tom sprak met studentenfracties
PF en Groep-één en hakte de
knoop door. “Bij PF ervaar ik een
wat opener houding en meer
gedrevenheid. Ik vind hun argumentatie meer solide. Al moet ik
zeggen dat de verschillen tussen
de fracties uit het verleden stammen en dat de speerpunten steeds
meer overeen komen.”
Dat hij het zo snel tot voorzitter
zou schoppen, kon de negentienjarige niet bevroeden. De
andere leden kregen het te druk
met andere activiteiten of hadden
er al een voorzitterschap op zitten.
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Op de begane grond van het Hoofdgebouw
treffen we een derdejaars studente
Werktuigbouwkunde. Het is Marrit
Hermens en ze wacht. Op wie?
“Ik wacht op Ingrid van Haaren, ze is even
iets inleveren. We zijn samen aangenomen
bij het voorlichtingsteam van de TU/e.
Dat komt zo: ik was aan het sporten bij
het Studentensportcentrum. Daar deed
ik zware oefeningen op muziek, het heet
Bootcamp geloof ik. Die dag was studie-

Lichte twijfel speelde hem even
parten toen hij voor het voorzitterschap werd gevraagd, maar de
uitdaging lonkte. Hij blijft er
rustig onder. “Ik wist van tevoren
waaraan ik begon. Ik heb een vrij
intensieve inwerkperiode gehad
als lid en ken de meeste dossiers
wel. Ik heb er de gelegenheid en
tijd voor. Het maakt me trots
diensten neer te kunnen zetten
en een goede aanvulling te geven.”
Eind deze maand is zijn eerste
deelname aan de universiteitsraadsvergadering, wat hij hoogstens ‘een beetje spannend’ vindt.
Ondertussen ziet hij naast zijn
studie en zijn raadswerk van
vijftien tot twintig uur per week
ook nog kans te volleyballen en
examentrainingen te geven aan
middelbare scholieren.
Persoonlijk draagt Tom buitencurriculaire activiteiten een warm
hart toe. “De universiteit moet er
vooral over nadenken of ze kiest
voor rendementen of voor verbreding. Het is goed voor de
persoonlijke ontwikkeling van

voorlichter Marjan van Ganzenwinkel daar
ook aan het zweten. Zij zag dat ik na afloop
een trui van Werktuigbouwkunde aandeed.
Toen vroeg ze me of ik niet wilde solliciteren
bij het voorlichtersteam.”
De eerste trainingavond is achter de rug.
De negentien teamleden is op het hart
gedrukt dat zij de eerste indruk geven aan
vwo-scholieren die interesse hebben in
een studie aan de TU/e. En dat die eerste
indruk erg belangrijk is. “We moeten niet
zoveel mogelijk mensen werven, maar
helpen de juiste scholieren op de juiste
plek te krijgen. Dus eerlijke voorlichting
geven.”
Hermens vindt het belangrijk dat mensen
zich op hun gemak voelen. Ook bij de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia in
Helmond. Wanneer ze daar onbekenden
ziet, bijvoorbeeld wachtende ouders, dan
maakt ze daar even een praatje mee. Net
als met de klanten bij de bakker in AarleRixtel, waar ze een bijbaan heeft. En ze wil
het niet als reclamepraatje zeggen, maar

studenten om activiteiten buiten
de studie te ontplooien. We zitten
nu op een punt waar heel belangrijke beslissingen worden genomen.” Een ander issue voor de
jonge voorzitter is internationalisering. “Als we ons willen profileren als een internationale
universiteit, moet je de studenten
meer stimuleren om naar het
buitenland te gaan. Ik hoor
bijvoorbeeld van sommige studenten dat ze geen studiepunten
krijgen aan buitenlandse universiteiten en daardoor kostbare tijd
verliezen. Het wordt hen soms
te lastig gemaakt.”
Vice-fractievoorzitter Rudy van
Beurden spreekt vol lof over de
nieuwe voorzitter. “Hij is heel
ambitieus en zit vol met goede
en frisse ideeën. Tom stelt
actiepunten op en stelt daar
deadlines aan. Hij heeft digitale
informatie opgeruimd, zodat er
meer overzicht is. Tom heeft
ontzettend veel ervaring en is
een sterke voorzitter met een
duidelijke visie.”/

.

ze leest Cursor graag omdat ze wil weten
wat er zich afspeelt op de TU/e. “Dat is
belangrijk in mijn werk als voorlichter.”
(NS)
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TU/e wil helft kosten nieuwe
strategie zelf betalen
Vervolg van de voorpagina

Maatschappelijke thema’s en
mens- en geesteswetenschappen
moeten in de toekomst in alle opleidingen aan de TU/e nadrukkelijk worden geïntegreerd.
Hiermee winnen de opleidingen
aan duurzame maatschappelijke
herkenbaarheid en worden ze
bovendien aantrekkelijker voor
nieuwe groepen potentiële studenten, met name voor vrouwen.
Hiervan moet de instroom
drastisch omhoog. In tien jaar
tijd moet het aandeel vrouwen in
de bachelor van 17 naar 30
procent en in de master van 19
naar 28 procent, zo staat in het
strategisch plan. Ook binnen de
wetenschappelijke staf moet dat
percentage progressief stijgen.
Nu ligt het aantal vrouwen op vier
procent, in 2020 moet één op de
vijf wetenschappers een vrouw
zijn.
Volgens
hoogleraar
Anthonie Meijers wordt dit hét
criterium om te zien of de TU/e
erin geslaagd is een cultuuromslag te maken.
Het aantal buitenlandse studenten, zowel in de bachelorop-

leidingen als in de masters, moet
ook stevig omhoog. In 2020
streeft men naar 125 bachelors en
350 masterstudenten van buitenlandse komaf die hier hun
diploma halen. Binnen de wetenschappelijke staf moet het
aandeel buitenlanders naar
dertig procent.
Om voet aan de grond te krijgen
op de markt voor life long
learning wordt de TU/e Academy
for
Advanced
Engineering
Studies opgericht. Dit instituut
moet gaan voorzien in de
behoefte om hightech bedrijven
de mogelijkheid te geven hun
beste ingenieurs extra vraaggestuurde opleidingen te laten
volgen.
Het hele strategieplan, waarbij
ook
het
huisvestingsplan
Campus 2020 en de ombouw van
de campus tot het TU/e Science
Park worden gerekend, gaat
tussen de zes- à zevenhonderd
miljoen euro kosten. Volgens de
schets moet de TU/e de helft
daarvan (inclusief de 250 miljoen
voor het huisvestingsplan) zelf
kunnen dekken. De rest moet

Wetenschap als kunst in Cascade

komen uit investeringen, participaties en bijdragen en subsidies
van derden en door stijgende inkomsten van de TU/e. Daarbij
wordt gedacht aan het Rijk, de
provincie en de gemeente
Eindhoven.
De eerste reacties tijdens het
debat waren vooralsnog positief.
Al kwamen er ook geluiden dat de
TU/e met dit plan lang niet ambitieus genoeg is als het vergeleken zou worden met plannen
die in het buitenland worden opgesteld. De komende weken is
het de bedoeling dat de houtskoolschets nog diverse malen
onderwerp van debat is, zodat
nieuwe input kan worden meegenomen in de definitieve
Strategieschets. (HK)/

.

Een businesscase, een groepsdiscussie en een meer filosofische
opdracht -waarvoor de finalisten
een deugd moesten bepleiten als
dé oplossing voor een bedrijf aan
de rand van de afgrond- waren de
opdrachten waarmee de studenten zichzelf op 21 mei in de
kijker moesten zien te spelen.

.

Onderzoekers van de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde onder
leiding van prof.dr. Paul Koenraad hebben afgelopen week online
gepubliceerd in het hoog aangeschreven vakblad Nature Physics. In
het artikel ‘Many-body exciton states in self-assembled quantum dots
coupled to a Fermi sea’ beschrijven de onderzoekers hoe de optische
eigenschappen van een zogeheten ‘quantum dot’ (een stukje halfgeleidermateriaal dat zo klein is dat het zich in bepaalde opzichten als
een kunstmatig atoom gedraagt) worden beïnvloed door elektronen
die vrij bewegen in de nabijheid van de quantum dot. Volgens de
natuurkundigen is de observatie van deze beïnvloeding een belangrijke stap in de ontwikkeling van kwantumcomputers op basis van
halfgeleiderstructuren. (TJ)

Top-subsidie voor scheikundig onderzoek

De onderzoeksgroep van prof.dr. Rint Sijbesma, Supramolecular
Polymer Chemistry, heeft van NWO Chemische Wetenschappen een
TOP-subsidie toegekend gekregen van driekwart miljoen euro. De
subsidie wordt door de groep gebruikt voor onderzoek aan een recent
door hen ontdekte methode om met mechanische krachten katalysatoren aan- en uit te zetten. Sijbesma kan met het geld drie promovendi en een postdoc-onderzoeker aanstellen. De groep publiceerde de genoemde methode vorig jaar in Nature Chemistry. De
hoop is dat het mechanisme kan worden gebruikt in zelfherstellende
materialen. In totaal werden zes topsubsidies toegekend, uit 27 inzendingen. (TJ)

van de GTD niet van. “Als we het
strijdveld betreden, gaan we er ook
hélemaal voor. Onze kracht? We
zijn samen gewoon een goed ge oliede machine”, verklaart Baijens.
Met 208 punten wonnen ze, net als

twee jaar geleden, de sportieve
strijd en lieten ze de opvolgende
beveiliging (186 punten) ver achter
zich. (MvdV)
Foto: Bart van Overbeeke

TU/e-student ‘best graduate’
van Nederland
TU/e-student Lennart
Verheijen heeft de landelijke
Best Graduates-verkiezing
gewonnen. Twaalf studenten,
na diverse selectierondes
gekozen uit vele honderden
deelnemers, bonden vrijdag
21 mei in Amsterdam de eindstrijd aan. Verheijen won geen
van de drie finaleopdrachten,
maar scoorde overall wel de
meeste punten.

Vorige zomer was in Cascade al
een soortgelijke tentoonstelling
van Witek te zien. De kunstenares ziet haar werk als een
manier om de schoonheid van
wetenschap zichtbaar te maken
voor leken: “Voor de opening
hebben we ook publiek van
buiten de universiteit uitgenodigd. Ik hoop ook dat meer wetenschappelijk
medewerkers
geïnspireerd zullen raken om

hun werk eens op een andere
manier te tonen.”
Op woensdagmiddag 2 juni om
16.00 uur wordt de expositie
geopend met een kleine performance,
‘Imagine
all
the
Crystalls’, met danseres Ana
Euson en TU/e-onderzoeker
Rafal Rogowski in een hoofdrol.
(TJ)/

Nanowetenschappers TU/e publiceren
in Nature Physics

Zelfgemaakte zeskampbokaal
terug naar GTD
Het was natuurlijk ook wel een tik keltje sneu vorig jaar. Om op
verzoek van universiteitssecretaris
Harry Roumen een wisselbokaal
voor de TU/e-zeskamp te maken en
deze bij de eerstvolgende editie te
moeten afstaan aan de winnende
beveiliging. Maar sinds een week
staat de bokaal weer in de kantine
van de Gemeenschappelijke
Technische Dienst, “daar waar ie
hoort te zijn”, stelt technicus
Jeroen Baijens tevreden vast.
Baijens en zijn GTD-collega’s
vormden donderdag 20 mei één van
de tweeëntwintig teams die op het
TeMa-veld de sportieve strijd aan bonden tijdens de meerkamp van
de personeelsvereniging. Een
méérkamp, want aan de zeskamp
zoals het de voorgaande twee jaren
heette, werden met het oog op de
wachttijden drie spelen toe gevoegd. En lang wachten, daar
houden de jonge fanatiekelingen

‘The Beauty of Crystals and
Vortices’ is de toepasselijke
titel van een vanaf volgende
week in gebouw Cascade te
bewonderen foto-expositie.
Deze is gebaseerd op wetenschappelijke afbeeldingen van
wervels en kristallen die door
de in Cascade residerende kunstenares Halina Witek zijn
bewerkt in het kader van het
vijftigjarig jubileum van de
faculteit Technische
Natuurkunde.

Student Electrical Engineering
Verheijen zat er naar eigen
zeggen lekker in, niet in de
laatste plaats dankzij zijn jarenlange toneelervaring bij Doppio.
“Sommige mensen zijn tijdens
een presentatie bijvoorbeeld heel
bewust bezig met hoe ze erbij
staan. Ik ben het gewend om door
veel mensen bekeken te worden;
daardoor kan ik me echt richten
op hoe mijn verhaal overkomt.”
Medefinalist
Roy
Puijman,
student Operations Management
& Logistics aan de TU/e, is blij dat
‘concurrent’ Verheijen de winst
naar Eindhoven wist te loodsen.
Niet in de laatste plaats vanwege
de hoge Delftse factor (zeven studenten) in de finale, zegt hij
eerlijk. Zelf werd hij overall
zesde; wel won hij de derde

ronde, de deugdenestafette. Van
DSM, dat hem eerder als finalist
aanwees, krijgt hij bovendien een
ticket voor de Olympische Spelen
in Londen cadeau: “Een uniek
evenement, waar ik anders waarschijnlijk niet zomaar terecht
zou komen”.

Sollicitatie

Lennart Verheijen scoorde de
hoofdprijs van tienduizend
euroen een trip, aangeboden
door TNO, naar het Engelse
Goodwood Festival of Speed.
Verder hing op dinsdagochtend
na Pinksteren TNO al aan de
telefoon over een reeds lopende
sollicitatieprocedure waarvan de
student al even niks meer had
vernomen. (MvdV)/

.
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Algemeen
Dienst Interne Zaken

Blokhuis promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.dr.ir. W.F. Schaefer en
prof.dr.ir. B. de Vries.

Maaltijden Auditorium

Maandag: vegetarische aardappelschotel; kip cordon
bleu, aardappelkroketten, rauwkost; zalmfilet, dillesaus, aardappel gratin, bloemkool-broccoli in saus.
Dinsdag: tortellini in milde groentekaassaus;
holzfallersteak, jus, gekookte aardappelen, sperziebonen; kip Tikki massala, djuvec rijst, gegrilde
groente mediterraan.
Woensdag: Braziliaanse stoverij met kriel; lekkerbekje,
ravigottesaus, aardappelpuree, groentemacedoine;
kalfstartaar in roomsaus, rösti rondjes, peultjes.
Donderdag: Zuid-Duitse pasta met kaas en uien;
boeuff bourgignon, aardappelblokjes, doperwten;
varkenshaas, stroganoffsaus, steakhouse frites,
luxe gemengde salade.

TU/e-brede ICT en statistiek
cursussen
In de maanden juni en september is er voor
studenten en medewerkers van de TU/e de
mogelijkheid de volgende cursussen te volgen:
Juni: Matlab advanced, Access 2007, PowerPoint
2007, JavaScript, PHP and MySQL en Windows 7
September: Programmeren in C, HTML,
Outlook/Word 2007 en LATEX
Voor nadere informatie en inschrijving zie:
www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursusprogramma
voor 2010 op de website.

Mensen
Promoties
Ir. E.G.J. Blokhuis verdedigt op dinsdag 1 juni 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 ‘Governing Multi-Actor Decision Processes
in Dutch Industrial Area Redevelopment’.

Ir. S.A. Rovers verdedigt op woensdag 2 juni 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 ‘Magnetically induced localized on-demand
drug delivery’. Rovers promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes en prof.dr.ir. K. Kopinga.
Ir. F. Damhof verdedigt op donderdag 3 juni 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 ‘Numerical-experimental analysis of thermal
shock damage in refractory materials’. Damhof
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

Afscheidscollege
Op vrijdag 4 juni houdt prof.ir. J.M. Post (B) zijn
afscheidsrede van de TU/e. Dit gebeurt om 16.00
uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
van zijn afscheidsrede is ‘Van ‘aap, noot, mies, huis’
naar ‘zon, wind en water’.

Studentenleven
Interactie

International debate Efficiency in
Communication
Interactie is the study association of international
activities for students of Industrial Engineering
and Management at the TU/e and organizes an
International debate for both Dutch and international
students.
This year’s International debate will be held during
the event Vision Final Conference and contains the
topic Efficiency in Communication. This topic will
be divided in multiple statements which will be
introduced by specialists from politics, the business,
and the academic world.

Every student is able to participate in this debate,
which will be held in Lagerhuis style. The panel
of specialists will decide which persons are the best
debaters.
This debate is open for everyone and needs no
application. The debate is located at the Senaatszaal,
Auditorium TU/e and starts at 21:00 on Tuesday the
1st of June. We welcome you all! More information:
http://interactie.svindustria.org/en/vision/

Diversen
Fulbright Center

Pre-departure bijeenkomst VS-gangers
Ga je aankomend studiejaar op undergraduate of
graduate niveau aan een Amerikaanse universiteit
studeren, dan ben je van harte uitgenodigd deze
Pre-Departure bijeenkomst bij te wonen. Ook als
je in de VS gaat studeren via een uitwisselingsprogramma of via ISEP, ben je van harte welkom
op deze bijeenkomst.
Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse consulaat zal aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven
over het aanvragen van een (studie)visum en beantwoorden van vragen. Daarnaast organiseren we
een paneldiscussie met studenten die in Amerika
hebben gestudeerd en zijn er stafmedewerkers
van het Fulbright Center aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Lees vantevoren ons Pre-Departure handbook, dat
je kosteloos kunt downloaden van onze website:
http://www.fulbright.nl.
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland.
Datum: 15 juni 2010
Inschrijven vanaf 14.30 uur
Programmaduur: 15.00 u. - 16.45 u.
Entree: vijf euro (alleen contant te betalen)

Kamer van Koophandel

Seminar samenwerking in de hightech
supply chain
Dinsdag 8 juni 2010: ‘Informatie delen verbindt de
hightech keten’, Brainport Industries, mini-seminar
van over samenwerking in de high tech supply

chain, m.m.v. Siemens PLM Software, KMWE,
FEI en TU/e (kostenloos), meer informatie en
aanmelden bdijk@brabant.kvk.nl.

NVAO

Studenten en secretarissen gezocht
De NVAO zoekt: studenten (m/v) die als studentlid
van panels van deskundigen mee willen werken om
de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsinstellingen of nieuwe opleidingen te beoordelen. Lees hier meer: http://www.nvao.net/vacaturestudentpanelleden
Secretarissen (m/v) die als extern secretaris van
panels van deskundigen een bijdrage willen leveren
aan het beoordelen van de kwaliteit van Nederlandse
en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen waarover
in het Engels wordt gerapporteerd. Lees hier meer:
http://www.nvao.net/vacature-externe-secretarissen

Vacatures
Administratief Medewerker, dienst Financiële en
Economische Zaken V84.1152, 0,6 fte, 1 jaar, Schaal
6 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD position Heterogeneous Catalysis Faculteit ST
V37.1084 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
PhD Position Experimental analysis of 3D industrial
heat-transfer systems Faculteit TN V34.1151 1,0 4
years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
PhD position ‘Advanced Autonomous Model-Based
Operation’ Faculteit EE V36.1149 1,0 4 years
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Postdoc position and 5 PhD candidates project
COBRA-NL Faculteit EE V36.1150 1,0 3 or 4 years
Inschaling in overleg.
Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)

Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?!
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers
Holland Financials
Korte beschrijving
Zoek jij een (bij)baan waarbij je jouw eigen werktijden bepaalt, zeer riant verdient en samenwerkt met gezellige collega’s?
Dat kan bij ons! Wij bieden je al snel doorgroeimogelijkheden, een unieke werklocatie t/o Centraal Station Eindhoven,
in de groene toren, plus een salarisindicatie tussen 10 en 15 euro per uur!
Beschrijving
Holland Financials in Eindhoven zoekt vanwege haar sterke groei enthousiaste collega’s om ons gezellige inhouse callcenterteam te komen versterken. Je benadert mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, om een afspraak te maken voor
onze ﬁnancieel adviseurs. Wij onderscheiden ons door een prettige bedrijfscultuur en uitstekende doorgroeimogelijkheden.
Bovenop het uitstekende basissalaris bieden wij buitengewone bonusregelingen, waardoor jouw verdiensten ﬂink oplopen:
€ 15 per uur is geen uitzondering!
Je kunt jezelf inroosteren van maandag t/m donderdag in de middag of avond (12.30-17.00u of 17.00-21.30u).
Op vrijdag zijn de werktijden van 10.30-17u en op zaterdag van 10-14u.
Functie eisen
Beheersing van Nederlandse taal, wil om te scoren en beschikbaarheid van wekelijks minimaal 12 uur.
De minimum leeftijd is 17 jaar.
Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Tom Zweegers
vacatures@holﬁn.nl
040-2121111
www.holﬁn.nl
Reacties graag doorsturen naar vacatures@holﬁn.nl

giro 300
www.hartstichting.nl

HOLLAND
FINANCIALS BV

F I N A N C I E E L

A D V I E S

Journalistiek
iets voor jou?
Fontys Hogeschool Journalistiek nodigt je uit voor
een individueel oriëntatiegesprek op 16 juni 2010.
Wil je antwoord op de vraag: kan ik het, is het wat voor mij?
Vierjarige hbo-opleiding Journalistiek voltijd en deeltijd.
Leidt op voor de erkende bachelor degree in journalistiek.

Voor meer informatie:
www.fontys.nl/journalistiek/intake
journalistiek@fontys.nl
tel: 0877 87 72 11
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Shift040 lanceert vernieuwde site
De Eindhovense studentensite
Shift040.nl heeft op haar
tweede verjaardag, woensdag
26 mei, een nieuwe, sterk uitgebreide website gepresenteerd.
De studenten die de site beheren,
willen zich met de vernieuwde
site nog nadrukkelijker manifesteren als het online middelpunt
van het studentenleven in Eindhoven. Tom van Lochem, voorzitter van Shift040: “Studentenleven is er genoeg in Eindhoven.
Er zijn een kleine honderd verenigingen, en alleen al de 39 studentensportclubs tellen zo’n
drieduizend leden. Maar vaak
weten ze niet van elkaar wat ze
doen. Shift040 is twee jaar
geleden opgericht om overzicht

te bieden, zodat studenten in
Eindhoven kunnen lezen wat
andere studenten in 040 allemaal doen, en erbij kunnen
aanhaken. En natuurlijk zodat we
op de hoogte zijn van elkaars
borrels en feesten.”
De verbouwde site heeft allerlei
nieuwe functies, een nieuwe
opmaak en een extra doelgroep:
nieuwkomers en scholieren die
nog een studiestad moeten
kiezen. Zij worden met onder
meer filmpjes aan het handje
meegenomen langs alle aspecten
van het studentenleven in ‘040’.
Naast het bestaande studentennieuws en het agendasysteem
voor studentenactiviteiten, kunnen studenten op de nieuwe site
terecht voor beoordelingen van

cafés en eetgelegenheden. Ze
kunnen via hun mobiele telefoon
cijfers geven. “Dat kan dus
gewoon als je in de kroeg staat, of
aan de shoarmabalie”, legt de
voorzitter uit. “Zo tippen we
elkaar waar je goed en goedkoop
kunt eten en uitgaan.”
Shift040 is een zelfstandige
stichting met een redactie en een
bestuur dat geheel bestaat uit studenten van de TU/e, Fontys en de
Design Academy. De website
wordt gemaakt vanuit een eigen
kantoor op Strijp-S. De site is
twee jaar geleden opgericht
vanuit TU/e-universiteitskrant
Cursor, met een redactie van
studenten.
De
gemeente
Eindhoven en de TU/e bekostigen de site. (FvO)/

.

Bonden en VSNU wachten op Voorjaarsnota
Het cao-overleg tussen vakbonden en de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) is opgeschort totdat de Voorjaarsnota
van het nieuwe kabinet is
verschenen. Het uitstel komt op
verzoek van de VSNU. Dat heeft
Marieke van den Berg van
Abvakabo FNV deze week laten
weten.
De Voorjaarsnota geeft tussentijds een overzicht van het
lopende begrotingsjaar van het
kabinet. Normaal biedt de minister van Financiën die voor 1 juni

aan. Door de val van het kabinet
en de verkiezingen voor de
Tweede Kamer op 9 juni wordt
dat later. VSNU verwacht dat
deze nota van invloed zal zijn op
de cao-onderhandeling en heeft
daarom gevraagd om een tijdelijke pauze. Van den Berg: “We
hopen nog deze zomer op een
goede cao. De VSNU zal eind juni
toch echt met een fatsoenlijk
aanbod moeten komen. In de
tussentijd gaan we met onze
leden praten en acties voorbereiden voor het geval we er niet

uitkomen.” De bonden hebben al
aangegeven dat ze behoud van
koopkracht eisen voor de medewerkers van de universiteiten.
(FvO)/

.

Natuurkundehoogleraar TU/e lid
Maatschappij der Wetenschappen

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, leider van de groep Plasma &
Materials Processing van de faculteit Technische Natuurkunde, is
verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW). De KHMW is in 1752 opgericht en is
daarmee het oudste ‘Geleerde Genootschap’ van Nederland. De organisatie wordt bestuurd door een college van ‘directeuren’ (circa 300)
die de kosten dragen. Daarnaast zijn zo’n 350 wetenschappers met
staat van dienst lid. De KHMW probeert via lezingen en conferenties
een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij. (TJ)

In memoriam
Op 13 mei is prof.dr. D.A. de Vries overleden op de leeftijd van 94 jaar.
Professor Daan de Vries heeft belangrijke bijdragen geleverd aan onderwijs,
onderzoek en bestuur van onze universiteit gedurende de eerste 25 jaar van
haar bestaan. Hij werd in 1958 benoemd tot hoogleraar in de algemene
natuurkunde aan de THE.
Na te zijn afgestudeerd in de theoretische natuurkunde in Leiden was hij
twee periodes verbonden aan de Landbouwhogeschool te Wageningen,
onderbroken door een voor hem bijzonder zware periode tijdens de bezet ting. In Wageningen deed hij onderzoek op het gebied van de fysica en de
micrometeorologie van de bodem. Op dat onderwerp promoveerde hij in
Leiden in 1952 bij H.A. Kramers.
Internationale bekendheid verwierf hij door zijn werk in Australië, samen
met J.R. Philip, op het gebied van de modellering van het simultane
transport van vocht, warmte en zout in de bodem. Voor dit werk ontvingen
zij beiden de prestigieuze Robert E. Horton Award van de American
Geophysical Union in 1958.
In Eindhoven verbreedde hij zijn activiteiten op het gebied van het warmte transport. Naast transport in poreuze media werd onderzoek geëntameerd
op verschillende andere gebieden: kookverschijnselen en electrolyse, tur bulent warmte- en materietransport met het oog op toepassingen in
landbouw en milieu en transportcoëfficiënten in mengsels van gassen.
Prof. Daan de Vries was een actief en deskundig bestuurder. Hij was secre taris van de Senaat in het academische jaar 1963/64. Hij was voorzitter/be heerder van de afdeling Technische Natuurkunde van 1966 tot 1970 en hij
was gekozen lid van het CvB in de periode 1978-1982. Daarnaast was hij lid
c.q. voorzitter van tal van nationale en internationale gremia. Hij kreeg voor
zijn wetenschappelijk werk een eredoctoraat in Toulouse in 1986. Voor zijn
vele maatschappelijke verdiensten kreeg hij hoge koninklijke onderschei dingen in Nederland en in België. Prof. De Vries was een aimabel, erudiet en
buitengewoon zorgvuldig man, die tot op hoge leeftijd belangstelling
toonde voor zijn technische universiteit en zijn leerlingen. Wij leven mee
met zijn echtgenote en zijn gezin.
Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde

En ik vind...
De teugels
aanhalen?
Op woensdag 12 mei volgde ik met veel interesse,
verbazing en ergernis het door Studium Generale
georganiseerde debat met de rector magnificus.
Aanleiding voor het debat was het provocerende
interview dat Van Duijn gaf in de Cursor van 17
december 2009. In het stuk getiteld: ‘Het is tijd
om de teugels weer aan te halen’ bestempelde de
rector de Eindhovense student als ‘gemakzuchtig’
en sprak hij zijn ergernis uit over de lage interesse
in het volgen van een studie aan een buitenlandse
instelling en het gebrek aan maatschappelijke
betrokkenheid van de Eindhovense student.
Het is een schande dat de rector zijn studenten zo
durft te toe te spreken. De Eindhovense student
studeert 36 uur per week en het is een publiek
geheim dat dit aanzienlijk meer is dan er aan
andere universiteiten gestudeerd wordt. En
wanneer Van Duijn stelt dat er naast die uren nog
tijd genoeg is voor verbreding, heeft hij het mis: de
week zit verder vol met andere activiteiten.
Doordat studiefinanciering en het geld van pa en
ma voor de gemiddelde student niet genoeg zijn
om van rond te komen, is een bijbaantje noodzakelijk. Bovendien studeren bevriende studenten
aan andere instellingen veel minder uren in de
week, waardoor er voor deze mensen veel tijd overblijft voor sociale activiteiten en andere vormen
van persoonlijke ontplooiing. Dit wil de technisch
student natuurlijk niet als enige missen.
Laten we de situatie aan de TU/e eens uitgebreid
vergelijken met die aan andere (niet-technische)
Nederlandse universiteiten. Een student aan de
TU/e heeft een veel zwaarder studieprogramma en
studeert harder dan andere studenten. Daarnaast
geldt dat er door het hogere niveau van technische
opleidingen weinig tijd is voor persoonlijke ontwikkeling. Wanneer men ervoor kiest die tijd te
maken, resulteert dit onherroepelijk in uitloop op

de nominale studieduur, hetgeen uiteraard weer financiële consequenties heeft. Als de
keuze wordt gemaakt om alle aandacht op de
studie te richten, is het alsnog bijna onmogelijk
om de studie nominaal af te ronden. Bovendien
wordt een student die deze keuze maakt ermee
geconfronteerd dat bedrijven de financieel aantrekkelijke functies aan anderen verstrekken
omdat deze zich middels besturen, commissies en
reizen op een brede persoonlijke ontwikkeling
hebben toegelegd. Niet voor niets schreef het
Technisch Weekblad dat afgestudeerden van technische universiteiten op termijn aanzienlijk
minder verdienen dan hun economische soortgenoten. Een technisch student wordt dus benadeeld aan alle kanten. Ik vraag me af of Van Duijn
bekend is met dit probleem. Dat allerlei primaire
en secundaire voorwaarden aan technische studies
deze studies uitermate onaantrekkelijk maken.
Terwijl afgestudeerden in deze sector nu juist zo
gewild en gewenst zijn. Je zou zelfs kunnen
zeggen dat alle ingeschreven studenten aan de
TU/e een opleiding in de techniek volgen ondanks
de ontmoedigende omstandigheden.
Wanneer Van Duijn dus nog een keer de neiging
heeft om ‘de teugels aan te halen’, is het wellicht
verstandig als hij het parcours eens vergelijkt met
dat van de andere paarden. Hij zou samen met zijn
studenten kunnen opkomen voor hun toekomstige marktpositie en de voorwaarden
waaronder zij studeren, in plaats van zijn eigen
studenten te bekritiseren. Bovendien, een rector
magnificus is verantwoordelijk voor de prestaties
van zijn eigen studenten. En wanneer deze niet de
in zijn ogen gewenste resultaten behalen, speldt
hij zichzelf met deze visie in feite een brevet van
onvermogen op.

Erik Roebroek, student Werktuigbouwkunde
Dit is een samenvatting van de reactie van
Roebroek. Op www.tue.nl/cursor kunt u onder het
kopje ‘opinie’ het hele artikel lezen.

Effe zeuren
Gaat de basisbeurs verdwijnen, en zo ja,
is dat erg? Mij maakt het niet uit: ik
studeer niet meer en ook mijn kinderen
zijn uitgestudeerd. Maar, ik leef mee, dus
toch een paar opmerkingen over de stu diefinanciering, die door Geert en Beert
in deze kolommen ‘stufi’ werd genoemd.
Zijn er eigenlijk echte, levende, stu denten die ‘stufi’ zeggen? Ik vind Stufi
meer een naam voor een gesneden kater
(klankanagram van Foetsie).
In mijn studietijd was er ook studiefinan ciering, al heette dat toen niet zo. Er
waren renteloze leningen, die ‘voor schotten’ werden genoemd. Als je goed je
best deed, en dat deed ik natuurlijk, werd
het voorschot omgezet in een gift:
‘beurs’. Ik heb twee jaar zo’n beurs
gehad, die ook het collegegeld van 300
gulden omvatte - dat zou door de inflatie
nu ongeveer 1.300 euro zijn; studeren is
dus iets duurder geworden.
Toen wat later mijn studie-ijver werd ver drongen door andere interesses, hield
mijn beurs op en moest ik werk zoeken.
Na wat losse baantjes kwam ik terecht op
het Mathematisch Centrum (nu CWI) bij
wat toen de Statistische Afdeling heette.
Ik heb daar veel geleerd: het begin van
mijn (glanzende) carrière. Ik was met een
beurs waarschijnlijk in de goot
geëindigd. Als je als student niet in de
goot wilt eindigen, is er dus alle reden
om op zijn minst niet direct afwijzend te
staan tegen afschaffing van de stufi.
Foetsie met de stufi! Zoek liever een baan
waar je iets kunt leren. Moet je wel iets
studeren waar vraag naar is.
Sommige partijen pleiten voor af schaffing, sommige niet, afhankelijk van

de aard van hun electoraat. Omdat
minder dan de helft van de kiezers zelf
studeert of kinderen heeft die studeren,
zullen partijen die voor afschaffing zijn,
daar niet veel stemmen door verliezen.
Veel mensen beschouwen studenten nog
steeds als rijke nietsnutten.
Afschaffing levert enkele miljarden op,
en dat betekent dat er op andere ter reinen minder bezuinigd hoeft te worden.
Denk aan je ongewassen grootmoeder in
een verpleeghuis of aan je grootvader die
op toewijzing van een rollator of een
scootmobiel wacht. En denk eens aan de
pensioenen van hoogleraren; die zijn
volgens het pensioenfonds de laatste zes
jaar al 16 procent in koopkracht gedaald.
Het wordt tijd dat ik opslag krijg van de
Cursor.
Fred Steutel
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Zicht op veilig straatl
Het gevoel van veiligheid op straat hangt sterk af van het
aanwezige licht en de lichtdynamiek. Hoe dit precies werkt,
wordt de komende jaren uitgezocht in een licht testbed
aan de TU/e. Hierin werken onderzoeksgroepen van onder
anderen Yvonne de Kort (IE&ES) en Gerrit Kroesen (TN)
samen met Philips Lighting. “Een intelligent buitenverlichtingsysteem weet dat een bezopen vent een andere
behoefte aan licht heeft dan een oude van dagen.”

De lantaarnpalen aan De Zaale hebben
dit voorjaar een extra verlichtingselement
gekregen bestaande uit twaalf Philips
City Soul LED armaturen van 106 W
(4000K neutraal wit licht) die individueel
vanuit N-laag te bedienen zijn. Hiermee
ontstaat een testomgeving voor een intelligent buitenverlichtingsysteem. “Je wilt
een straatverlichting die zich aanpast aan
de behoeften van de verkeersdeelnemers
zodat zij zich veilig en comfortabel voelen.
Bijkomend voordeel is dat er energie
bezuinigd kan worden omdat de lampen
niet branden wanneer dat niet nodig is”,
zegt prof.dr.ir. Gerrit Kroesen. Het licht
testbed heeft tot doel een intelligent
buitenverlichtingsysteem te ontwikkelen
dat adequaat reageert op de actuele
toestand en zich instelt op de situatie
zoals die twee
seconden later
zal zijn.
“Het is triviaal om
te meten hoe snel
iemand zich voortbeweegt. Maar
als iemand twee
kilometer per uur
loopt, dan is het interessant om te weten
of het een oude van dagen is, een bezopen
vent of een moeder die een kinderwagen
voortduwt. Want dat heeft invloed op de
behoefte aan licht.” Prof.dr.ir. Marco
Haverlag van Philips Lighting, en deeltijd
hoogleraar bij Technische Natuurkunde,
vult aan: “De uitdaging zit erin het lichtsysteem hierop te laten reageren. Wat er
nu mogelijk is, is dat er een sensor aan
een lichtmast hangt die constateert of
er iemand aankomt. Zo ja, gaat hij aan,
zo nee, blijft hij uit. Het blijkt dat dit
soort systemen onacceptabel zijn voor
de mensen die in de omgeving wonen
en voor de verkeersdeelnemers.”
Kroesen herinnert zich -lachend- een
test van een andere onderzoeksgroep.
“De lantaarnpalen langs een polderweg
waren zo ingericht dat door iedere fietser

die over de weg reed de verlichting aan
ging op het moment dat hij of zij langs de
paal reed. Eén voor éen, dus. Dit project
hebben ze na een half jaar stopgezet omdat
het bijzonder onveilig aanvoelde. Iemand
met kwaad in de zin hoefde bij wijze van
spreken maar af te wachten waar de lamp
aanging. Struikrovers zagen de slachtoffers
al lang van te voren aankomen.” Nu heeft
de GTD een sensorbox in constructie
waarmee verkeersdeelnemers gedetecteerd kunnen worden met microfoons,
camera’s, passieve infraroodstraling,
radar en ultrageluid.
Het wegverlichtingsonderzoek is geaccepteerd als onderdeel van een Kenniswerkers
project. Philips Lighting diende het totale
project in, en de onderzoeksgroepen
van Kroesen (Technische Natuurkunde),
prof.dr.ir. Jan
Bergmans
(Electrical Engineering), prof.dr.
Cees Midden (IE&IS)
en prof.dr. Johan
Lukkien (Wiskunde
& Informatica) participeren daarbinnen
in het deel rondom wegverlichting.

“Mensen willen
kunnen zien,
maar niet
gezien worden.”

Gerrit Kroesen, Marco Haverlag en Yvonne de Kort. Foto: Bart van Overbeeke

Bij dit project is het niet alleen belangrijk
om verkeersdeelnemers te detecteren,
wat mensen acceptabel vinden, speelt
minstens zo’n grote rol. Het perceptieonderzoek is in handen van de groep
mens-techniek-interactie van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (IE&IS). Universitair docent
dr.ir. Yvonne de Kort onderzoekt met
haar mensen hoe steeds complexere
producten door gebruikers ontvangen
en beleefd worden. “Je kunt wel een
dynamisch lichtsysteem bedenken dat
energie bespaart, maar dat gaat alleen
maar werken wanneer mensen dit ook
accepteren.” Ze vertelt over de invoering
van spaarlampen, waar dit aspect onvoldoende aandacht heeft gehad. “Het blijkt

Dynamisch beslissen voor soepelere patiëntenlogistiek
De patiëntenlogistiek in ziekenhuizen
kan een stuk soepeler met het gebruik
van computermodellen die doorlopend
de situatie analyseren en op basis
hiervan adviseren. Anke Hutzschenreuter dook voor haar promotieonderzoek in de complexe planningsstructuur
van het ziekenhuis en ontwikkelde
methoden om bijvoorbeeld bedden
efficiënter aan afdelingen toe te wijzen.
Gisteren, woensdag 26 mei, verdedigde
ze haar proefschrift ‘A Computational
Approach to Patient Flow Logistics in
Hospitals’.
Een ziekenhuis is een complexe omgeving.
Allereerst bestaan ziekenhuizen vaak uit
verschillende gespecialiseerde afdelingen,
die veelal autonoom beslissen over bijvoorbeeld de opname of doorstroom van
patiënten, terwijl die beslissingen niet
zelden ook andere afdelingen ‘raken’.
Bovendien is de doelgroep, patiënten,
enorm gevarieerd en zijn behandelprocessen deels onvoorspelbaar.
Hutzschenreuter voerde vroeg in haar
onderzoek een casestudy uit in het
Eindhovense Catharina-ziekenhuis,
om in kaart te brengen hoe behandelprocessen lopen en wat de belangrijkste
knelpunten daarin zijn. Ze richtte zich
hierbij vooral op cardio-chirurgische
patiënten, onder meer vanwege de
grootte van deze groep en de vaak
complexe behandelingen van deze
patiënten. “Hierbij zijn verschillende

afdelingen betrokken, zoals de operatiekamers, de intensive care en een gespecialiseerde verpleegafdeling. De ingewikkelde chirurgische ingrepen en
het risico op complicaties maken de
behandelingen moeilijk voorspelbaar”,
zegt Hutzschenreuter. Ook hield
Hutzschenreuter rekening met overige
chirurgische en spoedpatiënten die ook
gebruikmaken van de operatiekamers en
intensive care. “Die wisselwerking kan
van grote invloed zijn op de betrokken
patiëntstromen, omdat het de beschikbaarheid van benodigde bronnen, zoals
bedden, beperkt en onzeker maakt.”
De gemaakte procesbeschrijving vertaalde de bedrijfswiskundige naar een
zogenoemd agentenmodel. Een agent,
waarvan er in veel systemen meerdere
actief zijn, is simpel gezegd een softwareprogramma dat zich in een bepaalde
omgeving bevindt en autonoom beslissingen neemt. Hutzschenreuter geeft
een thermostaat als voorbeeld, die zelf
constateert dat het bijvoorbeeld te koud is
in een kamer en daarop de verwarming
inschakelt. Dergelijke agenten kunnen
ook in ziekenhuissystemen een grote
rol vervullen, stelt Hutzschenreuter:
“Verpleegkundigen bellen nu bijvoorbeeld
heel wat af naar andere afdelingen om
over en weer beslissingen te communiceren en af te stemmen. Agenten zouden
dit kunnen overnemen.”
Tijdens de ontwikkeling van het agentengebaseerde model kwam Hutzschen-

reuter regelmatig in het ziekenhuis, onder
meer om te toetsen of bepaalde aannames
die ze had gedaan, wel strookten met de
werkelijkheid. “Eén van mijn aannames
was dat een patiënt die moet worden
overgeplaatst naar een afdeling waar
op dat moment geen bed vrij is, op zijn
huidige afdeling gehouden wordt totdat
er wél plaats is. In gesprekken met
planners en managers leerde ik echter
dat het niet altijd zo gaat; dat vaak wordt
geprobeerd om tóch capaciteit vrij te
maken of dat naar alternatieve over-

plaatsingen gekeken wordt.”
Vervolgens ontwikkelde Hutzschenreuter
een uitgebreide simulatieomgeving om
de toepasbaarheid van het agentengebaseerde model te beoordelen. Daarna
bracht ze verschillende scenario’s in.
“Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de
beddentoewijzing aan een afdeling verandert, of als we de regels voor opname
of doorstroom wijzigen?” De geboren
Duitse gebruikte de simulatie om betere,
deels adaptieve beslissingsstrategieën
voor het agentengebaseerde model te

Promovenda Anke Hutzschenreuter. Foto: Bart van Overbeeke

Cursor 27 mei 2010
Onderzoek /7

icht
dat mensen tegenwoordig hun spaarlampen langer laten
branden, op meer
plekken, omdat zij
denken dat dat nu
geen energieverspilling meer is.”
Haar groep zoekt
naar manieren om
intelligente straatverlichting zodanig
te implementeren
dat mensen zich
Het extra verlichtingselement in de lantaarnpalen aan De Zaale.
wel veilig voelen.
Foto: Bart van Overbeeke
De eerste studie met
proefpersonen is deze
maand begonnen. Jonge vrouwen die
geleiding de zweetproductie in de hand
minder bekend zijn op de campus staan
meten, een indicator voor opwinding
op een plek op De Zaale waar zij de weg
(bijvoorbeeld angst)”, zegt De Kort. In
van twee kanten kunnen overzien met
een van de -statische- scenario’s staat de
verschillende lichtscenario’s. Eerst moeten
proefpersoon in het donker en kijkt uit
zij aangeven aan welke kant zij zich het
over een steeds feller verlicht straatdeel.
veiligst voelen, daarna krijgen de vrouwen
Daarvan verwacht De Kort dat het als
vragen als: Hoe ver kun je zien? Kun je
veilig wordt ervaren. “Mensen willen
inschatten of er mogelijke belagers zijn?
kunnen zien, maar niet gezien worden.”
Kun je hier vluchten? In een tweede
Deze eerste studies zijn de basisblokjes
studie, waarin
die nodig zijn
ook mannen
om een intelmeedoen, lopen
ligent lichtproefpersonen
systeem te
driemaal een
ontwikkelen,
parcours langs
benadrukt
De Zaale met
De Kort. De
een iPod touch
volgende stap in de hand.
in oktober- is
Met een duimonderzoek
beweging kunnen zij daarop continu
waarbij proefpersonen een daadwerkelijk
hun gevoel van onveiligheid aangeven.
dynamisch systeem ervaren. Nog later
Anderen hebben een stressballetje in
komt een combinatie van weggebruikers
hun hand dat kan meten hoe hard erin
in zicht. “Hoe zal het gaan wanneer een
geknepen wordt, wat
fietser en auto tegelijk om licht vragen?
intuïtief iets zegt over angstgevoel. “Naast Deze ingewikkelde vraag, met complexe
deze subjectieve gegevens krijgen we
techniek en een nog grotendeels onbeobjectieve resultaten uit fysiologische
kende psychologische mechanismen, is
metingen. Tijdens de wandeling meten
voer voor een meerjarenplan.” (NS)/
we de hartslag en de huidgeleiding.
Op de vingers komen sensoren die door

“Struikrovers zagen
de slachtoffers
lang van te voren
aankomen”

.

ontwerpen, met behulp van intelligente
programma’s voor optimaliseren en leren.
Hutzschenreuter bestudeerde onder
meer de voorspelling van de toekomstige
bedbezetting om bijvoorbeeld opstoppingen in patiëntenstromen en lange
wachtrijen te voorkomen. Met de technieken die ze ontwikkelde, kan rekening
gehouden worden met het effect van een
actuele beslissing
op de toekomst.
De onderzoekster
benadrukt: “Deze
technieken voorspellen níet hoeveel
bedden over drie
dagen precies
bezet zullen zijn;
daarvoor kamp je in een ziekenhuis met
teveel onzekerheden en tussentijdse
veranderingen. Wél kunnen we hiermee
bijvoorbeeld berekenen hoe groot de
kans is dat over drie dagen alle bedden
bezet zijn. Als je dat weet, kun je daar
bijvoorbeeld in je opname- of overplaatsingsbeslissingen van vandaag al rekening mee houden.”
In haar proefschrift presenteert de
schrijfster ook methodes voor het
optimaal aanwenden van bronnen.
“Het is belangrijk dat de toegewezen
bedden en operatiekamers van verschillende afdelingen goed op elkaar
zijn afgestemd, om capaciteitsknelpunten te voorkomen.” Hierbij spelen

verschillende doelen een rol: niet alleen
wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk
patiënten te behandelen, ook worden
de bijbehorende kosten en de inzet van
reservebronnen zoveel mogelijk beperkt.
De promovenda presenteert verschillende
beslissingsstrategieën die ervoor zorgen
dat de verdeling van bronnen dynamisch
wordt aangepast aan de steeds veranderde
vraag.
Ook introduceert
ze in haar proefschrift een beddenschuifmechanisme
waarmee de
adaptieve strategieën realistisch
in de praktijk
geïmplementeerd kunnen worden.
“Op basis van een vaste capaciteit
kunnen met dit mechanisme bedden
tussen afdelingen geschoven worden,
om zo knelpunten te voorkomen zonder
extra bedden te hoeven inzetten.”
Bij het ontwerp van haar methoden hield
de onderzoekster de begrijpelijkheid
voor medisch specialisten nauwgezet in
het oog: “Dit maakt de implementatie
in de praktijk een stuk gemakkelijker”.
Het ziekenhuis heeft er nog niet mee
gewerkt, maar kijkt volgens de promovenda wel naar de kansen en mogelijkheden ervan. (MvdV)/

“Verpleegkundigen
bellen heel wat af
om beslissingen
af te stemmen”

.

Siliciumdeeltjes van enkele nanometers
groot kunnen zonnecellen een stuk effi ciënter maken. De zonnecellen zetten een
deel van het zonlicht momenteel niet om in
elektriciteit, omdat dat deel een verkeerde
golflengte heeft. De nanodeeltjes kunnen
dat zonlicht omzetten in licht van een andere
golflengte, wat de omzetting naar elekriciteit
alsnog mogelijk maakt. Jammer genoeg kost
de productie van deze nanodeeltjes nog te
veel tijd, waardoor dergelijke toepassingen
te duur zijn.
Een gangbare methode om de nanodeeltjes te
maken, is met behulp van een plasma uit gas,
bijvoorbeeld argon. Een plasma is een gas
waarvan de atomen een of meerdere elek tronen missen. Die elektronen vliegen vrij
rond door het gas. Aan dat plasma wordt een
ander gas toegevoegd, bijvoorbeeld silaan,
dat silicium bevat. Het plasma breekt het
silaan op in kleine stukjes, die op een
gegeven moment samenklonteren tot
silicium-nanodeeltjes.
“Het nadeel van deze conventionele methode
is dat het ongeveer een half uur duurt voordat
er voldoende nanodeeltjes geproduceerd
zijn”, zegt Nic Kramer, student Technische
Natuurkunde. “Bovendien is de grootte van
de deeltjes moeilijk te variëren. Het toe voegen van eigenschappen aan de deeltjes
door er bijvoorbeeld andere moleculen aan te
bevestigen, is ook lastig. De deeltjes moeten
daarvoor eerst uit de reactor worden gehaald.

Eenmaal blootgesteld aan lucht krijgen ze
een oxidatielaagje, wat ongewenst is.”
De onderzoeksgroep waarin Nic Kramer zit
ontwikkelt een nieuwe productiemethode
waarmee binnen enkele seconden dezelfde
hoeveelheid silicium-nanodeeltjes is te maken.
Bovendien is het mogelijk om de deeltjes in
dezelfde reactor ook nog de gewenste eigen s ch a p p e n t e g e v e n .
“We hebben de bestaande methode licht
aangepast en opgeschaald, zodat veel
grotere gasstromen met elkaar reageren”,
zegt Kramer. “Het silaangas en het plasma
zitten bovendien in afzonderlijke ruimten.
Het plasma wordt eerst gecreëerd en vloeit
vervolgens met hoge snelheid in een grotere
reactor. Het silaangas uit een andere ruimte
voegen we vervolgens toe via een soort ring vormige schijf met kleine gaatjes. Ongeveer
dertig centimeter daar vandaan slaan de
nanodeeltjes silicium neer op het substraat.”
Kramer toetste of de methode werkt en
bestudeerde de omvang en de kwaliteit
van de nanodeeltjes. “De deeltjes blijken
onderling nog verschillend van grootte”,
zegt de stud ent. “De grootte varieert nu
van vijf tot vijftig nanometer, dat moet uit eindelijk drie tot tien worden. Maar mijn
aandeel zit er nu op.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Bacterie met kunstmatig DNA
Onderzoekers van het J.Craig Venter Institute zijn er voor het eerst in geslaagd een levende
bacterie te maken met puur kunstmatig DNA. Dat meldden ze afgelopen week in Science.
De onderzoekers maakten ruim een miljoen baseparen (de bouwstenen van DNA) na van de
bacterie Mycoplasma mycoides en verzamelden ze in een gistcel. Vervolgens implanteerden
ze het DNA in een gastheercel van een nauw verwante bacterie waaruit het eigen genetisch
materiaal was verwijderd. De cel met het kunstmatige DNA bleek zich daarna netjes te gaan
delen. Het team moest er wel voor zorgen dat de gastheercel het nieuwe DNA niet zou afstoten.
Hiertoe werd het voor de afstoting verantwoordelijke enzym uit de gastheercel verwijderd
en werden methylgroepen aan het kunstmatige DNA toegevoegd, zodat het niet als vreemd
DNA werd herkend. De onderzoekers willen nu kijken hoeveel genen ze kunnen verwijderen
voordat de bacterie niet levensvatbaar meer is, op zoek naar de minimale voorwaarden voor
leven. (TJ)

Burn-out zichtbaar in hersenen
Hersenwetenschappers van de Nijmeegse Radboud Universiteit zijn erin geslaagd om
burn-out zichtbaar te maken in de hersenen. Het is voor het eerst dat burn-out, een werk gerelateerde zware vorm van overspannenheid, objectief zichtbaar is gemaakt. De door braak zou ertoe moeten leiden dat de aandoening in de hele wereld zal worden erkend,
denken de onderzoekers. In de Verenigde Staten bestaat burn-out officieel niet, maar in
Nederland heeft naar schatting vijf procent van het ziekteverzuim te maken met deze aan doening. De Nijmeegse onderzoekers zagen beduidend minder pieken in de hersenactiviteit
van patiënten met een burn-out dan bij de controlegroep. Dit duidt erop dat de patiënten
minder goed in staat zijn om mentale inspanningen te leveren. De hoop van de onderzoekers
is dat door een betere diagnose ook de behandeling van burn-out zal verbeteren. (TJ)
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Show-piece 45th anniversary Quadrivium:
‘Music on the river Dommel’
ESMG Quadrivium, the student
music company for classical
music in Eindhoven, will celebrate its 45th anniversary this
year. Various activities have
been organized, but the
smasher is a grand music
festival in town on Saturday
June 5: ‘Muziek op de Dommel’.
The roots of Quadrivium go back
to the 1960s and the Eindhoven
Student Corps, which has a choir.
At the end of 1964 the choir
moves on independently and
ESMG and the Tunas are born.
Not until the 1980s did ESMG
Quadrivium as we know it today
come into existence, with 135
members: the band Auletes,
symphony orchestra Ensuite,
mixed choir Vokollage and recorder ensemble Sambuca.

Tom Peeters, commissioner of
the lustrum committee, and Erik
de Jong, a member of the
lustrum committee, harmoniously describe the development of ESMG in terms of
growth and professionalization.
Peeters: “Not only because of the
concerts, also because of all kinds
of special projects. One day we
made a musical together with
Doppio and last year there were
the 3TU concerts, during which
Auletes played together with the
Studenten Harmonie Orkest
(brass band) Twente and the
student symphony orchestra
from Delft. This summer we are
sailing on a clipper tour, on the
IJsselmeer, whereby we give
concerts in nice places.”
Various lustrum activities have
already taken place, such as a

reunion and the lunch concert of
Vokollage
and
Sambuca.
Naturally a lustrum year calls for
a spectacular closing, which will
be ‘Muziek op de Dommel’. On
June 5 there will be a grand
festival, featuring musicians from
across the region performing
from the afternoon until late at
night. Admission to the festival is
free and in order to make the
day’s stay in the festival ground a
pleasant event there will be
plenty of food and drink available,
while seats will be installed
around the main podium and the
accessory podium. The latter will
be used for performances while
the main podium is adjusted for
other events. (GV)/

.

The whole program is to be found on
www.muziekopdedommel.nl.

3TU.Data center operational
The Information Expertise
Center (IEC, the former TU/e
library) is looking for scientists who are prepared to make
their data available in the
3TU.Datacentrum, a public
archive in which reliable
research data from 3TU
researchers are stored for a
prolonged period. This will
allow the researchers and
their colleagues to consult
important measurement data.
After two years the pilot
project of the 3TU is ready
to process the data.
Dr. Nico Sommerdijk from the
Laboratory for Materials and
Interface Chemistry (Department of Chemical Engineering

and Chemistry) has meanwhile
set the right example by placing a
dozen gigabytes of measurement
data in the data center: the underlying data for the article which his
group published in Science last
year. They are data in three different processing stages, supplemented by a film. The relevant
data set was so big that Science
was unable to place it with the
article on-line. Via the data center
the measurement data are now
available for interested colleagues nonetheless.
Sommerdijk
enthusiastically
supports the concept of a public
data archive. “This is what
science should be like: everybody
can look into my kitchen. This
will enhance the reliability of the

research.” Often measurement
data contain relevant information that the researchers themselves have not retrieved yet.
Here Sommerdijk sees opportunities in particular for scientists
from less well-off countries. “For
the further analysis of the
available measurement data you
only need your head and a
computer. If you have no funds
for costly experiments, you can
still contribute to science via this
route.”
The data center can also be used
for educational purposes and
agreements have been made with
the research group led by prof. dr.
ir. Wil van der Aalst (W&I) for the
storage of the data they generate
by means of ‘process mining’.

?????
Not so much a question this week, but a suggestion
from the Iranian PhD student Iman Mossavat: “Can
you maybe write about sports that international
students can do? You know, not all cultures are as
sporty as the Dutch! TU/e has great programs, but
some are less known.”

I wonder how ...

The extensive range of
sports lessons offered by
the Student Sports Center
is to be found on
www.tue.nl/sportcentrum
(go to English - ‘Range of
Sports’ or ‘Class Timetable’).
If you do not have a sports card
yet, you can buy one for 25
euro. It will give you access to
the Sport Center until August.
Until July 5 you can still take
part in the regular lessons or in
special courses. There will be

enough going on
during the holidays
too, so you can go
in for sports
like fitness, squash,
swimming, tennis all
summer. By prior
arrangement you can
use a sports hall. Golf
is also one of the
options; if you have a
sports card, you can buy a ball
card for 7.50 euro for Driving
Range Dommelvallei, a golf
course within walking distance
from the Sports Center. More
information about this can also
be found on the website. (SK)

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

On behalf of the IEC, policy
official drs. Leon Osinski and
repository manager dr.ir. Sjoerd
Miesen are involved in the 3TU
project which is being coordinated from Delft, for which a total
budget of two million euro is
available. Miesen emphasizes
that it concerns a ‘trusted data
center’, containing only the data
that have served as the basis for a
publication. In his opinion, there
is an important function to be
fulfilled by such public archives.
“Just imagine that all underlying
data of the contested climate
reports would be made public in

an archive of this kind. This
would make it possible for
everybody to inspect the basis for
the conclusions.”
The intention is for the data sets
to be accompanied in the future
by a unique digital label, so that a
link to them may already be
provided on the website of the
scientific journal. (TJ)/

.

Researchers who wish to know more
about the possibilities can contact
Sjoerd Miesen or Leon Osinski. See also
http://datacentrum.3tu.nl

Green Eindhoven

An easy way to discover nature in
Eindhoven is by following the

river Dommel. Starting from the
campus in a northeasterly direction, you immediately cross the
ring road at Karpendonkse Plas,
a big pond surrounded by a wood.
Follow the Dommel even farther
and you get to the woods Wandelbos Eckart and Lage Heide.
If you meander along with the
river Dommel in a southerly
direction, the Van Abbemuseum
is a good starting point. From
there the river flows through
park-like surroundings, along
the Stadswandelpark, under the
ring road towards Genneperparken. The Genneperparken is
an area with lots of water, pastures and fields. It encompasses the Genneper Watermill,
the Environmental Education
Center, an ecological farm, a

botanical garden and the
Historical Village Eindhoven,
where a prehistoric and a medieval village have been reconstructed. Life from that day and age is
re-enacted, and they regularly
organize activities and workshops; indeed, you can even stay
there for a weekend.
At the Tourist Information
Office (VVV) in Stationsplein and
the ANWB shop at Emmasingel
you can find more information
and attractive hiking and cycling
routes in and around Eindhoven. (SK)
Also look on:
www.vvveindhoven.nl/en/ - go to
‘Things to do’ - ‘Nature’ and
www.anwb.nl/fietsen (Dutch)
Photos: Bart van Overbeeke
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Anyone who says Eindhoven,
will sooner think of technology
than of nature. Add to that the
usually cold, wet weather and
it is clear why the thought of
enjoying nature in Eindhoven
will not come to them so easily.
Still, if you look at Eindhoven
from the air, by means of
Google Maps Satellite view
for instance, you will see that
there is a lot of green to be
found in and around the city.
Besides, the latest weekend
has shown that the weather
in the Netherlands can also
be lovely. So this week we
are taking a look at the parks,
trees and shrubs in Eindhoven.
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‘Hippe filmpjes’ presenteren
wetenschappelijk onderzoek
ICMS/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
Het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS)
van de TU/e heeft bij de start in 2008 een eigen animatiestudio opgericht. De korte wetenschappelijke animaties
die nu van de band rollen, zijn vooral bedoeld om de
kennisoverdracht tussen onderzoekers gemakkelijker
te maken. Maar het is ook een aardige manier om
wetenschap te presenteren aan een breed publiek.
In april ging het eerste filmpje, gemaakt voor de Wereld
Expo in Shanghai, in première. “Filmpjes zijn hip”,
klinkt het vanuit de animatiestudio.

of hoe we daar zelf een programma voor
kunnen schrijven om dat op te lossen.
Hoe meer ervaring je daarmee opdoet, hoe
sneller dat het gaat. We proberen dingen
zo generiek mogelijk op te zetten. Wat je
nu goed uitzoekt, kun je daarna beter toepassen. Vandaar dat de eerste animaties
veel tijd hebben gekost. De computer kan
alles uitrekenen, maar dat duurt uren. Je
kunt niet telkens kijken hoe iets eruit komt
te zien. Dat frustreert soms. We laten de
computer vaak ’s nachts rekenen zodat
we de volgende ochtend het resultaat
kunnen zien.”

Sagitta Peters: “Wat we hopen dat mensen
overhouden in Shanghai, is de associatie
dat wetenschap mooi en spannend is.
Dat er in Eindhoven belangrijk wetenschappelijk onderzoek gebeurt, met grote
relevantie voor de maatschappij. Als je
iemand in anderhalve minuut echt moet
uitleggen wat er gebeurt, wordt dat lastig.
Kijk, voor ons is duidelijk wat een molecuul of polymeer is. Maar als je ze benoemt
voor mensen die dat niet weten, wordt
het een schijnuitleg. Dan is het nog alleen
voor een wetenschapper begrijpelijk.”
Gaan jullie ook langere films maken?
Pieterse: “Presentaties van een wetenschapper duren vaak maar een kwartier.
Je kunt dan geen film van vijf tot tien
minuten draaien. Je zult ook meetgegevens
moeten laten zien. De films zijn ondersteunend bedoeld. Met korte animaties
probeer je een statement neer te zetten.”
Hoeveel filmpjes gaan jullie maken
per jaar?
Peters: “Als je kijkt hoe snel dingen hier
vorderen, verwacht ik tussen de vijf en
tien ‘lastige’ filmpjes. We zullen ook eenvoudigere dingen maken die minder tijd
kosten. Behalve chemie en biomedische
technologie, willen we ook projecten
starten voor andere faculteiten. We gaan
hiervoor zelf wetenschappers benaderen,
maar mensen kunnen ook naar ons toe
komen met een probleemstelling. In hun
vraag moet wel heel duidelijk een toegevoegde waarde van de animatiestudio
zitten. Het moet bovendien een vraag
zijn waarmee wij onze expertise kunnen
opbouwen.”

Het ICMS-team: Joep Oudenhuijsen, Nie Ngo, Sagitta Peters en Koen Pieterse.

“Filmpjes hebben de toekomst. Vroeger
had je radio, toen de tv, nu het internet
met YouTube. Er gaat veel meer met beeld.
Mensen raken steeds meer visueel ingesteld”, meent ir. Sagitta Peters. De businessmanager van ICMS is overtuigd dat korte
wetenschappelijke animaties een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie
tussen onderzoekers. Dr.ir.
Koen Pieterse,
hoofd van de animatiestudio, vult
aan: “Een onderzoeker kan in een paar seconden laten zien
waar hij anders in woorden veel meer tijd
en moeite mee heeft.”
Peters en Pieterse zijn sinds de oprichting
van de animatiestudio nauw betrokken
bij de productie van de films. Hoewel het
woord studio groter klinkt dan de werkelijkheid is. Er is aan de TU/e geen werkvloer
zoals bij Walt Disney of Pixar waar honderden medewerkers noeste arbeid leveren
om plaatjes in beweging te krijgen. In een
klein kamertje op de begane grond van het
Hoofdgebouw voeren drie medewerkers
vanachter hun beeldscherm de regie over
enkele grote zoemende computers. Er staat
nog een vacature open voor een vierde
animator, maar dat lijkt zoeken naar een
schaap met vijf poten. Waar vind je een
animatiekunstenaar die ook nog eens
begiftigd is met wetenschappelijke bagage
en de context van het onderzoek begrijpt?
Pieterse: “Dat is inderdaad moeilijk. Als
je passie ligt in het animeren van objecten

en vormgeven van karakters en mooie
gezichten, dan zit je hier natuurlijk niet
goed. Je kunt van een molecuul wel iets
moois maken, maar niets vergelijkbaars
zoals Pixar doet. Er mogen in onze films
best grapjes zitten, maar uiteindelijk moet
het gewoon kloppen met de meetgegevens
die de onderzoekers aandragen. Ik zit
daarom als een soort
intermediair tussen
wetenschappers en
de animators. Tijdens
mijn promotie in de
onderzoeksgroep van
hoogleraar Bert Meijer heb ik het moleculair denken meegekregen; het gevoel voor
verhoudingen en hoe dingen bewegen.
Ik kan vrij snel dingen oppikken uit de
verschillende onderzoeksgroepen, overleg
dat met onze medewerkers en houd daar
controle op. Tot in detail. Ik kijk bijvoorbeeld naar het aantal moleculen dat in
beeld is, of de verhoudingen kloppen, hoe
de deeltjes bewegen, of het tempo klopt.
Allemaal van die kleine nuanceverschillen
waar ik met een wetenschappelijke achtergrond naar kijk.”

“We prikkelen met
onze animaties”

Jullie hebben enkele maanden gedaan over
de film die nu in Shanghai wordt getoond.
Die duurt nog geen anderhalve minuut.
Schuilt er zoveel werk achter één filmpje?
Pieterse: “We vragen met onze projecten
net iets anders dan waar de software voor
bedoeld is. We lopen toch vaak tegen
grenzen aan. We zijn nog steeds volop aan
het ontdekken hoe we dat kunnen omzeilen

Heb je een voorbeeld?
Pieterse: “Met ons systeem kunnen we
moleculen willekeurig laten bewegen.
Maar op een gegeven moment in een
proces stopt dat en moet je controle hebben
om de moleculen te sturen. We merken
dat de software daar niet helemaal op is
berekend. Of je laat het over aan de computer en hebt er zelf geen controle over.
Of je houdt controle met veel handwerk.
Daar zit de moeilijkheid in. We zoeken
nog naar een tussenweg.”
Bij de film ‘Towards a living artificial
kidney’ die nu wordt getoond in het
Holland Paviljoen op de Wereld Expo
in Shanghai ontbreekt een voice over.
Zonder uitleg weet een leek toch niet
waar hij naar kijkt?
Pieterse: “Voor Shanghai had een voice
over geen meerwaarde. Het 3D-beeldscherm staat afgeschermd in een huisje
dus ondersteunend geluid was geen optie.
Wel is er een verklarende tekst geplaatst.
Misschien dat we in de toekomst een
aangepaste versie
maken met
een voice over.
Tijdens de
première van
de film in
Eindhoven heeft
een onderzoeker
parallel aan het filmpje verteld wat er
te zien is. En zo gaat het in de meeste
gevallen tijdens presentaties. De onderzoeker vervult de rol van voice over.”

Zijn onderzoekers zich bewust van
de mogelijkheden van animatie?
Peters: “Onderzoekers zijn altijd gericht
op kennisoverdracht. Het gebruik van
animatie is een nieuw hulpmiddel. Een
aanvulling op het bestaande repertoire.
Bij complexe moleculaire systemen gaat
het om heel veel deeltjes en de dynamiek
tussen die deeltjes. Dat is niet meer te
vangen in één plaatje. Als je verschillende
meetwaarden hebt, gebeuren er op verschillende momenten andere dingen.
Hoe vertel je dat nog aan iemand? Het
is fijn als je met een korte film daar een
beetje in kan helpen.”
Pieterse: “De grap is dat je voor sommige
animaties details nodig hebt waar de
onderzoeker zelf nog niet over heeft
nagedacht. We prikkelen met onze
animaties. Die wisselwerking met de
wetenschappers is leuk.”
Is een film over het gedrag van moleculen
een interpretatie van de werkelijkheid of
is het een getrouwe weergave?
Pieterse: “Het is een interpretatie van de
meetgegevens. Ondanks dat het grote
moleculen zijn, zit je vaak op een schaal
te kijken waarbij je niet direct kunt observeren. Je zou het een bewegende artist
impression kunnen noemen. Je probeert
een beeld te krijgen van wat er gebeurt
en vertaalt dat naar een animatie.”
Peters: “Alleen al het feit dat wij een molecuul tekenen als iets dat randjes heeft
en wat je kunt
inkleuren. Tja,
zo zien ze er in
het echt niet uit.
Maar het is wel
de beste manier
om het duidelijk
te maken en het
is een beeldtaal die door iedereen word
geaccepteerd.”/

“Met korte animaties
probeer je een statement neer te zetten”

.

Bekijk ‘t filmpje op
www.icms.tue.nl/en/animation_studio/
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Spektakelstuk 45-jarig Quadrivium: ‘Muziek op de Dommel’
ESMG Quadrivium, het studentenmuziekgezelschap voor
klassieke muziek in Eindhoven,
viert dit jaar zijn 45ste verjaardag. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, maar
de klapper is een groot muziekfestival in de stad op zaterdag
5 juni: ‘Muziek op de Dommel’.
Op een fraaie locatie in de
Dommel bij het Van Abbemuseum worden de hele
middag en avond gratis concerten gegeven. Niet alleen
door Quadrivium, ook met
muzikanten uit de hele regio,
want het is een feest voor
studenten en inwoners,
jong en oud.
De wortels van Quadrivium
liggen begin jaren zestig bij het
Eindhovens Studenten Corps,
dat een koor heeft. Eind 1964
gaat het koor zelfstandig verder
en ontstaan ESMG en de Tuna’s.
Pas in de jaren tachtig ontstond
ESMG Quadrivium zoals we dat
nu kennen, met 135 leden: het
harmonieorkest Auletes, symfonieorkest Ensuite, gemengd
koor Vokollage en blokfluitensemble Sambuca. De naam viersprong verwijst niet alleen naar
de vier onderdelen van ESMG,
maar ook naar de zeven vrije
kunsten die je in de Middeleeuwen kon leren en waarvan
muziek er een was.
Tom Peeters, commissaris van
de lustrumcommissie, en Erik
de Jong, lid van de lustrumcommissie, beschrijven de ontwikkeling van ESMG eensgezind in
termen van groei en professio-

Een impressie van hoe het podium op de Dommel eruit komt te zien.

De Quadriviumleden repeteren voor het concert. Foto’s: Bart van Overbeeke

nalisering. Peeters: “Niet alleen
door de concerten, ook door
allerlei speciale projecten. We
hebben ooit samen met Doppio
een musical gemaakt en vorig
jaar waren er de 3TU-concerten,

waarbij Auletes speelde met het
Studenten Harmonie Orkest
Twente en het studentensymfonieorkest uit Delft. Deze zomer
gaan we op klippertournee,
varen op het IJsselmeer en con-

certen geven op mooie plekken.”
“Maar”, zo stelt De Jong, “alles
gaat met golven. Bijvoorbeeld de
ledenaanwas: vorig jaar kregen
we bijna geen leden voor het
koor, dat toen uit twaalf personen
bestond. Nu, na een workshop,
zijn er dertig actieve en enthousiaste leden.”
Peeters: “We hebben een vaste
kern van muzikanten die lid
blijven, ook als ze afgestudeerd
zijn. Zelfs na hun promotie
blijven sommigen bij Quadrivium meespelen, en zelfs
dáárna. Maar je hebt natuurlijk
regelmatig nieuwe leden nodig
en dan moet je echt een inspanning doen. We proberen mensen
er zoveel mogelijk bij te betrekken, om bijvoorbeeld ook het
orkest compleet te houden. De
laatste jaren verkeerden we in
een luxe positie met een uitstekende eerste fagottiste en
hoboïste, maar als zij weggaan,
is het een probleem om er weer
iemand van die kwaliteit erbij te
krijgen.”
De Jong: “We spelen een breed
scala aan muziek, niet alleen
toegankelijk stukken als ‘De
schilderijententoonstelling’
van Moussorgski of de Peer
Gynt Suite van Grieg. Tijdens
concerten brengen we ook
moderne composities, tussen
de meer populaire stukken.
Dat houdt het voor ons als
muzikanten interessant, want je
moet een heel andere instelling
aannemen. Anderzijds, het
voordeel van regelmatige doorstroming is dat je steeds nieuwe
ideeën en projecten krijgt die

we zelf uitvoeren. Dat is het
leuke aan Quadrivium.”

’Yes!’

Verschillende lustrumactiviteiten
zijn al achter de rug, zoals een
reünie en het lunchconcert van
Vokollage en Sambuca. Een lustrumjaar vraagt natuurlijk om een
spectaculaire afsluiting en dat
wordt ‘Muziek op de Dommel’.
Op 5 juni is een breed opgezet
festival, van ’s middags tot
’s avonds met muzikanten uit
de hele regio. Het festival is
gratis toegankelijk en om er de
hele dag aangenaam te kunnen
vertoeven is er volop eten en
drinken te krijgen en zijn er
zitjes gemaakt rond het hoofdpodium en nevenpodium.
Daar wordt gespeeld tijdens
de changementen op het hoofdpodium. Het hele programma
staat op www.muziekopde
dommel.nl, maar er zijn wel
een paar toppers die de Jong en
Peeters speciaal aanbevelen.
Zoals mezzosopraan Charlotte
Schoeters, studente aan het
conservatorium in Tilburg, die
onder meer soleert in ‘Carmen’.
Tenor Jorge Martina mag op
zijn beurt als solist schitteren
bij de ‘Misa Criolla’, een stuk
dat vijf verschillende soorten
Argentijnse muziek laat horen.
“Ter afsluiting spelen we de
Danzon n0.2, een geweldig
swingend stuk”, vertelt De Jong,
waarbij zijn ogen beginnen te
stralen, gevolgd door een
krachtig “Yes!” (GV)/

.

‘The hurt locker’, gemengde gevoelens over risico’s
Het had weinig gescheeld of
‘The hurt locker’, overladen
met Oscars, was niet in
Nederland te zien geweest.
Ook al was de film van
regisseuse Kathryn Bigelow
daarvoor al veel in de prijzen
gevallen, blijkbaar was de
angst voor ‘weer een film over
Irak’ te groot. Of was het de
held van de film, die neergezet
wordt als gevarenjunk? Hoe
dan ook, er is recht gedaan en
op 27 mei, 1 en 2 juni is de
Oscarwinnende film te zien in
De Zwarte Doos.
De hurt locker betekent letterlijk
vertaald ‘pijn-cel’. Onder militairen kwam dit begrip in zwang
in de Vietnamoorlog waar het ‘in
grote moeilijkheden’ betekende.
Tegenwoordig is dat begrip toegespitst op ‘gewond geraakt bij
een explosie’. Die situatie is er in

alle varianten in deze film over
bom-ontmantelaars. De film
opent met het citaat ‘Oorlog is
een drug’, ontleend aan oorlogscorrespondent Chris Hedges en
opgetekend door scenarist Mark
Boal. Boal is van origine journalist die in 2004 vanuit Bagdad
verslag deed. Bij het schrijven
van het scenario kon hij dan ook
rijkelijk putten uit zijn ervaringen met het meerijden met
een explosieven opruimingsdienst.
Het team bom-ontmantelaars van
Owen Eldridge en J.T. Sanborn
staat in de Irakoorlog onder
leiding van Matt Thompson. Als
Thompson om het leven komt,
is de jonge en roekeloze William
James zijn vervanger. Dat James
door zijn roekeloosheid niet
alleen zichzelf maar ook zijn
collega’s in gevaar brengt,
interesseert hem niet: hij is

geobsedeerd door de inventiviteit van zijn vijanden.
Bermbommen en andere
geïmproviseerde explosieven
beschouwt hij als provocaties,
die zo snel mogelijk beantwoord
dienen te worden door de bom
te ontmantelen, liefst met blote
handen. Die roekeloosheid is
volgens Sanborn niet de juiste
optie als je wilt overleven, maar
James lijkt niet anders te
kunnen.
Hollywood kent meer halfsuïcidale, verknipte helden,
maar die zijn zo geworden door
verlies of trauma. Zo niet James:
hij heeft thuis een mooie vrouw,
een lief dochtertje. Als hij naar
huis mag, wil hij slechts één
ding: zo snel mogelijk terug
naar misschien wel de enige
plaats waar hij nog kan functioneren.
‘The Hurt Locker’ kent verder

geen bespiegelingen of karakterontwikkeling. Dat was ook niet
waar het regisseuse Kathryn
Bigelow (San Francisco, 1951)
op uit is. Zij wil de kijker een
ervaring meegeven die zoveel
mogelijk op de realiteit lijkt
en bombardeert bezoekers
met gruizige beelden uit de
schoudercamera, een hectische
montage en een daverende
soundtrack die de film tot een
bijna fysieke ervaring maakt.

Collega en rivaal

Bigelow maakte eerder naam
met de vampierfilm ‘Near Dark’
(1987), de surfthriller ‘Point
Break’ met Keanu Reeves en
Patrick Swazy (1991) en het futuristische ‘Strange Days’ (1995),
over virtual realityfilms als drug.
Ze studeerde twee jaar aan het
San Francisco Art Institute en
won de prestigieuze studiebeurs

van het Whitney Museum of
American Art (1971). Haar masterdiploma haalde ze aan de
Columbia University, waar ze in
1978 haar allereerste film maakte,
‘The Set Up’. In 1989 trouwde
ze met collega-regisseur James
Cameron. Twee jaar later volgde
de scheiding, maar ze hielden
goed contact, ‘Strange Days’
werd geschreven en geproduceerd door haar ex. Voor veel
films kreeg Bigelow (kleine en
grotere) prijzen, maar een grote
klapper maakte ze nooit. Tot
‘The hurt locker’: die kreeg
uiteindelijk zes Oscars,
waaronder die voor beste film en
regie. Ironisch genoeg was haar
ex daarbij haar grote rivaal bij
de prijsuitreiking: Cameron
was met ‘Avatar ‘genomineerd
en kreeg er drie. (GV)/

.

The hurt locker
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Oranje leeuwen onderweg naar
Zuid-Afrika

Vierde editie Club040
verhuist naar vrijdag
Eric Valentine, La Fuente,
Vato Gonzalez, R3hab en
Lucien Foort zijn de dj’s
die vrijdagavond 4 juni
het Stadhuisplein op
stelten moeten gaan
zetten.
Studentenvereniging
SSRE houdt er die avond
voor de vierde keer
Club040. Het danceevenement trok vorig
jaar, ondanks het frisse
weer, zo’n 3.500 bezoekers.

De Land Rover kwam vast te zitten in een modderstroom in Kenia.

Gevraagd naar de meest
bijzondere belevenissen,
volgt een immense
waslijst. Stefan van
Herten, TU/e-student
Bouwkunde, vertrok eind
maart met drie vrienden
naar Zuid-Afrika. Ze
rijden in een fel oranje
gespoten Land Rover
naar Kaapstad, via een
route van een slordige
zestienduizend kilometer die langs twintig
landen voert om uiteindelijk het WK bij te
wonen.
Bij vertrek op de koffie bij
Bert
van
Marwijk.
Dobberen op de dode zee
in Jordanië. Slapen in
Soedan bij Wim Meutstege, oud-international
van het Nederlands elftal.
Loodzware kilometers in
Noord-Kenia en een wegblokkade bij Sololo. De
Ngorogoro
krater
in

Tanzania. De paardenfarm
in Caïro. Het Orange Kids
Foundation toernooi in
Kimilili. Een boottocht
over de Nijl. En: de ontmoeting
met
Haile
Gebrselassie. Stefan van
Herten en zijn vrienden
Jeroen Peters, Laurens
Ultee en Frank Daamen
hebben al heel wat meegemaakt. Volgens Van
Herten zit het tot nu toe erg
mee. “Vooraf verwachtte ik
dat ik op een bepaald
moment helemaal klaar
zou zijn met in de auto
zitten, maar door de
enorme veranderingen in
omgeving blijft het elke
dag spannend. Je raakt
eraan gewend en als we nu
langer dan één dag op
dezelfde plaats stilzitten,
willen we eigenlijk zo snel
mogelijk weer verder om
dichter bij het einddoel te
komen”, mailt Stefan vanaf
het zonnige Zanzibar. “De

meeste mensen vinden het
prachtig wat we doen. Al
moeten we wel meerdere
malen bevestigen dat we in
Nederland met de auto zijn
vertrokken,
want
dat
geloven mensen maar
moeilijk. We komen nog
altijd mensen tegen die ons
voor gek verklaren, zoals
we in Nederland voor de
reis ook veel hadden.”
De vier vrienden rijden
niet alleen voor hun
plezier, maar helpen de
plaatselijke bevolking ook
een handje. Zo hebben ze
een voetbaltoernooi opgezet
in Kenia, dat ze gesponsord
hebben vanuit de begin dit
jaar door hen opgerichte
stichting Orange Kids
Foundation. (JvG)/

In tegenstelling tot de
voorgaande drie edities
vindt Club040 dit jaar
plaats op vrijdag in plaats
van donderdag. SSRE
hoopt hiermee een wat
groter en breder publiek te
trekken dan voorgaande
jaren.
De weergoden waren de
organisatie twee van de
drie eerdere edities niet erg
gunstig gezind. Tom van
Lochem van de organisatie
erkent dat het weer toch

wel een belangrijke factor
is voor het succes van het
evenement: “Vorig jaar
werd het vooral aan het
einde van de avond heel
koud en zag je veel mensen
toch wat eerder aftaaien
richting de warmere kroegen op het Stratumseind”.
Over de verwachtingen
voor 4 juni maakt hij zich
vooralsnog geen zorgen:
“We hebben gewoon goed
weer besteld”.
Club040 begint om 18.00
uur en duurt tot middernacht. De toegang is gratis.
Voor wie na die zes uur
swingen nog geen genoeg
heeft van de beats, houdt
café Thomas/Spijker voor
het eerst een afterparty,
waarbij La Fuenta opnieuw
achter
de
draaitafels
kruipt. (MvdV)/

.

Voor een impressie van Club040
vorig jaar kijk op
http://www.youtube.com/watch
?v=N5bwW6brgWw.

Vuurdoop NSK meerkamp op de TU/e

.

Je kunt meer lezen over de belevenissen van de ‘oranje leeuwen’
op www.oranjeleeuwendoor
afrika.nl.

Volop winst voor Thêtanen
De Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta
heeft afgelopen weekend
zeven
overwinningen
behaald op de Westelijke
Regatta in Amstelveen.
Youri Vaes, TU/e-student
Technische Bedrijfskunde,
zette twee overwinningen

op zijn naam. TU/-student
Alex van der Gaag en
Fontysstudent
Arjan
Kuipers tekenden voor
twee overwinningen. Ook
de
roeiers
van
de
Middengroep Dames en
Middengroep
Zwaar
kwamen als eerste over de

streep. Stuurman Marc
Hummelink,
TU/estudent
Biomedische
Technologie, won een zogeheten stuurblik, omdat
hij in een gecombineerd
team de stuurman was.
(JvG) /

.

Met de benen de lucht in
“Op een bepaald moment
merk je dat mannen en
vrouwen anatomisch van
elkaar verschillen”, drukt
Mark van ’t Erve zich voor zichtig uit. De student
Biomedische Technologie
liet zich dinsdag 25 mei met
dertien andere BMT-stu denten inwijden in de
kunsten van het paal dansen.
“Het is grappig om eens te
doen. Ik weet wel dat ik er
niet voor ben gemaakt om
atletische sprongen op een
paal te maken. Bij de
vrouwen zag het er gra cieuzer uit”, constateert
Van ’t Erve. Maar liefst vijf
mannelijke studenten
deden mee, wat de docente
volgens Mark nog niet
eerder had meegemaakt.

TU/e-student Rik Hopmans in actie. Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Het paaldansen was in
principe een opdracht voor
het bestuur van 2008/2009
van studievereniging
Protagoras. Een bestuur
moet in het jaar een aantal
opdrachten halen. Lukt dat
niet, dan volgt een ver -

vangende opdracht. Omdat
de bestuursleden er niet in
waren geslaagd bij tv-pro gramma Lingo te komen,
moesten ze zich nu om een
paal heen slingeren. Andere
BMT’ers sloten zich bij de
workshop aan. (JvG)

Veertien deelnemers telde
het eerste Nederlands
Studenten Kampioenschap
meerkamp dat op 21 mei
aan de TU/e werd gehouden. De organisatie heeft
een plausibele verklaring
voor het gering aantal deelnemers. “Het is pas de
vierde editie van het evenement, het moet nog
groeien.
Omdat
veel
atleten vaak maar enkele
onderdelen trainen, is het
in het algemeen moeilijk
voor een meerkampwedstrijd een hoop deelnemers te trekken”, licht
Peter Kuin van de organiserende
Eindhovense

Studenten Atletiek Vereniging Asterix toe. De wedstrijd bestond uit de onderdelen
100
meter,
verspringen, kogelstoten
en 800 meter voor de
vrouwen en 1000 meter
voor de mannen. Aan de
meerkamp deden behalve
TU/e-studenten Rik Hopmans, Mark Schriek, Sjors
Schellekens, Tim Schellekens en Peter van Heck ook
studenten uit onder meer
Utrecht, Nijmegen en
Twente mee. Tim Schellekens haalde de eerste
plaats bij de mannen.
(JvG)/

.

Met genoegen heb ik op 12
mei het debat met de rector
gevolgd, waarbij de stu dentengemeenschap een
duidelijke tegenreactie gaf
op zijn kritiek. Maar met
het behandelen van acht
stellingen in krap anderhalf
uur tijd is de kern enigszins
omzeild. De voorstellen die
daarin aan bod kwamen,
zijn symptoombehandeling
en vormen geen oplossing
voor het probleem.
Het probleem is duidelijk:
het aantal studenten dat
aan de technische universi teiten binnen vier jaar de
bachelor haalt, ligt rond de
dertig procent. Bij andere
universiteiten is dat zestig
procent. Ondanks dit op merkelijke verschil heeft de
TU/e met het ministerie van
OCW afgesproken om dit
rendement naar zeventig
procent te krijgen in 2014.
Maar had je niet eerst
moeten uitzoeken waarom
de TU’s dusdanig onder presteren, voordat je der gelijke afspraken maakt?
Bouwkundestudente
Lisanne Havinga deed
tijdens het debat al een
eerste stap in die richting,
door een verdeling te
maken in drie groepen stu denten. De nominale en ex cellente studenten, de stu denten met vertraging door
bestuurswerk en extracurri culaire activiteiten en de
‘probleemgroep’; stu denten die zonder aan toonbare reden ver achter
lopen en lage cijfers halen.
Maar er blijven vragen
open. Hoe groot zijn deze
groepen en bestaan er dui delijke grenzen tussen?
Wat drijft of weerhoudt een
student uit de probleem groep in zijn studie, en zijn
daar nog verschillen in? Er
moet verder worden geseg menteerd. Naar studiepres taties, capaciteiten, moti vatie en tijdsbesteding.
Dan zal ook studeerbaar heid voor deze groepen
onvermijdelijk terug komen.
Het debat is nog maar het
begin. Om de rendementen
op een duurzame manier te
verhogen, zonder gevolgen
voor de totale in- en uit stroom, moeten de oor zaken eerst goed duidelijk
zijn. En wat betreft studie vertraging door bestuurs werk; moet je die tijd in de
berekening van het rende ment wel meenemen?
Jesper van Berkel is student
Scheikundige Technologie

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

Jacqueline Kooij / 29 / laatstejaars
IE&IS
“Dit is een bloem die ik heel veel heb
gefotografeerd. Ik was voor m’n stage
zeven maanden in Indonesië waar
ik onderzoek deed naar waterkrachtcentrales. Deze bloem gaat maar één
nacht in d’r bestaan open en daarna
gaat ze dood. M’n huisgenootje in
Yogyakarta, Ana, belde me: “Volgens
mij gaat ie vannacht open”. De bloem
stond naast ons huisje dus wij wachten
en ja hoor. Helaas heb ik de mooiste
foto niet meer. Met het overzetten
op de computer
werd ie per
ongeluk gewist.
Maar we hebben
‘m gezien en die
vergankelijkheid
past ook wel bij
deze speciale
bloem.”

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.

Lotte Oude Weernink,
eerstejaars studente Industrial Design

Chuang University wordt aangemoedigd huisdieren
mee te nemen naar college. Dat heeft een tweeledig
doel: studenten hoeven zich geen zorgen te maken
over hun dieren thuis, en ze leren respect te hebben
voor het leven. Alle dieren mogen mee, mits ze
medestudenten niet storen, staat in de regels
op de particuliere boeddhistische universiteit. Bras
Koning Mike zou het prima vinden. Ze heeft
er geen problemen mee een uur op schoot te liggen
van een oplettende student. Wie weet wat ze allemaal
nog meepikt van de leerstof. (NS)

Een omslag van het weer zorgt altijd weer voor
een verandering van het straatbeeld. De campus
ondergaat als het ware een metamorfose. Met de
kou en het natte weer verdwijnen in het voorjaar
de dikke grijze jassen en truien. En samen met de
zonnige, warme dagen verschijnt er weer kleur
op straat. We schrijven de week voor Pinksteren.
Dus met enige pech is er in de week dat deze
Cursor verschijnt weer een treurige terugslag.
Niettemin, vorig week was het genieten geblazen
in het zonnetje en kwamen de lange korte (of toch
korte lange) broeken en hemdjes weer tevoor schijn. Ook Lotte Oude Weernink haalde wat
luchtige spullen uit haar kast. Met daaronder een
paar opvallende rode sneakers. De eerstejaars
studente van de faculteit Industrial Design: “Ik
ben wel bezig met uiterlijk. Heeft denk ik ook te
maken met creativiteit. Als het warm is, zoals
vandaag, dan trek ik liefst niet te veel aan. Ik heb
best veel schoenen, maar ik draag er eigenlijk
maar een paar. De rest zijn meestal oude die ik
bewaar.”
Lotte draagt graag broeken, trekt geregeld een colbert aan en heeft meestal een sjaal om haar hals.
Als schoeisel stapt ze het liefste in een paar sneakers of iets met stoere hakken.
“Mijn basis houd ik altijd vrij goedkoop. Ik ga daarvoor onder meer naar H&M. Voor de accessoires
trek ik meestal meer geld uit. Ik denk dat ik zo’n zestig euro per maand uitgeef aan kleren. Ik heb
het geluk dat mijn moeder vaak spullen voor me koopt”, zegt ze lachend. “We gaan vaak in het
weekeinde shoppen in Almelo. Daar kom ik vandaan. Die pet? Heb ik toevallig net gekocht. Komt
goed van pas met de zon.”
De Eindhovense winkels? “Veel variatie”, oordeelt Lotte. “Maar het leukste vind ik winkelen in
het buitenland. Ik draag graag iets afwijkends. Tijdens mijn vakanties zoek ik altijd naar merken
of bijzondere kleding die je in Nederland niet kunt kopen.” (FvO)

Zat dieren op de TU/e. We kennen Bouzo,
de zevenjarige slang van studievereniging
Protagoras, we zien vissen bij Van der
Waals en bij Simon Stevin en er lopen wat
katten rond in de Bunker. De zwarte kat
Illius van ESC is een paar maanden geleden
overleden, maar de zesjarige Bras Koning
Mike springt nog levend achter de muizen aan.
Het zal niet snel gebeuren dat je de beesten buiten
de bestuurskamers ziet. Dat is aan een Taiwanese
universiteit wel anders. Wie studeert aan de Hsuan

