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Colofon

Een wekelijkse krant als Cursor  
hangt van planningen aan elkaar.  
Op nieuwspagina’s kan nog tot het 
laatste moment (woensdag middag) 
worden geschoven, maar de achter-
grondverhalen liggen op dat moment 
al bij de drukker. Als plotseling 
blijkt dat een onderzoeksverhaal 
om strategische redenen beter 
even in de ijskast kan blijven, zorgt 
dat op de redactie dan ook voor 
lichte paniek. Gelukkig vonden we 
biochemicus Maarten Merkx op de 
valreep bereid om terug te blikken 
op een ontdekking die inmiddels lijkt 
uitgegroeid tot de wetenschappelijke 
canard van het jaar. Zie pagina 8.

“Ik wil alleen met mijn naam in de 
krant als jij me kunt garanderen dat 
ik dan geen problemen krijg.” Hoe 
graag ik dat ook wil, en hoe klein ik 
de kans ook acht dat deze interna-
tionale student problemen krijgt 
door het vertellen van zijn verhaal, 
garanderen kan ik dat niet. Andere 
studenten hebben me laten weten 
dat hun huisbaas zich dreigend 
opstelde bij klachten en problemen. 
En ik besef dat je je in een vreemd 
land misschien kwetsbaarder voelt 
dan in je eigen land, en dat je minder 
goed op de hoogte bent van je 
rechten. Daarom, tegen het gebruik 
van Cursor in, zijn enkele namen in 
het artikel op pagina 12, 13 en 14 
weggelaten.
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TU/e tweede in verkiezing 
‘Eindhovens Trots’
14 december 2010 - De TU/e is tweede 
geworden in de verkiezing van  
‘Eindhovens Trots 2010’. De universiteit  
moest de Lichtjesroute voor zich dulden, 
die in het zevenjarig bestaan van de 
verkiezing voor de tweede keer met  
de titel aan de haal ging.
De universiteit, de Lichtjesroute, 
voetbalclub FC Eindhoven, popcentrum 
De Effenaar en de Dutch Design Week 
waren de vijf kanshebbers voor de titel, 
waarop lezers van weekkrant Groot 
Eindhoven de afgelopen weken konden 
stemmen. Met 824 stemmen legde de 
universiteit het af tegen de Lichtjesroute, 
die 1.005 stemmen wist te vergaren. 

Voetbalclub FC Eindhoven werd met  
787 stemmen derde. In totaal brachten 
bijna 3.500 mensen hun stem uit.
Mr. Jo van Ham van het College van 
Bestuur van de TU/e, vrijdagavond 
aanwezig bij de uitreiking, gunt de 
Lichtjesroute de titel van harte. 
“Natuurlijk wilde de TU/e graag eerste 
worden, maar het is niet erg om van de 
Lichtjesroute te verliezen. Het verschil  
in de aantallen stemmen was niet eens  
zo enorm groot, dat laat zien dat de 
universiteit bij Eindhovense burgers  
toch hoog in de ‘charts’ staat.”

TU/e start kleinschalige pilot met  
iPads voor studenten
14 december 2010 - De TU/e start 
binnenkort een kleinschalige pilot met 
iPads om de meerwaarde ervan in het 
onderwijs te testen. Een selecte groep 
studenten krijgt de multimediatablet 
hiervoor een tijdlang in bruikleen. Hoe  
de testperiode precies wordt ingevuld,  

is nog niet bekend.
De iPad als onderwijsinstrument heeft  
al langer de belangstelling van de TU/e. 
Uit eerdere tests bleek onder meer dat 
het apparaat prima functioneert in relatie 
tot onder meer het TU/e-netwerk, de mail 
en Digitale Leer- en Werkomgeving, maar 
dat er bijvoorbeeld geen videocolleges 
mee bekeken konden worden.  
“Het inzetten van nieuwe tools moet een 
duidelijke visie of doel dienen. Op dit 
moment zien we nog veel te weinig 
functionaliteit en meerwaarde”, liet  
dr. Karen Ali, directeur van het Onderwijs 
en Studenten Service Centrum (STU), 
afgelopen september weten.  
De meerwaarde is volgens STU-hoofd  
Ali ook nu, drie maanden later, nog altijd 
te onduidelijk om de Apple-tablet aan  
de TU/e al op grote schaal in te zetten.  
Maar dat neemt volgens haar niet weg 
dat de universiteit wil ontdekken welke 
toepassingsmogelijkheden de iPad in  
het onderwijs kan bieden.

TU/e second in ‘Eindhoven’s Pride’ 
elections
December 14, 2010 – TU/e came in 
second in the ‘Eindhovens Trots’ 
(Eindhoven’s Pride) elections.  
The university had to accept being 
defeated by the Lichtjesroute, which 
nabbed first place for the second time 
since the election’s foundation seven 
years ago.

The nominees were the university, the 
Lichtjesroute, FC Eindhoven, pop 
center Effenaar and the Dutch Design 
Week. Readers of weekly newspaper 
Groot Eindhoven could vote for their 
favorites. With 824 votes, TU/e lost to 
the Lichtjesroute, which received a 
total of 1,005 votes. FC Eindhoven 
received 787 votes and nabbed third 

place. In total, nearly 3,500 people  
cast their vote.

Mr. Jo van Ham of TU/e’s Executive 
Board was present at Friday night’s 
Award ceremony and was happy for the 
Lichtjesroute. “Of course TU/e would 
have loved to win this, but we don’t 
mind losing to the Lichtjesroute.  
Theu didn’t even have that many more 
votes, which shows TU/e is up there 
with the Eindhoven community.”

TU/e starts small-scale iPad pilot  
for students
December 14, 2010 - Soon, TU/e will 
start a small-scale iPad pilot to 
evaluate its educational benefits.  
To that end, a small group of students 
will receive the tablet on loan for  
a while. Interpretation of the test 
period is yet to be determined.

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug  
naar de afgelopen week. Welk extra 
nieuws is na het verschijnen van  
de laatste papieren Cursor op de  
Cursor-site verschenen?

Our Rewwwind feature 
provides you with  
snippets of last week’s 
news. What happened 

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

TU/e start bachelorprogramma Automotive

Provincie pompt bijna vijftig miljoen in zonneceltechnologie

Scholieren die opgeleid willen worden 
tot automotive ingenieur kunnen 
daarvoor vanaf september 2011 aan de 
TU/e terecht. Het bachelorprogramma 
Automotive wordt ondergebracht bij de 
opleiding Electrical Engineering (EE), 
maar in totaal zijn zes faculteiten erbij 
betrokken.

Kartrekker prof.dr.ir. Maarten Steinbuch 
spreekt de ambitie uit het ‘brede  
veld van automotive engineering’ te 
bestrijken. Als het aan hem ligt, mondt 
het programma uit in een volwaardige 
bacheloropleiding. Volgens Steinbuch 
trekt automotive veel jonge mensen en 
gaan de ontwikkelingen op dit moment 
razendsnel. “Het is heel snel een iPad 
op wielen aan het worden.” 
Bij het programma zijn zes faculteiten 
betrokken, maar Electrical Engineering 
is de ‘penvoerende’ faculteit. Volgens 
Steinbuch en prof.dr.ir. Bart Smolders 
(opleidingsdirecteur bij EE) is het een 
logische stap is om het bij EE onder  
te brengen. Steinbuch: “De auto  
wordt steeds meer gedomineerd door 
elektronische subsystemen. Denk  
hierbij ook aan de snelle opkomst van 
elektrische en hybride auto’s. Daarbij 
komt dat het programma van Werktuig-
bouwkunde op dit moment behoorlijk 

vol zit en bij Electrical Engineering  
was er wel ruimte voor.”
Steinbuch bestempelt het nieuwe 
bachelorprogramma als ‘uniek’.  
“We zijn de enige in Nederland en  
in Europa is alleen in Stockholm en  
in Turijn een bacheloropleiding op  
het gebied van automotive.”
De universiteit startte in september 
2008 met de masteropleiding  
Automotive Technology. Die is in  
april 2009 geaccrediteerd. (JvG)

Onderzoek op het gebied van de 
dunnefilm-zonneceltechnologie heeft  
in Brabant een forse impuls gekregen 
met een investering van 48,7 miljoen 
euro door de provincie. De TU/e speelt 
er een belangrijke rol bij, onder meer 
binnen het samenwerkingsverband 
Solliance, waartoe ook ECN, TNO en  
het Holst Centre behoren. De komst van 
het FOM-instituut voor Plasmafysica  
van Nieuwegein naar het TU/e-terrein  
is hiermee ook financieel rond. 

Met de investering van een kleine vijftig 
miljoen euro in de ontwikkeling van 
zonneceltechnologie moet Zuid-Oost 
Brabant de nummer één regio in Europa 
worden op dit gebied. Gedeputeerde Lily 

Jacobs sprak maandag 13 december op 
het Provinciehuis van het schrijven van 
geschiedenis. Voor de provincie moet  
de investering vooral leiden tot een 
enorme impuls voor de bedrijvigheid.  
De TU/e is er op diverse manieren bij 
betrokken. Zo brengt het samenwerkings-
verband Solliance ruim 250 onderzoek-
ers in de zonneceltechnologie bij elkaar, 
werkzaam bij de TU/e, TNO, ECN en het 
Holst Centre. Solliance bundelt de 
onderzoeksinfrastructuur van deze 
partijen en moet zorgen voor een 
optimale afstemming van de onderzoeks-
programma’s. ECN-directeur Kees van 
der Klein schetste maandag de kansen 
die er op dit gebied liggen. “Solliance 
wordt ingebed in het industriële 

systeem hier in de regio, waarbij we  
de kennis moeten gaan vertalen in  
marktprocessen. Voor de komende jaren 
verwachten we een groei van deze markt 
(die heeft op dit moment in Nederland 
een omvang van zevenhonderd miljoen, 
waarvan vierhonderd miljoen in de regio 
Eindhoven, red.) van tien à twintig 
procent. Als we ons marktaandeel 
kunnen vasthouden, betekent dat dus 
een forse groei”, aldus Van der Klein. 
Volgens Egbert-Jan Sol, directeur Kennis 
bij TNO Industrie en Techniek, is het niet 
de bedoeling om hier fabrieken neer te 
zetten, maar om apparaten te ontwikkelen 
waarbij de nieuwste technieken worden 
toegepast en die te exporteren. Volgens 
Van der Klein kan dit in de regio tien tot 

Starting September 2011, 
pre-university students 
that want to become 
automotive engineers  

can come to TU/e. The Bachelor  
Automotive will be placed with  
Electrical Engineering, but there are  
a total of six departments involved.

[E]

De elektrische racewagen van URE
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Ach en Wee

Dienstwoningen gesloopt voor  
nieuwbouw technostarters

Studenten vinden extra 
uitloopjaar niet genoeg

Winterstop Cursor en 
Serious Request-actie

Een broeinest voor jonge kenniswerkers 
en nieuwe bedrijvigheid, met alle kennis 
op het gebied van scheikunde, 
natuurkunde, biomedische technologie 
en wiskunde binnen handbereik:  
dat moet Catalyst worden, het nieuwe 
bedrijvencentrum aan de oostkant  
van het TU/e-terrein. Vanmiddag, 
donderdag 16 december, is de 
feestelijke aftrap van de bouw.

Catalyst Technology & Business 
Incubator Eindhoven gaat het nieuwe 
bedrijvencentrum voluit heten.  
Het centrum wordt gebouwd en 
geëxploiteerd door Brainport  
Development, in samenwerking met 
onder andere de TU/e en de gemeente. 
Het centrum moet vanaf eind 2011 
onderdak gaan bieden aan ambitieuze 
technostarters, vooral vanuit de (bio)
chemische, biomedische, natuurkundige 
en werktuigbouwkundige sector.  

In het gebouw, met een vloeroppervlak 
van zo’n vierduizend vierkante meter, 
komen kantoren, werkplaatsen en 
chemische en fysische labs. Het gebouw 
wordt met een luchtbrug gekoppeld aan 
het naastgelegen bedrijvencentrum 
Twinning Center. 

Begin november werd nabij de 
campusuitgang aan de oostkant al 
begonnen met het rooien en verplaatsen 
van bomen en het verwijderen van 
struiken, om ruimte te maken voor de 
nieuwbouw en bijbehorende meerdeks 
parkeergarage. Eerder deze week 
moesten ook de twee dienstwoningen 
die achter het Twinning Center stonden, 
wijken voor Catalyst (zie foto).  
De bungalows, eind jaren vijftig tegelijk 
met het Paviljoen gebouwd, werden tot 
een paar weken terug bewoond door 
twee oud-TU/e-medewerkers en hun 
partners. 

Volgens Piet van Happen van Dienst 
Huisvesting stonden de woningen, mede 
met het oog op het herontwikkelings-
plan Campus 2020, al geruime tijd op  
de nominatie voor sloop en waren ook 
de huurders zich daarvan goed bewust. 
“Er zijn goede afspraken met hen 
gemaakt en de universiteit heeft mede 
bemiddeld in het vinden van nieuwe 
woonruimte.” (MvdV)

Studenten gaan door met de strijd tegen 
de kabinetsplannen. Op 21 januari is er 
een landelijke demonstratie gepland, 
ook al heeft het kabinet toegezegd dat 
studenten ook in hun master een jaar 
mogen uitlopen. Dat brengt de uitloop 
in totaal op twee jaar, zonder dat ze een 
hoger collegegeld hoeven te betalen.

Afgelopen vrijdag gingen studenten  
in verschillende steden de straat op.  
Op de Dam protesteerden zo’n 
vierduizend studenten. Ook in 
Nijmegen, Wageningen en Utrecht  
werd gedemonstreerd. De ministerraad 
besloot vrijdag dat studenten straks 
zowel in de bachelor- als in de 
masterfase één jaar mogen uitlopen, 
zonder dat zij een hoger collegegeld 
hoeven betalen.
Maar de studenten willen meer. 
Studenten mogen hun uitloopjaren 
namelijk niet vrij besteden, benadrukt 
Guy Hendricks, voorzitter van het 
Interstedelijk Studentenoverleg. Er is 
één jaar extra voor de bachelor en één 
jaar voor de master. Een student die bij 
zijn bachelor meer dan een jaar uitloopt, 
gaat gewoon meer collegegeld betalen. 
En dit hogere collegegeld, door de 
studenten de ‘Halbe-heffing’ gedoopt 
-naar staatssecretaris Halbe Zijlstra-, 
moeten zestigduizend ‘langstudeerders’ 

al vanaf september gaan betalen, aldus 
Hendricks.
Het ISO, de LSVb en de LKvV houden  
op 21 januari -de verjaardag van 
staatssecretaris Halbe Zijlstra- een 
landelijke demonstratie. “Als cadeautje” 
krijgt hij “het Malieveld vol betrokken 
studenten”, schrijven de organisaties  
in een gezamenlijk persbericht.  
Ze roepen op tot een landelijke 
collegevrije dag, zodat studenten  
naar Den Haag kunnen komen. 
Sander Breur van de Landelijke 
Studenten Vakbond denkt dat protes-
teren nog zin heeft: “Zolang het in de 
coalitie niet helemaal lekker loopt, ligt 
er een mogelijkheid. De partijen moeten 
plannen verdedigen waar ze zelf niet 
helemaal achterstaan. Ze weten dat ze 
eigenlijk zouden moeten investeren om 
hun ambities waar te maken.” (HOP)

Dit is de laatste Cursor van 2010.  
Op donderdag 13 januari 2011 
verschijnt de eerstvolgende Cursor  
op papier. Dat betekent niet dat de 
redactie stilzit in de tussentijd:  
op www.tue.nl/cursor worden 
regelmatig nieuwsstukken geplaatst 
en ook volgen we de TU/e-acties 
rondom het Glazen Huis/Serious 
Request van radiostation 3FM.  
We zullen hiervan ook filmpjes 
plaatsen op onze site. Check dus 
regelmatig www.tue.nl/cursor voor 
updates!

In deze Cursor vind je op de pagina’s 
15 tot en met 19 advertenties voor de 
Serious Request-actie. Cursor heeft 
deze pagina’s verkocht en haalde 
daarmee in totaal 1.320 euro op  
voor de aids-slachtoffertjes.  

Dat geld wordt in de week voor  
kerst afgegeven bij het Glazen Huis 
op de Markt in Eindhoven. We willen 
alle deelnemers hartelijk bedanken 
voor hun bijdragen! (BS)

De redactie wenst iedereen heel fijne 
feestdagen en een heel gezond, 
gelukkig en productief 2011 toe!

It will be a hotbed for 
ambitious technological 
starters and new hustle 
and bustle: Catalyst,  

the new business center on the east 
side of TU/e grounds. Construction 
starts today, but last week already  
saw the taking down of two old staff  
residences.

Students will continue 
their fight against  
the government.  
They planned a nation-

wide demonstration for January 21, 
even though the government already 
promised to grant students an extra  
year to finish their Master’s.

For an overview of all 
TU/e activities to raise 
money for Serious 
Request, check   

www.seriousreaction.nl. During  
Christmas break, make sure to  
regularly check www.tue.nl/cursor 
 for on and off-campus news updates.

[E]
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Foto | Bart van Overbeeke

Provincie pompt bijna vijftig miljoen in zonneceltechnologie
vijftien kleine ASML’etjes opleveren. 
Volgens hem komt de concurrentie uit 
de regio rondom Dresden en uit Azië. 
Middels de Knowledge Innovation 
Community (KIC) InnoEnergy levert de 
TU/e ook nog een bijdrage, waarbij de 
taak van Eindhoven in dit Europese 
kennisnetwerk ligt op onderzoek naar 
energie-efficiënte steden en gebouwen. 
De verworvenheden die voortkomen  
uit Solliance, en het fundamentele 
onderzoek van FOM zullen dit initiatief 
versterken, aldus KIC-directeur en 
emeritus hoogleraar Jan Blom.
De bekostiging van de verhuizing van 
het FOM-instituut voor Plasmafysica 
naar de TU/e-campus in 2015 is hiermee 
rond, zo liet collegevoorzitter Arno Peels 

maandag weten. FOM ontvangt daarvoor 
3,5 miljoen van de provincie en  
1,5 miljoen van de regio Eindhoven. 
FOM, NWO en het ministerie van OCW 
financieren het nieuwe gebouw. (HK)

Research in the field 
of thin-film solar cell 
technology in Brabant 
received a boost because 

of a 48.7 million euro investment by the 
province. TU/e has an important part 
in this, partly because of its Solliance 
partnership, to which ECN, TNO and the 
Holst Center also belong. Relocation 
of the FOM Institute for Plasmaphysics 
from Nieuwegein to TU/e grounds could 
now be financially arranged as well.

[E]



4 | Nieuws 16 december 2010

In memoriam

Op woensdag 8 december 2010 is overleden
Marion van Straten
capaciteitsgroep Polymeerchemie, faculteit Scheikundige Technologie

Marion zou volgend jaar veertig jaar werkzaam zijn geweest bij de TU/e.
Zij zal in onze gedachten voortleven als een zeer collegiale, hardwerkende  
en betrokken medewerkster.

Faculteitsbestuur ST

TU/e succesvol bij toewijzing 
Marie Curie Fellowships

Workshop glamourfotografie door 
TU/e-alumnus ‘exclusiever’

Groepsleider AMOLF 
deeltijdhoogleraar aan TU/e

Vici’s voor wires, 
wireless en wiskunde

De TU/e is succesvol geweest bij  
de vierde toewijzingsronde van de  
Marie Curie Fellowships. Vorige week 
werd bekend dat acht van de zeventien 
aanvragen zijn gehonoreerd. In totaal 
betekent het een kleine anderhalf 
miljoen euro aan Europese subsidie.  
De fellowships maken deel uit van het 
Zevende Kaderprogramma van de 
Europese Unie en zijn bedoeld voor  
de carrièreontwikkeling van Europese 
onderzoekers.

In de drie voorgaande rondes waren 
slechts drie fellowships toegewezen aan 
de TU/e. Nu in één jaar maar liefst acht.  
De fellowships maken het mogelijk om 
vanuit een Europees land voor twee jaar 
een postdoc aan te stellen bij een  
onderzoeksgroep aan de TU/e. De EU 
stelt daarvoor per fellowship tussen de 
160.000 à 180.000 euro beschikbaar. 
Gerard Verschuren van het Innovation 
Lab (IL) zegt niet direct te kunnen 
aangeven waar het succes op te 
herleiden is: “Vanuit IL heeft Karoline 

Duijvesz wel extra input geleverd bij 
de aanvragen, waarbij ook is vermeld 
dat aan de TU/e veel mogelijkheden  
zijn voor het opdoen van aanvullende 
vaardigheden, zoals een cursus 
ondernemerschap. Dat zijn zaken die de 
beoordelingscommissie belangrijk vindt. 
Het Instituut voor Complexe Moleculaire 
Systemen (ICMS) van hoogleraar Bert 
Meijer heeft er ditmaal twee binnen-
gehaald. Blijkbaar trekt dat instituut  
op Europees niveau de aandacht, want 
ICMS had er in een eerdere ronde ook  
al een behaald.” Het hebben van Marie 
Curie Fellows speelt volgens Verschuren 
ook een steeds belangrijkere rol bij het 
samenstellen van Europese ranglijsten.
Naast de twee fellowships van ICMS 
gaan er drie naar Scheikundige 
Technologie, één naar Technische 
Natuurkunde en twee naar Bouwkunde. 
Over die twee laatste is Verschuren 
verheugd. “Dat bewijst dat de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onderzoek 
daar wordt gewaardeerd. Bouwkunde 
heeft het daar weleens moeilijk mee.” 

In de vierde ronde werden in totaal 
vijfduizend aanvragen ingediend, 
waarvan er achthonderd werden 
gehonoreerd. De komende jaren volgen 
nog drie rondes. Verschuren verwacht 
dat de postdocs die nu zijn uitverkoren, 
in het voorjaar aan de slag gaan.  
Twee van hen worden eerst twee jaar 
gedetacheerd bij een instelling buiten 
Europa en keren dan voor minimaal één 
jaar terug naar de TU/e. Dit betreft 
zogeheten outgoing fellowships.(HK)

De workshop die glamourfotograaf 
Patrick Kaas volgende week op het 
TU/e-terrein geeft voor 3FM Serious 
Request, biedt nog maar plaats aan vijf 
bieders in plaats van de geplande vijftien. 
Volgens TU/e-alumnus Kaas is in 
overleg met 3FM besloten de actie  
“een stuk exclusiever” te maken,  
met ook maar één model in plaats  
van de aanvankelijke drie. “Volgens  
de veilingmeester is dit beter voor  
de opbrengsten van de veiling.” 

De berichtgeving over de workshop met 
drie Playmates is, na het eerste bericht 
in Cursor eind november, “een beetje uit 
de hand gelopen”, stelt Kaas. Zo werd  
in sommige media gesuggereerd dat alle 
drie modellen helemaal uit de kleren 
zouden gaan, “terwijl met hen sexy 
lingerie was afgesproken”. Bovendien 

presenteerden sommige sites de 
workshop als een actie die -mede- zou 
zijn opgezet door Playboy, terwijl het 
bovenal het idee was van fotograaf Kaas 
en een collega, die beiden veelvuldig 
voor het genoemde blad werken: 
“Helaas zijn daardoor veel vragen bij het 
blad terechtgekomen die zij niet konden 
beantwoorden. Het was volledig ons 
initiatief, maar in ons enthousiasme 
hadden we niet bedacht om het blad  
van tevoren goed te informeren. Dat  
had veel verwarring kunnen voorkomen”, 
erkent de Eindhovense fotograaf.
De TU/e-alumnus benadrukt dat alle drie 
modellen ‘zeer enthousiast’ waren over 
het initiatief, evenals 3FM waar de actie 
via de veilingmeester werd aangemeld. 
Van het trio -Ancilla Tilia, Carlijn Carter 
en Chantal Hanse- poseert in de nieuwe 
opzet alleen eerstgenoemde nog tijdens 

de workshop op het universiteitsterrein. 
(MvdV)

Bieden op de workshop van Patrick Kaas 
kan nog tot en met zondag 19 december 
via de veilingsite van 3FM Serious 
Request op www.ebay.nl. 

Met ingang van 1 december is  
prof.dr. Jaime Gómez Rivas benoemd  
tot deeltijdhoogleraar in de groep 
Photonics and Semiconductor 
Nanophysics van Technische 
Natuurkunde.

Rivas leidt sinds 2005 Surface 
Photonics, een onderzoeksgroep  
van het FOM-instituut AMOLF die is 
ondergebracht bij Philips Research  
op de High Tech Campus Eindhoven. 
Deze groep houdt zich onder meer  
bezig met de optische eigenschappen 
van nanodraden en terahertzstraling. 
De nieuwe hoogleraar studeerde 
astrofysica in Madrid en Luik en werkte 
enkele jaren bij de Stichting Ruimte-
Onderzoek Nederland (SRON) voordat 
hij in 2002 in de natuurkunde  

promoveerde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na een verblijf aan de 
Technische Universiteit van Aken werd 
hij groepsleider bij FOM. Komende week 
mag hij in zijn nieuwe functie direct aan 
de slag als promotor van promovenda 
Silke Diedenhofen, die op 20 december 
het vierhonderdste proefschrift van 
AMOLF verdedigt. (TJ)

Prof.dr. Mark Peletier, verbonden aan de 
TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica 
en het Instituut voor Complexe 
Moleculaire Systemen (ICMS), prof.dr.ir. 
Maurice Heemels van Werktuigbouw-
kunde en prof.dr. Erik Bakkers 
(Technische Natuurkunde) krijgen allen 
een Vici-subsidie van anderhalf miljoen 
euro van NWO. De officiële bekend-
making van alle Vici-winnaars is op  
1 februari.

Het onderzoek van Bakkers, UHD aan  
de TU/e en deeltijdhoogleraar aan de  
TU Delft, richt zich op halfgeleidende 
nanodraden, laat de onderzoeker  
vanuit Australië weten: “We willen het 
groeimechanisme van de nanodraden 
beter begrijpen en hun structuur kunnen 
aanpassen om optische en elektrische 
eigenschappen in te stellen. Ook willen 
we voor het eerst silicium combineren 
met III-V-halfgeleiders. Het uiteindelijke 
doel is om met de nanodraden 3D 
opto-elektronische circuits te maken.”
Vici-laureaat Heemels is sinds februari 
van dit jaar hoogleraar in de nieuwe 
onderzoeksgroep Hybrid and Networked 
Systems. Hij wil met de Vici draadloze 
communicatie gaan toepassen in de 
regeltechniek. “Draadloos en regeltech-
niek staan van oudsher haaks op elkaar: 
wireless heeft een zekere mate van 
onbetrouwbaarheid in de zin dat 
signalen vaak op onregelmatige 
tijdstippen binnenkomen. De tradi-
tionele regeltechniek is daar niet op 
ingesteld. We willen daarom nieuwe 
regelalgoritmes ontwikkelen die 
optimaal met draadloze communicatie 
samenwerken.” Draadloze regeltechniek 
kan volgens hem van pas komen in 
hightech-machines met bewegende 

delen en bij het regelen van 
grootschalige systemen.
Peletier probeert de werkelijkheid in 
wiskundige modellen te vatten. In het 
Vici-onderzoek zal de nadruk liggen  
op het verband tussen processen op 
verschillende lengte- en tijdsschalen en 
hoe deze processen elkaar beïnvloeden: 
Peletier werkt onder meer samen met 
onderzoekers van de faculteit Werktuig-
bouwkunde om het ontstaan van 
defecten in bijvoorbeeld staalplaten 
voor de auto-industrie te verklaren.  
“Wil je auto’s lichter kunnen maken,  
dan moet je begrijpen hoe defecten  
in het kristalrooster doorwerken tot  
op macroniveau. Dat kan met onze 
wiskundige modellen.” 
Een deel van het Vici-onderzoek zal 
plaatsvinden in samenwerking met  
het ICMS: “Binnenkort begint de eerste 
promovendus in het graduate  
programme, die gaat onderzoeken  
hoe individuen het gedrag van grote 
mensenmenigten beïnvloeden.  
De gedachte is dat je de wiskunde  
die daarbij komt kijken in een latere 
fase kunt toepassen op complexe 
moleculaire systemen.” (TJ)

TU/e was successful at 
the fourth awards round 
of the Marie Curie Fellow-
ships. Last week it turned 

out that eight out of a total of seventeen 
applications were granted, resulting in 
a little less than 1.5 million euro in Euro-
pean grants. The fellowships are part of 
the European Union’s Seventh Executive 
Program and are meant for the career 
development of European researchers.

The workshop for 3FM  
Serious Request that 
glamour photographer 
Patrick Kaas planned to 

do next week will only have room for five 
bidders instead of the initial fifteen.  
After a meeting with 3FM it was decided 
to keep the event “much more exclusive”, 
says TU/e alumnus Kaas. The photo-
shoot on TU/e grounds will now also 
feature only one model, instead of three.

As of December 1, prof.
dr. Jaime Gómez Rivas 
is part-time professor 
for the Photonics and 

Semiconductor Nanophysics group of 
Applied Physics. Since 2005, Rivas has 
been coordinating Surface Electronics, 
a research group of the AMOLF FOM 
Institute located at Philips Research at 
the High Tech Campus in Eindhoven.

Prof.dr. Mark Peletier, 
who works for TU/e’s  
Department of Mathe-
matics & Computer 
Science and the Institute 

for Complex Molecular Systems (ICMS), 
prof.dr.ir. Maurice Heemels of  
Mechanical Engineering, and  
prof.dr. Erik Bakkers (Applied Physics) 
will all receive a 1.5 million euro  
Vici grant from NWO. An official  
announcement of all Vici winners  
will be made on February 1.

[E]

[E]

[E]

[E]The Faculty Club’s annual Christmas soiree at the University Club 
welcomed over sixty guests this year, half of which were emeriti and 
their partners. The other attendants were deans, department heads 
and professors. The meeting is meant as an informal get-together, 

and is especially well-attended by emeritus professors that are still connected to 
university.

[E]
Kerstsoiree Faculty Club
Op het menu stond dinsdagavond 
patrijsfilet met gelakte pompoen, 
heilbot en langoustine en zacht 
gegaarde hertenrugfilet, met als 
afsluiter een parade van zoete 
versnaperingen. De jaarlijkse 
kerstsoiree van de Faculty Club in  
de University Club trok dit jaar bijna 
zestig belangstellenden. De helft 
daarvan bestond uit emeriti met 
partner en daarnaast waren diverse 
decanen, diensthoofden en hoog-
leraren aanwezig. De bijeenkomst is 
bedoeld als een informeel samenzijn, 
waarbij vooral de hoogleraren 
aanschuiven die ook na hun emeritaat 
nog actief zijn voor de universiteit. 
Naast het diner werden ook twee  
fototentoonstellingen bekeken en 
was er een optreden van de a capella 
groep Just Us. (HK)

Foto | Rien Meulman
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Getapte dame tussen professoren
Nee, wakker heeft ze niet gelegen van 
de overname door Eurest. Het horeca vak 
zal hooguit op detail gaan veranderen. 
Een zilveren schaaltje minder, ander 
bestek misschien. Maar Anneke 
Michielsen (51) zal een luisterend oor 
blijven bieden tijdens de borrels en 
recepties die ze verzorgt. Studenten, 
professoren. Verwaand of gemoede-
lijk. Iedereen is bij haar welkom. “Ik 
ben een mens voor andere mensen.”

In januari neemt Eurest de catering-
activiteiten op de TU/e over van 
concurrent Albron. Inclusief de 
medewerkers, van wie vijf verant-
woordelijk zijn voor de ‘banqueting’, 
zeg maar de feestelijke plechtigheden. 
Anneke Michielsen is er een van. Bijna 
vijfentwintig jaar een getapte dame 
tussen professoren.

Hoe zijn de laatste werkdagen  
bij Albron?
“We hebben veel moeten inventa-
riseren. Bestek tellen, schalen tellen, 
decorstukken tellen. Het voelt als een 
soort afscheid. En daar ben ik niet zo 
goed in. Ik heb voor heel wat cateraars 
gewerkt, maar de laatste jaren bij Albron 
voelden heel vertrouwd. Je bouwt toch 
een soort routine op. Maar ach, je moet 
met de veranderingen mee.”

Spanning in de buik van de nieuwe 
baas?
“Niet echt. Natuurlijk ben je nieuw s-
gierig naar wat er verdwijnt en wat er 
voor in de plaats komt. Dat geeft bij 

ieder mens een beetje spanning. Je 
merkt het ook aan de collega’s.”

Eerste indrukken van Eurest?
“Ik heb nog niet zoveel kans gekregen. 
Vorige week was er een kennismaking 
in Amsterdam voor de nieuwe 
medewerkers. Tegelijkertijd waren  
er open dagen op de TU/e en moest 
banqueting aan de bak. De nieuwe 
manager heb ik wel gesproken. Die 
maakte een prettige indruk. En we 
hebben een korte kassacursus gekregen. 
We krijgen straks zo’n nieuw ding waar 
je mee kunt pinnen, chippen enzovoort.”

Wat vind je de leukste borrels?
“Die van Bouwkunde en Industrial 
Design. Dat zijn vaak creatieve mensen. 
Dat trekt mij wel.”

Is werken in de avond en weekeindes 
vol te houden?
“Het horecavak is door de jaren 
commer ciëler geworden. Het moet 
allemaal sneller. Je blijft hollen. Dat gaat 
vaak ten koste van de sfeer. Maar voor 
een goed gesprek sta ik altijd klaar.” 
(FvO)

She didn’t lose sleep 
over the takeover by  
Eurest. The catering’s 
details might change, 

but that’s it. Whatever happens,  
Anneke Michielsen (51) will always 
have time to listen during the drinks 
and receptions she tends to. Cocky  
or cheerful, all are welcome.

[E]

Elektronische ratels in Nature MaterialsUniversiteiten moeten  
knoop zelf doorhakken

Onderzoekers van de faculteit Technische 
Natuurkunde en onderzoeksinstituut 
COBRA zijn erin geslaagd om elektronen-
transport op te wekken met een 
elektronische ratel. Dit opent een nieuwe 
weg naar draadloze aandrijving van 
micro-elektronische schakelingen. 

Over het onderzoek, uitgevoerd onder 
leiding van dr.ir. Martijn Kemerink 
(Molecular Materials and Nano Systems, 
TN), verscheen afgelopen zondag een 
artikel op de site van Nature Materials, 
met promovendus ir. Erik Roeling als 
eerste auteur. Het artikel laat zien dat de 
in principe ongerichte elektrische krachten 
(veroorzaakt door een wisselspanning) 
een netto verplaatsing van elektronen  
in één richting kunnen opleveren.  
Dit komt neer op het opwekken van een 
gelijk stroom met een wisselspanning.
Het is voor het eerst dat bij kamertempe-
ratuur bruikbare spanningen (voldoende 
om een logische schakeling aan te drijven, 
zoals de onderzoekers aantoonden) zijn 
opgewekt met een dergelijke periodieke, 
ongerichte kracht. Tot dusverre waren 

zeer lage temperaturen noodzakelijk en 
kwam men slechts tot een fractie van  
de vermogens die Roeling en Kemerink 
bereikten. De onderzoekers maakten 
gebruik van asymmetrisch in een 
transistor geplaatste elektroden, 
waardoor de elektronen onder invloed 
van de wisselspanning wel stapjes in  
de ene richting konden maken, maar  
niet in de andere - het principe van een 
palrad of ratel. 
De vinding is volgens de onderzoekers 
een eerste stap op weg naar een nieuwe 
methode voor draadloze aandrijving van 
micro-elektronica met een lage energie-
consumptie, zoals identificatietags, 
chipimplantaten en allerlei sensoren. (TJ)

Universiteiten moeten laten zien dat  
ze eerlijk kunnen delen, zegt de Tweede 
Kamer. Ze moeten in het voorjaar  
zelf met een plan komen voor een  
betere verdeling van het landelijke 
onderzoeksgeld.

De nieuwe regering schrapt de 
zogeheten Canada-gelden: extra 
financiering voor alfa- en gammafacult-
eiten. Die waren door het vorige kabinet 
gereserveerd om de verdeling van 
onderzoeksgeld over de oude en jonge 
universiteiten evenwichtiger te maken. 
Over deze bezuiniging werd geklaagd: 

enkele instituten zouden bedreigd 
worden in hun voortbestaan. 
Maar vorige week sloeg VVD-kamerlid 
Anne Wil Lucas terug met een motie.  
Als universiteiten het onderling eens zijn 
dat onderzoeksgelden oneerlijk 
verdeeld worden, dan hebben ze  
toch geen extra geld nodig om iets  
aan dat onrecht te doen? 
De motie is dinsdag 14 december 
aangenomen. De regering zal dus de 
VSNU vragen om zelf een plan te maken 
voor een “meer evenwichtige verdeling” 
van de onderzoeksbekostiging. 
Als de universiteiten daar niet uitkomen, 

laat de Tweede Kamer doorschemeren, 
dan moeten ze de regering daar niet  
op aankijken. Dan hebben ze het aan 
zichzelf te wijten als het schrappen van 
de enveloppemiddelen vooral de jonge 
universiteiten treft. (HOP)

Eurest is volop bezig met de voor-
bereidingen voor de overname van  
alle cateringactiviteiten aan de TU/e. 
Voor medewerkers die overgaan naar  
de nieuwe huiscateraar hield Eurest 
zaterdag 11 december in Amsterdam 
een welkomstdag, waarop de deel-
nemers onder meer oefenden in het 
bereiden van producten van de nieuwe 
cateraar.

In totaal 56 cateringmedewerkers 
krijgen met de jaarwisseling met Eurest 
een nieuwe werkgever. Dit zijn bijna alle 
medewerkers van de huidige cateraars 
Albron en Sodexo, dat tot nu toe de 
catering in Kennispoort verzorgde. 
Volgens Monique Kuyck van Dienst 
Interne Zaken heeft een enkeling 
besloten om bijvoorbeeld eerder met 
pensioen te gaan en worden bij een 
aantal medewerkers nog “de puntjes  
op de i gezet” voor wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden. 
Rond de feestdagen wordt in diverse 
kantines hard gewerkt om de locaties 

klaar te maken voor de komst van de 
nieuwe cateraar. Het basisassortiment 
blijft hetzelfde, aangevuld met eigen 
producten van Eurest. De focus ligt 
daarbij op vers, vertelt Mike van Keulen, 
die als locatiemanager alle catering-
activiteiten op het universiteitsterrein 
gaat aansturen. Dit betekent onder 
meer dat de zogenoemde opzetvitrines 
uit de restaurants verdwijnen en dat 
producten op sommige locaties in het 
zicht van de klanten vers worden bereid. 
“Daarnaast wordt veel op schaafijs 
gepresenteerd; daarvoor moeten 
aansluitingen worden gerealiseerd  
en machines worden geplaatst.”
De meeste werkzaamheden vinden 
plaats in de week dat de TU/e gesloten 
is; een deel van de kantines (Vertigo, 
Hoofdgebouw, N-laag en Traverse) gaat 
in de week van 20 december echter al 
dicht. Alle kantines, de University Club 
en De Zwarte Doos moeten vanaf 3 
januari in principe weer volledig in 
bedrijf zijn. Ook de catering tijdens  
de nieuwjaarsreceptie van de TU/e,  

op dezelfde eerste maandag van het 
nieuwe jaar, wordt verzorgd door Eurest. 
Het contract met Eurest heeft een 
looptijd van zes jaar, met een mogelijk-
heid tot verlenging met nog eens twee 
jaar. “Een langere contracttermijn geeft 
een cateraar bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om te investeren in materialen”, 
verklaart Kuyck. “Daarnaast vergt het 
veel werk, en dus tijd en geld, om een 
aanbesteding te houden, om de 
overdracht tussen cateraars te regelen 
en daarna de catering weer op orde  
te brengen en te houden.” (MvdV)

Researchers of the 
Department of Applied 
Sciences and research 
institute COBRA  

succeeded in generating electron  
transport by using an electric rattle.  
It has paved the way for the wireless 
powering of micro-electronic circuits.

Universities have to show 
they can share and share 
alike, says the House of 
Representatives. Come 

spring, they have to come up with a  
plan for a more equal distribution of  
the nation’s research funds themselves. [E]

[E]

Nieuwe cateraar zet puntjes op de i 

Eurest catering is  
preparing for the 
takeover of all catering 
activities at TU/e in the 

new year. During the final week of the 
year, there’ll be work in progress in 
several cafeterias. Those in Vertigo, 
Hoofdgebouw, N-laag and Traverse  
will already be shut in the week  
starting December 20.

[E]

Scholieren maken kennis met 
het studentenleven
Zo’n twintig scholieren overnachtten 
van 9 op 10 december bij studenten, om 
aansluitend de open dag van de TU/e te 
bezoeken. Dit initiatief van Compositum 
heeft als doel scholieren warm te maken 
voor Eindhoven als studentenstad.

“We willen scholieren enthousiast 
maken voor wat er buiten de studie te 
doen is”, vertelt Ilse Megens van 
Compositum, de organisatie waarin 
leden van studentenverenigingen ESC, 
SSRE en Demos zijn vertegenwoordigd. 
Compositum kreeg met het idee om de 
kennismaking te koppelen aan de open 
dagen, bijval van het Communicatie 
Expertise Centrum (CEC), die de open 
dagen organiseert.
De scholieren aten in de sociëteiten, 
wisselden ervaringen uit met eerste-
jaars, bezochten het sportcentrum en 
sliepen in verenigingshuizen. Megens: 
“De scholieren waren enthousiast. 
Binnenkort evalueren we met het CEC en 
als het aan ons ligt doen we dit in maart 
opnieuw en dan hopelijk met nog meer 
scholieren.”
De open dagen werden op 10 en 11 
december gehouden en trokken in totaal 
1.102 vwo-scholieren. (JvG)

On December 9, some twenty pre-university students spent the night 
with students, and visited TU/e’s open day the day after. It was an  
idea initiated by Composium in order to get pre-university students  
to consider Eindhoven as a student city. The open days were held 
December 10-11 and attracted a total of 1,102 pre-university students.

[E]
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TU/e-onderzoeker betrekt inwoners bij opbouw van geboortestad l’Aquila

“Het is alsof de stad nu bevroren is”

Nieuwe track Web  
Science voor informatici

“Aanval op TU/e-netwerk gelul  
van een dronken aardbei”

Kick off Young Professional Network

De Italiaanse plaats l’Aquila trilde  
in april 2009 op zijn grondvesten.  
De aardbeving had een verwoestende 
werking en eiste bijna driehonderd 
slachtoffers. Dr. Alberto Nucciarelli, 
onderzoeker bij de faculteit IE&IS, zet 
zich in voor de wederopbouw van de 
stad waar hij is geboren en opgegroeid.

Nucciarelli herinnert zich die bewuste 
maandag 6 april 2009 als de dag van 
gisteren. Zijn telefoon gaat- in eerste 
instantie denkt hij dat collega’s hem 
bellen omdat hij zich heeft verslapen. 
Het is echter donker en een blik op de 
wekker vertelt hem dat het 04.02 uur is. 
Hij krijgt zijn vader aan de lijn, enigszins 
buiten adem. ‘Hoi Alberto, ik ben het, 
papa. L’Aquila is net getroffen door een 
zware aardbeving. We staan nu buiten 
op straat. Ik bel je om te laten weten  

dat we veilig zijn. We nemen zo snel 
mogelijk weer contact op. Ciao.’ 
Na dit bizarre telefoontje maakt een 
eenzaam gevoel zich meester van 
Nucciarelli. “Ik wilde vrienden in 
Eindhoven bellen, maar daar was het 
veel te vroeg voor. Het was koud en  
ik heb wat melk opgewarmd- die ik  
overigens nooit heb gedronken.” 
De rest van die angstige dag beleeft 
Nucciarelli informatie zoekend achter de 
laptop en al bellend naar zijn vrienden 
en familie in Italië. “Ik realiseerde me 
achteraf dat ik iedereen consequent drie 
vragen stelde: ‘Hoe gaat het met jou’, 
‘Hoe gaat het met je familie’ en ‘Hoe 
gaat het met je huis’. Constant hoopte  
ik dat de telefoon werd opgenomen.”
Puur toevallig heeft hij dan al een ticket 
in huis voor l’Aquila, Pasen nadert.  
Hij zoekt eerst zijn familieleden op,  

die hun toevlucht hebben gezocht  
bij zijn oma aan de Italiaanse kust.  
De angst zit er goed in bij de familie  
Nucciarelli. “We zaten binnen toen  
iedereen bij een ronkend geluid meteen 
verschrikt naar de lamp opkeek en 
bevreesd afwachtte of die ging 
bewegen. Het bleek slechts het geluid 
van een voorbijkomende motor te zijn.” 
Dat de angst er ook maanden later nog 
steeds in zat, ontdekte de Italiaan toen 
zijn ouders hevig schrokken van een 
windvlaag. 
Een paar dagen na zijn aankomst in 
Italië aanschouwt hij de destructieve 
krachten van de aardbeving met eigen 
ogen. “Het was alsof de stad gebom-
bardeerd was, alsof we in oorlog waren.” 
De binnenstad van ‘zijn’ l’Aquila is niet 
meer. Het duurt nog jaren om de stad  
op te bouwen. “Het is alsof de stad nu 

bevroren is. Er hangen nog filmposters 
van 2009, de tijd heeft stilgestaan.”

Een tijdje terug kwam Nucciarelli in 
contact met een medewerkster van  
de gemeente Eindhoven. Met haar 
werkte hij een idee voor l’Aquila uit  
tot het project Sense of Community.  
De kartrekkers van het project willen  
de inwoners van l’Aquila betrekken bij 
de besluitvorming over de opbouw.  
Via de website senseofcommunity.eu 
konden mensen aangeven welke 
gebouwen, straten of pleinen volgens 
hen eerst moeten worden opgebouwd. 
“Tot nu toe zijn de inwoners nauwelijks 
bij de besluitvorming betrokken.  
De mensen hebben geen gemeen-
schappelijke plekken meer waar ze 
elkaar ontmoeten. Het gevoel van 
gemeenschap is weg”, onderstreept 

Nucciarelli het belang van de actie. 
Na inventarisatie van de in totaal 247 
reacties volgde een selectie van achttien 
locaties. De volgende stap is dat de 
inwoners stemmen op de achttien 
locaties en dat daar zo’n zeven plekken 
uit komen. Daaraan worden de ideeën 
van de inwoners voor de realisatie 
gekoppeld. “Bijvoorbeeld of ze fietspaden 
in het park willen, of wifi op bepaalde 
plekken.” Inmiddels zijn er contacten 
geweest op gemeentelijk niveau. Om de 
opbouw te realiseren, worden sponsors 
aangetrokken. 
Over zijn eigen ‘favoriete’ plek hoeft 
Nucciarelli niet lang na te denken, zijn 
ogen gaan er bij stralen: “De bibliotheek. 
Dat was altijd zo’n mooie plek.” (JvG)

Aankomende studenten Technische 
Informatica kunnen voortaan kiezen  
tussen de tracks Software Science  
en Web Science. Even is er onder 
studievoorlichters onrust ontstaan  
over eventuele overlap met de 
specialisatie ICT van Technische 
Innovatie Wetenschappen, maar dat 
bleek een storm in een glas water.

Met ingang van collegejaar 2011/2012 
heeft TI een nieuw curriculum. “Om 
bachelors geschikt te maken voor de 
arbeidsmarkt moet er gespecialiseerd 
worden. Daarnaast willen we het 
rendement verhogen en de instroom van 
studenten vergroten”, zegt dr.ir. 
Marloes van Lierop, opleidingsdirecteur 
TI. “Een web scientist wordt opgeleid om 
bij te dragen aan de ontwikkeling van 
het web en zowel de techniek als het 
gebruik ervan te doorgronden.” 
Er is wel degelijk een inhoudelijk 
verschil met de ICT-specialisatie van 
TIW, zegt de initiator van de nieuwe 
track, prof.dr. Paul De Bra. “Wij leiden 
informatici op die zich speciaal richten 
op toepassingen op het web. Daar zit 
leerstof in de richting van recht, 
sociologie, psychologie en economie 
bij. TIW houdt zich bezig met de 
combinatie techniek en innovatie. Dat is 
een veel bredere studie. Daar is een 
groot scala aan maatschappelijke 
vakken. Innovatie is hun onderwerp en 
ICT is een hulpmiddel.”
Er is van begin af aan contact geweest 
tussen de faculteiten, onder andere 
doordat IE&IS vertegenwoordigd was in 

de curriculumcommissie TI, die het 
nieuwe curriculum heeft voorgesteld. 
Van Lierop denkt te weten waarom bij 
studievoorlichters verwarring is 
ontstaan over gelijkenis met TIW. “Om 
intern het verschil tussen Web Science 
en Sotfware Science te verduidelijken 
hebben we de maatschappelijke vakken 
te veel gewicht gegeven in de interne 
voorlichting. De gemeenschappelijke 
basis, namelijk de nadruk op technische 
informatica, hebben we bekend geacht. 
Voor studievoorlichters van TIW is dat 
een stap te weinig geweest. Nu hebben 
we op open dagen een extra uitleg over 
de verschillen tussen TIW en Web 
Science.” (NS)

Het computernetwerk van de TU/e is 
afgelopen voorjaar niet gehackt of 
platgelegd geweest. Dr.ir. Ronald  
Waterham van Dienst ICT doet deze 
bewering van computerbeveiligings-
expert Arnoud Vermeer, vorige week  
te gast in het tv-programma ‘De Wereld 
Draait Door’, af als “gelul van een 
dronken aardbei”. 

Grijnzend deed informaticastudent 
Vermeer, onder meer werkzaam voor 
Geenstijl.nl, in de tv-studio uit de 
doeken dat hij “genoeg bandbreedte 
heeft liggen om een gemiddeld klein 
land offline te halen”. Dit dankzij zijn 
toegang tot het onderzoeksnetwerk van 

Surfnet, internetprovider van het hoger 
onderwijs in Nederland. De genoemde 
kleine landen liet hij naar eigen zeggen 
overigens ongemoeid, “maar een half 
jaar geleden hebben we in een dronken 
nacht wel de Universiteit Twente en de 
universiteit van Eindhoven platgelegd”. 
Pure sensatie, vindt Waterham, uitgelokt 
door presentator Matthijs van Nieuw-
kerk. De TU/e, de Universiteit Twente  
en Surfnet staken na de uitzending de 
koppen nog wel even bijeen en keken 
voor de zekerheid nog eens terug naar 
het verkeer op de bewuste netwerken  
in de genoemde periode. “Maar áls er 
toen al iets was gebeurd, hadden we  
dat al veel eerder geweten. Er heeft 

altijd iemand van onze afdeling dienst, 
die via een intern meldingssysteem 
meteen gewaarschuwd wordt als er  
iets gebeurt.” (MvdV)

De TU/e is weer een netwerk rijker: 
FuTUre, Young Professional Network. 
Initiatiefnemers Heidi Prevoo en Sagitta 
Peters merkten dat er onder ambitieuze 
jonge TU/e’ers, zowel wetenschappelijk 
als ondersteunend personeel, behoefte 
is aan een club waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 13 januari om 
16.00 uur in De Zwarte Doos.

Het thema van de openingsbijeenkomst 
is ‘Get inspired. Get in touch’. Dat geeft 
precies het doel weer van het netwerk. 
Het plan is om in het eerste half jaar een 
stuk of drie activiteiten te organiseren. 
Peters (business manager bij ICMS) en 
Prevoo (beleidsmedewerker instellings-

beleid) denken aan netwerklunches, 
borrels en workshops over bijvoorbeeld 
time-management of communicatie-
vaardigheden. Naast deze twee zijn ook 
Peter Pasmans (promovendus bij TN) en 
Theo Hofman (UD bij W) betrokken bij 
het opzetten van het netwerk.
Voor FuTUre een feit werd, waren  
Peters en Prevoo allebei, onafhankelijk 
van elkaar, naar DPO gestapt om de 
mogelijkheden te bekijken voor een 
nieuw netwerk. Peters: “Als niet-weten-
schappelijk medewerker kan ik me niet 
aansluiten bij WISE (women in science) 
of bij de Facultyclub. Wel bij de 
personeelsvereniging, maar die heeft 
een andere doelstelling. Wij willen 
geïnspireerd worden door elkaar en 

onszelf blijven ontwikkelen.”  
DPO heeft de initiatieven gekoppeld en  
het College van Bestuur ondersteunt  
het initiatief. (NS)

Aanmelden via future@tue.nl

Wie ideeen heeft voor de  
weder opbouw, kan zich melden via 
a.nucciarelli@tue.nl. 
Registreren kan via  
www.senseofcommunity.eu.

In April, 2009, the Italian 
village of l’Aquila shook 
to its foundations.  
An earthquake wreaked 

havoc and took the lives of close to three 
hundred people. Dr. Alberto Nucciarelli, 
researcher at IE&IS, dedicated himself 
to help reconstructing the village where 
he was born and raised.  
Check senseofcummunity.eu. 

[E]

De kerk Santa Maria Paganica wordt opgebouwd. Dr. Alberto Nucciarelli zet zich in voor de wederopbouw van zijn geboorteplaats l’Aquila. 

Future Computer Science 
& Engineering students 
will from now on have to 
choose either Software 

Science or Web Science. Initially, there 
was some upheaval among study 
counselors because of a suspected 
overlap with the ICT major at Innova-
tion Sciences, but that turned out to be 
a mere tempest in a teapot.

TU/e’s computer  
network was neither 
hacked nor shut  
down last spring.  

Dr.ir. Ronald Waterham of the ICT  
Service Company disposes of the 
above assumption by computer  
security expert Arnoud Vermeer,  
who was one of last week’s guests  
in tv show ‘De Wereld Draait Door’,  
by saying it was “boozer bullshit”. 

TU/e presents yet  
another network:  
FuTUre, Young  
Professional Network. 

It’s a meeting point for young,  
ambitious TU/e scientific and  
supporting personnel. The first  
get-together will be held on Thursday, 
January 13 at 4PM at the Zwarte Doos.

[E]

[E]

[E]
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Effe zeuren

Ik wend mij tot onze wetenschappers. 
Het kerstreces duurt dit jaar een hele 
week. Een mooie gelegenheid om  
uw tiende artikel af te ronden. O, u 
publiceert geen tien artikelen per jaar? 
Dan krijgt u niet de baan die een UHD 
in NRC Handelsblad van 16 november 
te vergeven heeft. Hij zegt: “Ik kijk 
eerst naar mensen die tien artikelen 
per jaar publiceren. Waarom? Omdat 
ze ook voor mij tien artikelen per jaar 
zullen publiceren”. Het ‘voor mij’ 
spreekt boekdelen.
Onze wiskundigen schrijven geen  
tien artikelen per jaar. De meest 
productieve hebben er vier per jaar,  
de minder productieve twee, 
sommigen publiceren nauwelijks iets. 
Zelf kom ik over mijn TU/e-periode  
aan ruim twee publicaties per jaar.
Hoe moet je artikelen eigenlijk tellen, 
en hoe kom je aan gegevens?  
De wiskundepublicaties staan vrijwel 
compleet op MathSciNet. Maar, dat 
lost niet alle problemen op. Iemand 
die een artikel met twee coauteurs 
schrijft, levert een bijdrage van 1/3. 
Mijn totaalscore zakt op die manier 
van 68 naar 48. In de scheikunde 
hebben publicaties soms tien auteurs: 
allemaal 0,1 artikel. 
Er is grote druk om te publiceren,  
want veel is goed. Is dat wenselijk?  
Ik denk van niet. Veel publicaties 
bestaan uit kleine aanvullingen op een 
eerder artikel, zaken die beter in dat 
eerdere artikel hadden kunnen staan. 

De bekende Amerikaanse statisticus 
Alan Birnbaum waarschuwde:  
“You shouldn’t publish every time you 
sneeze”. Te veel publicaties verstoppen 
de communicatiekanalen en belem-
meren het overzicht. Goede overzichts-
boeken, daar heb je wat aan.
Wat kost een publicatie? Voor een 
auteur die een derde deel van zijn  
tijd aan onderzoek besteedt, 45.000 
verdient en twee ‘stukken’ per jaar 
publiceert, kost een artikel met één 
coauteur 15.000 euro. De ongeveer 
tweeduizend TU/e-publicaties kosten 
dus 30 miljoen per jaar. 
Wat levert een artikel op? Voor de 
auteur mogelijk bevordering of 
salarisverhoging. Wat is de winst  
voor de TU/e, voor het Koninkrijk  
der Nederlanden of voor de wereld? 
Over deze vragen kunnen tientallen 
artikelen worden geschreven.
Er tegenaan dus, nog in het oude jaar!

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Arjeh Cohen, 
decaan faculteit Wiskunde & Informatica

“De TU/e onderscheidt zich 
door een sterke koppeling  
tussen wiskunde en industrie.”
De European Science Foundation (ESF) 
kwam afgelopen week met een 
persbericht over het belang van de 
komst van een European Institute of 
Mathematics for Innovation (EIMI).  
Dit instituut zou de banden tussen 
wiskunde en de industrie moeten 
aanhalen en wiskunde moeten  
profileren als aanjager van innovatie. 
Prof. Arjeh Cohen, decaan van de 
faculteit Wiskunde & Informatica, 
onderschrijft het belang om wiskunde 
een grotere rol toe te dichten. Maar 
waarom zijn wiskundigen eigenlijk zo 
weinig in beeld? En wat gebeurt er op  
dit moment al om wiskunde en de 
industrie aan elkaar te koppelen?

“Wiskunde is een belangrijk vakgebied. 
Maar er is actie voor nodig om wiskunde 
en industrie samen te brengen. Zoals  
ik het zie, heeft wiskunde nu vaak een 
soort onderaannemersrol, maar geef het 
eens de rol van aannemer. De wereld 
moet erkennen dat wiskundig onderzoek 
van groot belang is voor de maatschappij 
en niet alleen in beeld komt via een 
andere toepassing. We moeten de 
wiskunde meer naar de voorgrond 
plaatsen. De ‘math inside’ moet als  

het ware expliciet gemaakt worden.” 
“Wiskundigen hebben cultureel gezien 
een probleem. Er is veel potentieel en  
er gebeurt ook veel, maar op de een  
of andere manier werkt het nog niet 
optimaal. Waarschijnlijk komt dit 
doordat wij de mening van collega’s  
erg belangrijk vinden, maar vergeten  
te vragen wat de industrie ervan vindt. 
Volgens veel wiskundigen is de mooiste 
wiskunde de abstracte, fundamentele 
wiskunde. En daar kunnen we heel ver  
in gaan. Maar wiskunde voor de 
industrie verdient meer erkenning en 
daar zijn we ons terdege van bewust.”  
“Het European Institute of Mathematics 
for Innovation moet er zeker komen, 
maar ondertussen zitten we natuurlijk 
niet stil. Zo is er al een samenwerkings-
verband tussen de 3 TU’s, AMI (Applied 
Mathematics Institute) genaamd, en 
werken we als TU/e nauw samen met 
Matheon, een soortgelijk initiatief in 
Duitsland. En ook op onderwijsgebied 
gebeurt er veel, maar we zouden meer 
kunnen bereiken als we de krachten 
zouden bundelen in een Europees 
instituut.” 
“Voor de faculteit Wiskunde & Informatica 
zoek ik naar een eigen identiteit.  

In Nederland zijn er meer universiteiten 
die uitblinken in wiskunde, maar altijd  
in een abstracte vorm. Dat is waar wij 
anders in zijn; wij slaan een brug tussen 
wiskunde en de industrie. En daar zijn 
we goed in. Dat blijkt keer op keer uit de 

visitaties en onze industriële  
onderzoeksopdrachten. Maar ook  
met ons onderwijsprogramma zijn wij 
onderscheidend. Wij leiden studenten 
op in de masters Industrial and Applied 
Mathematics en de PDeng Mathematics 

for Industry. Een instituut zoals het 
European Institute of Mathematics  
for Innovation kan ons helpen onze 
identiteit wereldwijd op de kaart te 
zetten.” (CM)

Vox Academica

Prof.dr. Arjeh Cohen. Foto | Bart van Overbeeke

Erik de Jong | masterstudent  
Architecture, Building & Planning

Erik de Jong (25) is zeven jaar slagwerker 
bij Quadrivium, de studentenmuziek-
vereniging van Eindhoven. Hij is nu 
bezig met de organisatie van het  
Serious Concert om geld binnen  
te halen voor het Glazen Huis.

Waar ben je trots op, kijkend naar 
Quadrivium?
“Quadrivium is een zeer divers 
gezelschap van verschillende (studie)
achtergronden, leeftijden en muzikaal 
niveau met één gezamenlijke passie:  
de muziek. Ik ben er trots op dat wij 
samen elke keer weer de muziek op  
een hoger niveau weten te brengen  
op een nieuwe, verrassende manier.”

Wat betekent Quadrivium voor de TU/e?
“Quadrivium is als studentenvereniging 
en muziekgezelschap een visitekaartje 
voor de TU/e. Wij laten op zeer veel 
locaties van ons horen. Met vijftien 
grotere concerten per jaar en vele 
kleinere geven wij de studenten op  
veel gelegenheden een positief gezicht. 
Daarnaast weten wij medewerkers te 
raken en klassieke muziek populairder 

te maken. Dat is belangrijk, want veel 
mensen weten nu niet hoe mooi die 
muziek is! Het mooiste aan Quadrivium 
is dat elk concert potentieel een hoogte - 
punt is, klein of groot. It all starts with Q.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Door heel veel mee te spelen en te 
organiseren. Sinds ik een aantal jaar 

geleden voorzitter ben geweest, kan  
ik niet meer ophouden, er zijn zo veel 
leuke ideeën voor concerten! Op dit 
moment ben ik hard bezig met de 
tweede editie van Muziek op de Dommel 
en met ons Serious Concert, om geld  
op te halen voor het Glazen Huis. En er 
zijn ideeën te over. Een concertreis naar 
Estland, een eigen ontworpen concert-
podium, Brainport Paviljoen genaamd, 
dat nu door de wethouder Studenten-
stad enthousiast is opgepakt…”

Wat is jullie volgende mijlpaal hier?
“Volgende mijlpaal is ons Serious 
Concert, een groots benefietconcert  
op 21 december in het Muziekgebouw 
Frits Philips samen met onder anderen 
Do, Stevie Ann, Jenny Lane en  
Het Brabants Orkest om geld op te halen 
voor het Glazen Huis. Dat belooft een 
fantastische muzikale avond te worden.”

Waar zou je nog graag je tanden  
in willen zetten?
“Quadrivium zit nu opgesloten in de 
Bunker, in een repetitieruimte die 
eigenlijk te klein is voor onze grote 
projecten. Ik zou er graag nog voor 
willen zorgen dat Quadrivium, samen 
met al onze culturele collega’s en 
internationale vrienden, in een nieuw 
cultuurcentrum aan de Dommel op  
de campus komt. Compleet met een 
repetitiezaal die klinkt als het  
Concertgebouw…” (NS)

It all starts with U

Erik de Jong

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Nederlandse vrouwen worden op steeds 
latere leeftijd zwanger. Daarmee nemen 
ook de risico’s en complicaties toe en 
die wil je het liefst zo vroeg mogelijk 
detecteren. De gezondheid van het 
kindje is onder meer af te leiden uit de 
conditie van het hart. Verloskundigen  
en gynaecologen kijken hiervoor 
specifiek naar de hartfrequentie en  
naar karakteristieke veranderingen.
Bij een foetus zijn de bloedsomloop en de 
structuur van het hart anders dan bij een 
volwassene. Nu wordt op twee manieren 
een cardiotocografie (CTG) gemaakt - de 
methode waarbij wordt gekeken naar 
veranderingen in het hartritme van de 
foetus. Enerzijds luisteren verloskundi-
gen en gynaecologen naar de hartslag 
met een ‘transducer’ die werkt met 
ultrageluid en gebruikmaakt van het 
zogeheten dopplereffect. Ze plaatsen  
dit apparaat op de zwangere buik en 
veranderingen in de frequentie van  
het (ultra)geluid bij de foetus worden 

geregistreerd door de beweging van de 
hartkleppen en het hart. Het voordeel is 
dat je hiermee het hartritme gedurende 
de hele zwangerschap kunt beluisteren. 
Nadeel is dat dit een vrij onnauwkeurige 
methode is.

Bij de andere methode wordt een 
elektrode bij de moeder ingebracht en 
op de schedel van de foetus bevestigd. 
De minpunten hiervan zijn dat dit niet 
prettig is voor de moeder en enige 
risico’s met zich meebrengt voor  
het kind. Daar komt bij dat de vrouw 
voldoende ontsluiting moet hebben - en 
dat is pas het geval als de bevalling is 

begonnen. Hartkwalen komen daarbij 
relatief laat aan het licht. 
Beide methoden leveren bovendien  
te weinig specifieke informatie op. 
Vullings: “Het probleem is dat de 
‘afwijkingen’ die je met de huidige 
methoden ziet, ook kunnen opgaan voor 
gezonde kinderen. Als je iets ‘verdachts’ 
ziet, wil dat dus niet zeggen dat er 
daadwerkelijk iets aan de hand is.”  
In de praktijk is een elektrocardiogram 
(een hartfilmpje) dan ook vaak een 
noodzakelijke aanvulling op de CTG.  
Een ander probleem is ook altijd 
geweest dat de ligging van de foetus 
bepalend was voor het al dan niet slagen 
van de ECG. Bovendien zijn de gegevens 
niet altijd duidelijk, er is een hoop ruis. 
Zo is het lastig de hartsignalen van  
de moeder van die van het kind te 
onderscheiden. 
Vullings ging aan de slag om te kijken  
of hij een betere methode kon  
ontwikkelen en daarin is hij geslaagd. 
Hij ontwikkelde een manier om een 
uitwendig ECG uit te voeren dat meer  
en nauwkeurigere informatie oplevert 
over de hartconditie. Het idee voor  
een uitwendig ECG bij foetussen is  
niet geheel nieuw. Vullings: “In de jaren 
zeventig werd het ook geprobeerd.  
Maar toen waren ze nog lang niet zo  
ver met computers als ze nu zijn.  
De computers konden al die data  
niet goed verwerken.” 

Vullings plaatste elektroden op de 
vrouwenbuiken. Voor zijn promotie-
onderzoek verrichtte hij bij 49 vrouwen 
in het Máxima Medisch Centrum (MMC) 
in Veldhoven in totaal meer dan 
vierhonderd metingen. Vullings begon 
met achttien elektroden en slaagde er 
uiteindelijk in het aantal elektroden  
tot acht te reduceren. Die hoeveelheid 
levert enerzijds voldoende data op  
en anderzijds hoeft de hele buik van  
de vrouw dan ook niet met tientallen 
elektroden te worden beplakt. 
Bovendien kan de computer de 
gegevens dan goed verwerken. 

De TU/e-onderzoeker zorgde ervoor  
dat de data nauwkeuriger en duidelijker 
zijn dan voorheen. De ruis in het signaal 
wordt onderdrukt en de elektrische 
activiteit wordt in drie dimensies 
beschreven. Dat laatste heeft als 
voordeel dat je niet meer afhankelijk 
bent van de ligging van het ongeboren 
kind in de baarmoeder. 
De vinding van de elektrotechnisch 
ingenieur levert meer en nauwkeurigere 

data op. Het hartje kan bovendien 
tijdens de hele zwangerschap in de 
gaten worden gehouden, zonder dat  
de moeder daar al te veel hinder van 
ondervindt. Vullings: “We kunnen 
hartafwijkingen vroeger opsporen en 
gynaecologen kunnen de gegevens 
beter interpreteren. Ze kunnen nu zien  
of het normaal is dat het hartje in een 
bepaald ritme klopt en op een bepaalde 
manier groeit, of dat het om een 
afwijking gaat.”
De komende tijd wordt zijn vinding 
verder ontwikkeld. De software wordt 
uitgebreid en het is de bedoeling dat  
de elektroden in één pleister worden 
geïntegreerd. Testen die Vullings al met 
deze pleister uitvoerde waren veel-
belovend. Hij borduurt hiermee voort op 
het onderzoek van TU/e-onderzoekster 
dr. Chiara Rabotti, die aan de wieg stond 
van een elektrodepleister waarmee de 
weeënactiviteit kan worden gemeten. 
Daarmee kunnen voorspellingen worden 
gedaan over een vroeggeboorte. Met  
het bedrijf Nemo Healthcare, waar hij 
mede-eigenaar van is, gaat Vullings in 
samenwerking met het MMC pleisters 
ontwikkelen die de harttonen en de 
weeënactiviteit meten.
De realisatie van beide pleisters  
staat voor 2012 gepland. Vullings:  
“Het uiteindelijke doel is om de pleister 
in kleding te integreren. Het hartje  
wordt dan voortdurend gecontroleerd  

Hoe gaat het met mijn nog ongeboren kindje en is alles in  
orde met het hartje? Belangrijke vragen waarop iedere  

aanstaande ouder graag het antwoord wil weten. Dr.ir. Rik Vullings 
(Electrical Engineering) ontwikkelde een methode voor een  
uitwendig elektrocardiogram. Dit verschaft meer en eerder  
gegevens over hartafwijkingen van de foetus. Bovendien is  

het stukken comfortabeler voor vrouwen en uiteindelijk hoeven  
ze minder vaak naar het ziekenhuis voor controle.

Via elektrodes  
in kleding  
automatisch  
het hartje volgen

Ligging foetus 
geen probleem 
voor elektrode-
pleisters

NASA uit de bocht met arseenbacterie

Bij De Wereld Draait Door werd al druk 
gespeculeerd over marsmannetjes, 
maar ook serieuze wetenschappers 
keken reikhalzend uit naar de pers-
conferentie die de Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie NASA op  
2 december belegde.
De aanleiding was dat Amerikaanse 
onderzoekers claimden een bacterie  
te hebben gevonden die als bouwsteen 
arseen zou gebruiken in plaats van 
fosfor, zoals alle tot nu bekende 
levensvormen. Hiermee zouden ze 
hebben bewezen dat fosfor niet langer 
thuis hoort in het rijtje van zes 
essentiële bouwstenen van het leven 
(behalve fosfor zijn dat waterstof, 
zuurstof, stikstof, koolstof en zwavel).
Hoewel het om een aardse bacterie 
bleek te gaan, afkomstig uit Lake Mono, 
een Californisch zoutmeer met een  
voor normale organismen dodelijke 
concentratie arseen, was het toch een 
belangrijk resultaat voor NASA. Bij de 
zoektocht naar buitenaards leven zou 

men er niet langer vanuit mogen gaan 
dat op planeten zonder fosfor geen 
leven mogelijk is.
Inmiddels, nauwelijks twee weken later, 
bestaat er volgens dr. Maarten Merkx 
een brede consensus onder de experts 
dat wat een revolutionaire ontdekking 
beloofde te zijn, feitelijk niet meer  
was dan een storm in een glas water.  

Of erger zelfs: een hype naar aanleiding 
van een naar het aanschijnt ondeugde-
lijk onderzoek.
“Ik ben geen microbioloog en dus ook 
geen echte expert, maar al bij de eerste 
lezing van het artikel vielen me een paar 

zwakke punten op”, zegt de biochemi-
cus, die als universitair hoofddocent 
werkzaam is bij het Laboratorium voor 
Chemische Biologie van de faculteit 
Biomedische Technologie. “Toen ik 
hoorde van de publicatie heb ik direct 
besloten het artikel te behandelen in 
het mastercollege ‘protein engineering’ 
dat ik de dag na publicatie moest geven. 

Bij dit soort onderzoek kan het twee 
kanten op: het levert een Nobelprijs op, 
of het blijkt een grote sof. In beide 
gevallen is het voor de studenten 
interessant studiemateriaal. Maar al 
tijdens de behandeling van het artikel 
werd me duidelijk dat het verhaal 
rammelde.”
Het ging om een revolutionaire claim, 

vindt Merkx. “Ze beweerden dat de 
bacterie zonder fosfor kan overleven en 
arseen inbouwt in de ruggengraat van 
zijn DNA, op de plekken waar normaal 
fosfor zit. Als je daar even over nadenkt 
is dat wel heel bijzonder. Fosfor speelt 
niet alleen een rol in DNA, maar bij 
allerlei processen in de cel. Daar zijn 
diverse enzymen bij betrokken en het  

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kondigde het  
groots aan: op 2 december zou een artikel in Science verschijnen 
met ‘relevantie voor buitenaards leven’. Het bleek om een aardse 

bacterie te gaan die op arseen zou kunnen leven. Twee weken  
later wordt er meer gesproken over de kwaliteit van het onderzoek 
dan over buitenaards leven. TU/e-biochemicus dr. Maarten Merkx 
behandelde het artikel de dag na verschijning in een college en 

rook direct onraad.

Dr. Maarten Merkx. Foto | Bart van Overbeeke

“Het werd me 
al snel duidelijk 
dat het verhaal 
rammelde”

TU/e-onderzoeker ontwikkelt methode voor uitwendig ECG

Hartafwijkingen foetus sneller op het spoor 
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Kanker, doodsoorzaak nummer één  
in de westerse wereld, zou beter  
te behandelen zijn als de tumor 
nauwkeuriger in beeld is te brengen. 
Aan de TU/e knutselen onderzoekers 
daarom al sinds jaar en dag aan 
moleculaire stoffen die zich exclusief 
bewegen of hechten rondom een 
tumor. Zo ook studente Biomedische 
Technologie Marije Blanken.  
Het resultaat was iets minder 
spectaculair dan ze hoopte. 

Ook onverwachte onderzoeksresul-
taten helpen de wetenschap een 
stapje vooruit. Het is soms alleen 
vervelend als dit net jou treft tijdens 
je afstudeerproject. Marije Blanken 
overkwam het tijdens haar onderzoek 
naar een methode om hersentumoren 
in beeld te brengen. Het idee was om 
dit te doen met behulp van liposomen, 
bolvormige nanodeeltjes. Aan de 
liposomen zou ze RGD hangen, een 
peptide (soort eiwit). Dat peptide 
hecht zich specifiek aan een stof  
die vrijkomt tijdens de vorming van 
het vatenstelsel om de tumor.  
Dat vatenstelsel voorziet de tumor  
van zuurstof en voedsel. De liposomen 
zouden worden uitgerust met een 
radioactief deeltje om ze in het 
lichaam te kunnen volgen met  
behulp van een SPECT-scanner.
Het ‘knutsel-gedeelte’ verliep 
gesmeerd. De liposomen met  
het radio-actieve deeltje maakte 
Blanken op een standaard manier.  
De RGD-peptide bevat een onderdeel 
(zwavelgroep) dat zich makkelijk 
hecht aan een onderdeel van de 

liposomen (malemidegroep).  
Pas bij het ‘in vivo’ testen van de 
zelfgemaakte liposomen vielen de 
resultaten wat tegen. De ingespoten 
liposomen bleken niet beter te werken 
dan liposomen zonder de RGD- 
peptide, of met een andere (controle)
peptide. 
“Ze laten allemaal dezelfde tumor-
beelden zien”, vertelt Blanken.  
“Het extra ‘doelgericht’ maken met de 
RGD-peptide blijkt dus niet erg zinvol. 
Dat komt doordat de vaten rond een 
tumor slordig worden aangelegd.  
Ze bevatten gaten, waardoor ook 
niet-specifieke liposomen in de  
tumor worden opgenomen. Elders  
in het lichaam gebeurt dat niet.”
Was het dus volkomen zinloos, al  
dat geknutsel met peptiden?  
Welnee. “Voor mij persoonlijk was  
een spectaculaire beeldvorming  
van de tumor natuurlijk wel leuker 
geweest, maar we weten nu tenminste 
dat deze methode niet werkt bij 
hersentumoren”, zegt Blanken 
optimistisch. “En misschien is de 
methode bij andere tumoren wel 
effectief. Dat zou nog getest kunnen 
worden.” (EV)

Sluitstuk

Eigenschappen kind in bloed van moeder

Het wordt binnen afzienbare tijd mogelijk om aan de hand van het bloed 
van de moeder te bepalen of een ongeboren kind lijdt aan genetische 
afwijkingen. Dat verwachten onderzoekers uit Hongkong op basis van 
een studie die ze vorige week publiceerden in Science Translational 
Medicine. Het was al langer bekend dat stukjes van het DNA van de 
foetus in de bloedbaan van zwangere vrouwen aanwezig is. Deze 
DNA-fragmenten kunnen zelfs al worden gebruikt om eigenschappen 
van het kind te bepalen die van de vader komen, zoals het geslacht  
van de baby. Dit heeft als voordeel dat het afnemen van bloed van  
de moeder geen risico oplevert voor het kind. Tot dusverre was het 
echter niet mogelijk om DNA van het kind te onderscheiden van dat  
van de moeder. Door grote hoeveelheden van het DNA in het bloed  
te sampelen, kunnen de onderzoekers nu echter uit het relatieve 
voorkomen van de fragmenten afleiden of het genetisch materiaal  
van de moeder komt of van het kind. (TJ)O
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Knutselen aan bolletjes  
voor beter beeld van tumor

Biomedical Engineering 
student Marije Blanken 
developed liposomes  
- tiny spherical nano-

particles - with an extra RGD peptide 
attached. She tested whether these 
liposomes are better at picturing brain 
tumors than their peptide-less counter-
parts. It turned out not to be the case.

[E]

Promovendus Rik Vullings demonstreert zijn vinding. Foto | Bart van Overbeeke

Is my unborn baby okay 
and is its heart working 
properly? These are 
important questions  

that every parent is dying to know the 
answers to. Dr.ir. Rik Vullings (Electrical 
Engineering) developed a method to  

do an external electrocardiogram.  
The method provides more data, and 
sooner, on possible heart conditions.  
It’s also much more comfortable for 
women and they won’t have to go 
through as many hospital checkups. 

[E]en vrouwen hoeven dan alleen naar  
het ziekenhuis als het apparaat een 
afwijking constateert.” 
Vullings is afgelopen dinsdag,  
14 december, gepromoveerd op  
dit onderzoek. (JvG)

is heel onwaarschijnlijk dat die 
enzymen gewoon blijven functioneren 
als je fosfor vervangt door arseen.  
Zo’n claim brengt een zware bewijslast 
met zich mee en de bewijsvoering is 
gewoon te dun.”
Dat wil volgens Merkx niet zeggen  
dat een bacterie die overleeft in een 
omgeving met een hoge concentratie 
arseen niet bijzonder is. “Die vondst 
kun je zonder meer publiceren in een 
goed tijdschrift, alleen wellicht niet in 
Science.”

Merkx was niet de enige wetenschapper 
die direct onraad rook bij het lezen van 
het door NASA gehypte artikel. Binnen 
enkele dagen stroomden de sceptische 
reacties binnen en wijdden alle grote 
kranten kritische artikelen aan het 
onderzoek. Slechts een klein deel van 
de fosforatomen in het DNA zouden 
vervangen zijn door arseen en in het 
medium waarin de bacteriën werden 
opgekweekt zou wellicht voldoende 
fosfor aanwezig zijn geweest om de 
groei van de bacteriën te verklaren. 
“Schandalig slechte wetenschap”, 

twitterde de Canadese microbiologe 
Rosie Redfield zelfs.
De publiciteitsstunt van NASA, die naar 
verluidt nog een mooi resultaat nodig 
had in de strijd om de Amerikaanse 
onderzoeksgelden, sloeg als een 
boemerang op de organisatie terug.  
De auteurs van het gewraakte artikel 
weigeren te reageren op kritische 
vragen van de media. Ze vinden dat het 
debat in de wetenschappelijke arena 
dient te worden gevoerd.
Hij denkt niet dat er sprake is van 
fraude, haast Merkx zich te zeggen.  
“Het is eerder een vorm van onzorg-
vuldig onderzoek. Dat komt wel meer 
voor. Onderzoekers zijn enthousiast 
over een theorie en lopen dan te hard 
van stapel. Op zich is het lovenswaardig 
dat ze zich hebben gestort op een 
onderzoek waar maar weinigen iets in 
zagen en toch iets bijzonders hebben 
gevonden. Ze hebben alleen veel fouten 
gemaakt.” 
En dat geldt niet alleen voor de 
onderzoekers, maar net zo goed voor  
de redacteuren van Science en de 
referenten (collega-onderzoekers  
die ingezonden artikelen moeten 
beoordelen) die blijkbaar niet kritisch 
genoeg zijn geweest. “Dat gebeurt nu 
eenmaal. Als de twee of drie referenten 
zitten te slapen, komt zo’n artikel door 
de selectie. Maar ik vind dat vooral 
NASA een grote fout heeft gemaakt  
door dit verhaal zo op te blazen. 
Blijkbaar hebben ze daar te weinig 

verstand van zaken om dit onderzoek 
goed te beoordelen.” (TJ)

NASA uit de bocht met arseenbacterie

NASA had naar 
verluidt nog 
een mooi
 resultaat nodig

The American space 
organization NASA 
made it sound huge: on 
December 2, Science 

would publish an article ‘relevant to 
extraterrestrial life’. It turned out to be 
about an earthly bacterium that was 
supposedly surviving on arsenic. Now, 
two weeks later, the quality of research 
seems to spark more discussion than 
extraterrestrial life itself. The day after 
its publication, TU/e biochemist  
dr. Maarten Merkx already discussed 
the article in class. He immediately 
suspected something wasn’t right.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman

TU/e-onderzoeker ontwikkelt methode voor uitwendig ECG

Hartafwijkingen foetus sneller op het spoor 
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ALGEMEEN

Albron | Nieuwe cateraar Eurest
I.v.m. implementatiewerkzaamheden 
van de nieuwe cateraar zullen de 
kantines in Vertigo, N-laag, Wiskunde & 
Informatica (HG vloer 8) en Traverse in 
week 51 gesloten zijn. Alle overige 
kantines zijn in week 51 op 24 december 
om 14.00 uur gesloten. 
Excuses voor het ongemak.

TEACH: teaching support for TU/e staff | 
Course ‘Teaching and learning in higher 
education’ for teachers (TRD01)
The course ‘Teaching and learning in 
higher education’ for teachers will take 
place on Tuesday 18 January (whole 
day), Thursday 20 January (morning)  
and Tuesday 25 January (whole day).  
The course is intended for experienced 
and beginning teachers and post docs. 
This course is also the first course of  
the TU/e BKO training program. 
The course offers a broad orientation  
on teaching activities and prepares for 
giving lectures and tutorials. Besides, 
this course is intended to develop your 
skills to design course and assessment 
plans. During the course participants 
will be actively involved in discussions 
by giving presentations and by giving 
feedback to each other. 
For further information regarding this 
workshop please contact Harry van de 
Wouw (e-mail h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). 
Enrolment occurs through Studyweb:  
www.tue.nl/en/the_university/
studyweb/  
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.

(for PhD’s there is the course ‘Teaching 
and learning for Phd’s’. Registration for 
that course through your HR-advisor). 

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Ir. M.I. Kibbeling verdedigt op vrijdag  
17 december haar proefschrift tegen  
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Creating Value in 
Supply Chains: Suppliers’ Impact on 
Value for Customers, Society and 
Shareholders’. Kibbeling promoveert 

aan de faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences. De promotoren zijn 
prof.dr. A.J.van Weele en prof.dr. C.A. Di 
Benedetto.

Ir. J.A. Laverman verdedigt op maandag 
20 december zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 5 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘On the hydrodynamics in gas 
phase polymerization reactors’. 
Laverman promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers en 
prof.dr.ir. M. van Sint Annaland. 

Dipl.-Ing. S.L. Diedenhofen verdedigt op 
maandag 20 december haar proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 
in zaal 4 van het Auditorium. De titel  
van het proefschrift luidt ‘Propagation  
of Light in Ensembles of Semiconductor 
Nanowires’. Diedenhofen promoveert 
aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotor is  
prof.dr. J. Gómez Rivas.

Drs. J.J.M. van der Holst verdedigt op 
dinsdag 21 december zijn proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van 
het proefschrift luidt ‘Three-dimensional 
modeling of charge transport, injection 
and recombination in organic  
light-emitting diodes’. Van der Holst 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn  
prof.dr. M.A.J. Michels en  
prof.dr. R. Coehoorn.

Ir. G. Bruin - Muurling verdedigt op 
dinsdag 21 december haar proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van 
het proefschrift luidt ‘The development 
of proficiency in the fraction domain 
affordances and constraints in the 
curriculum’. Bruin - Muurling promoveert 
aan de Eindhoven School of Education. 
De promotoren zijn prof.dr. K.P.E. 
Gravemeijer en prof.dr. W.M.G. Jochems.

Drs. B.E.R. De Ruyter verdedigt op 
woensdag 22 december zijn proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 

in zaal 4 van het Auditorium. De titel van 
het proefschrift luidt ‘Social Interactions 
in Ambient Intelligent Environments’.  
De Ruyter promoveert aan de faculteit 
Industrial Design. De promotor is prof.
dr. E.H.L. Aarts.

J. Zheng verdedigt op woensdag  
22 december zijn proefschrift tegen  
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Atomic hydrogen 
induced defects in amorphous silicon: 
An in situ study of the reaction kinetics’. 
Zheng promoveert aan de faculteit 
Technische Natuurkunde. De promotoren 
zijn prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden  
en prof.dr. X. Li.

W. Bai MSc verdedigt op donderdag  
23 december zijn proefschrift tegen  
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Experimental and 
Numerical Investigation of Bubble 
Column Reactors’. Bai promoveert aan 
de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotor is prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers.

Ir. E. H.M. Lempens verdedigt op 
maandag 10 januari haar proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van 
het proefschrift luidt ‘Bioconjugation 
Strategies for Multivalent Peptide 
Ligands’. Lempens promoveert aan  

de faculteit Biomedische Technologie. 
De promotor is prof.dr. E.W. Meijer.

STUDENTENLEVEN

T!nt | Fakkeltocht
Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 
december (kerstavond) de fakkeltocht 
voor verdraagzaamheid en vrede 
gelopen.De fakkeltocht is voor veel 
mensen een vertrouwd onderdeel 
geworden van de feestdagen. Hiermee 
geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in 
onze regio zich willen inzetten voor een 
samenleving, waarin verdraagzaamheid 
en respect voor elkaar centraal staan. 
Aansluitend op de fakkeloptocht is er 
een prachtige kerstviering in de 

Eindhovense Studentenkapel vanaf 
22.00 uur waar je ook van harte welkom 
bent. Meer info op www.tue.nl/kapel
Voor meer informatie over de fakkel-
tocht: www.fakkeltochteindhoven.nl

DIVERSEN

NHTV Breda | Enquête naar STRP-festival
Wij, acht studenten aan de NHTV in 
Breda, zijn bezig met een onderzoek 
naar potentiële bezoekers van het 
STRP-festival.
Deze enquête kan anoniem worden 
ingevuld en zal hooguit twee minuten 
duren. Om de enquête in het Nederlands 
in te vullen, ga naar de volgende link 
www.thesistools.com/web/?id=163991

Research STRP-festival
We are a group of 8 students, studying 
at the NHTV in Breda City. We started  
a research to potential visitors of the 
STRP-festival. This survey can be 
completed anonymous and will take 
maximal two minutes. We would 
appreciate to receive this survey within 
one week. For completing this survey  
in English, enter following link
www.thesistools.com/web/?id=164885

VACATURES

Postdoc Designing an effective 
product-service system, faculteit ID, 
V51.1274, 1,0, 2 years, Schaal 10 CAO 
Nederlandse Universiteiten.

PhD candidate Bridging textile and 
interactive product design, faculteit ID, 
V51.1271, 1,0 fte, 3 years, schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten.

PhD candidate Bridging service and 
interactive product design, faculteit ID, 
V51.1272, 1,0 fte, 3 years, schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten.

PhD candidate Role of design in creating 
effective value propositions, faculteit ID, 
V51.1273, 1,0 fte, 3 years, schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten.

PhD candidate Design Research on 
decentralized play environments, 
faculteit ID, V51.1276, 1,0 fte,  
3 years, schaal 27 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

PhD candidate Design Research on play 
persuasive experiences, faculteit ID, 
V51.1277, 1,0 fte, 3 years, schaal 27  
CAO Nederlandse Universiteiten.

Voor meer informatie ga naar: 
http://jobs.tue.nl.

Ben jij een High Potential?
Kies dan de kortste weg naar de top!

www.dekortstewegnaardetop.nl

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates is een activiteit van                         onderdeel van de 

Advertentie
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Dr.ir. Tilde Bekker is hoofd van de groep 
die zij vertegenwoordigt: ‘Playful 
interactions’ van de faculteit Industrial 
Design. De groep bestaat sinds 2008. 
Bekker: “Ik vind het erg spannend om 
mee te doen.” 

Wat doet jullie groep?
“Het idee is dat je met intelligente 
producten mensen op een subtiele 
manier verleidt tot bepaald gedrag.  
In onze huidige maatschappij is obesitas 
bijvoorbeeld een groot probleem.  
Een van de dingen die wij ons afvragen 
is: hoe kun je mensen met obesitas 
aanzetten om meer te bewegen, zonder 
dat je ze in een keurslijf duwt? Het werkt 
averechts wanneer je mensen vertelt:  
‘je moet dit en je moet dat’. Beter is het 
om ze aan te zetten tot dat gedrag, 
zonder dat het er te dik bovenop ligt.  
Je verleidt ze op andere manieren om  

meer te bewegen.  
Mechanismes die mensen aanzetten  
tot bepaald gedrag zijn uitdaging, 
nieuwsgierigheid en verzorgen. Wij 
onderzoeken hoe je die mechanismes 
zodanig kunt implementeren in een 
product, dat ze aanzetten tot het 
gewenste gedrag, in dit geval bewegen.” 

Waarom denk je dat jullie groep is 
uitgekozen om deel te nemen aan  
de BIG Award?
Wij integreren de input van diverse 
capaciteitsgroepen, maar ook van 
stakeholders. Een masterstudent van 
ons is laatst afgestudeerd op ‘flexible 
physical education’. Hij heeft een 
intelligent product ontworpen om 
minder gemotiveerde kinderen tijdens 
de gymles te motiveren. Wanneer je 
hiermee de markt op wilt, is het niet 
alleen belangrijk dat je goed onderzoek 

hebt gedaan, maar dat je ook de juiste 
mensen meekrijgt. Met onze geïnte-
greerde aanpak kijken we naar het  
hele traject. Daarnaast bestaan we  
pas drie jaar, en hebben we al zeer 
mooie output: prototypes, verkochte 
concepten, producten op de markt, 
externe financiering en publicaties in 
gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften.” 

Hoe schat je jullie kansen in de BIG 
Award te winnen?
“Het is erg spannend. Alle faculteiten 
leveren divers werk, het is een hele 
uitdaging om dat goed te vergelijken. 
We hebben een goed verhaal dus ik 
denk dat we een goede kans maken.  
Ik ben erg benieuwd naar de mening  
van de jury.”

Dr.ir. Bert Blocken strijdt voor een 
plaats in de finale voor de unit Building 
Physics and Systems van de faculteit 
Bouwkunde, waar hij zelf hoofddocent 
is. Blocken: “Als de groep die wint 
daadwerkelijk met een eenheid wordt 
uitgebreid, dan zou winnen wel heel  
erg mooi zijn.”

Wat doet jullie groep?
“Wij onderzoeken fysische processen in 
de stedelijke omgeving zoals warmte- en 
vochtoverdracht en luchtverontreiniging. 
Wat doet de wind bijvoorbeeld met de 
verontreiniging die uit schoorstenen 
komt: wordt die door de wind weer 
teruggevoerd? En zo ja, wat kun je er 
dan aan doen? 
Ook bestuderen we wat de invloed is  
van wind op schepen en houden we ons 
bezig met aerodynamica in algemenere 
zin: we begeleiden bijvoorbeeld 

wielrenners en triatleten. Op dit moment 
onderzoeken we de invloeden van de 
wind op twee manieren: met metingen 
op de plek zelf, gesteund door het 
laboratorium van onze unit, en door 
computersimulaties. Vanaf september 
2011 komt daar een derde manier bij: 
dan is onze eigen atmosferische 
grenslaagwindtunnel klaar, die we 
kunnen gebruiken voor onderwijs en 
onderzoek.”  

Waarom denk je dat jullie groep is 
uitgekozen om deel te nemen aan  
de BIG award?
“Het onderwerp gebouwde omgeving 
spreekt -meer dan vroeger- bredere 
lagen binnen de academische gemeen-
schap aan. Steeds meer onderzoekers 
van andere faculteiten zien dat de 
gebouwde omgeving interessant is. 
Denk aan energiezuinigheid van  

verlichting en verkeer. En met de 
faculteit Technische Natuurkunde 
hebben we gezamenlijke promovendi. 
Die samenwerking is vooral iets van  
de laatste jaren. Building wordt  
meer en meer een sexy woord in de 
wetenschap.”
 
Hoe schat je jullie kansen in de  
BIG Award te winnen?
“Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen is 
zorgvuldig gekozen, dus de anderen 
zullen vast ook een goed verhaal 
hebben. Het zal ook veel afhangen  
van de bevlogenheid van de spreker  
op het moment, hoe die de zaal kan 
warmhouden. Ik zal het wel zien op  
de dag zelf, en ga in ieder geval uit  
van mijn eigen sterkte.”

Dr. Tom van Woensel is groepsleider van 
het onderzoeksgebied transportation 
under uncertainty, onderdeel van de 
groep OPAC (Operations, planning 
accounting and control) van de faculteit 
Industrial Engineering and Innovation 
Sciences. Van Woensel: “Als deze 
wedstrijd gaat zorgen voor meer 
kruisbestuiving tussen de faculteiten, 
dan vind ik dat persoonlijk de beste 
prijs.”

Wat doet jullie groep?
“We hebben dagelijks te maken met  
veel onzekerheden waar het gaat om 
transport, zoals files, ongevallen en 
vertragingen, en dit kost jaarlijks een 
hoop geld. Wij kijken wat je vooraf kunt 
plannen om zo weinig mogelijk last te 
hebben van deze onzekerheden tijdens 
het transport. Een simpel voorbeeld van 
vooraf plannen is het fileprobleem.  
Je weet dat je beter niet om half 8 ’s 
ochtends richting Breda kunt vertrek-
ken, omdat dan de kans dat je in de file 
komt te staan vele malen groter is dan 

wanneer je één uur later vertrekt.  
Je arriveert dan wel later, maar bent  
in reistijd beter af. De tijd die je 
overhoudt, kun je nu efficiënter inzetten. 
Wij proberen met zoveel mogelijk 
kenmerken rekening te houden om zo 
een goed mogelijk transportplan te 
maken. Vrachtwagens hebben bijvoor-
beeld verschillende capaciteiten, 
temperaturen en karakteristieken waar 
je vooraf rekening mee kunt houden.”

Waarom denk je dat jullie groep is 
uitgekozen om deel te nemen aan  
de BIG Award?
“Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar  
ik denk dat ons ‘volledige pakket’ er wel 
iets mee te maken heeft. We hebben 

veel links met de industrie, hebben 
promovendi die betaald worden door 
bedrijven. Het onderzoek zit heel sterk 
in de toepassing. Alle input die we 
krijgen vanuit de toepassingswereld 
nemen we mee in modellen en dit  
zorgt voor innovatie.”

Hoe schat je jullie kansen in de BIG 
Award te winnen?
“Ik vind winnen eerlijk gezegd niet heel 
belangrijk. Het is goed dat verschillende 
groepen over hun onderzoek vertellen, 
maar het competitie-element had van 
mij niet per se gehoeven. Onze kans  
om te winnen is denk ik gewoon 1 op 9, 
ik ben bescheiden.” 

Best Innovator Group Award: de eerste ronde
Dinsdag 21 december om 15.30 uur is het zover. Dan strijden de 
eerste drie onderzoekers om een plaats in de finale van de Best 

Innovator Group (BIG) Award. De onderzoekers moeten de jury en 
het publiek ervan overtuigen dat zij de meest veelbelovende jonge 

groep van de TU/e vertegenwoordigen. De drie deelnemers van  
de eerste voorronde stellen zich voor. De hoofdprijs is nog niet  
definitief bekend, maar er wordt ingezet op een promotieplek.

BIG Award | Hilde Bosman
Foto’s | Bart van Overbeeke

It starts on Tuesday, December 21 at 3.30PM. The first three  
researchers will then compete for a place in the finals of the  
Best Innovator Group (BIG) Award. The researchers have to  
convince both the judges and the audience that they represent  

TU/e’s most promising young group. The three contestants of the first preliminary 
round will introduce themselves. First prize is yet unknown, but contestants are  
going for a PhD position.

[E]

Dr.ir. Tilde Bekker 

Dr.ir. Bert Blocken

Dr. Tom van Woensel. 

De BIG Award is een initiatief van de Faculty Club, die de band tussen onderzoekers  
van verschillende faculteiten wil versterken. In de voorrondes nemen telkens drie facul-
teiten het tegen elkaar op. De winnaars gaan door naar de finale op 16 november 2011.
 
21 december, 15.30 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium, is de eerste voorronde. 
Iedereen is welkom. De voertaal is Engels. De volgende voorrondes vinden plaats op  
16 februari (BMT, W&I en W) en 18 mei (ST, TN en EE).



16 december 201012 | Achtergrond  

Karen Ali doesn’t beat around the bush: 
accommodation for the ever-growing 
group of foreign students gives her and 
the university a headache. “There’s a 
major shortage of rooms for this group 
in Eindhoven,” she says. “Come to think 
of it, it’s no different from the rest of the 
Netherlands. The problem is threefold: 
there should be sufficient supply, which 
should be of good quality and a reason-
able price. At the same time, we have  
to keep vacancy costs to a minimum.  
For us, the latter is a logistic challenge.  
We keep trying to attune everything  
in a process that is entirely reliant on  
demand. Within the set of precondi-
tions, we do whatever we can to make 
things work. Unfortunately, we don’t 
always succeed. On top of that,  
housing shortage has prices go up, 
which doesn’t help us either. Commer-
cial housing agencies especially tend  
to charge rates that don’t always corres-
pond to the accommodations’ quality.”

In an attempt to face the problems, 
TU/e, the housing corporations and  
the city of Eindhoven are partner in the 
student housing covenant. Ali: “The  
other parties are aware of the problem, 
but it’s a slow system. Of the public 
housing corporations it’s mostly Woon-
bedrijf and its subdivision Vestide that 
contribute to the solution, and that’s 
not enough. The best thing would be 
for public housing cooperations to join 
forces to come to a decent offer with an 
acceptable price/quality ratio. The city 
should invite all parties involved and 
come to agreements concerning urgency 
and priority, and take charge. We do 
take responsibility ourselves as well, 
and are currently planning the realiza-
tion of five hundred on-campus housing 
units. Being a university, though, we 
don’t have the means, which is why we 
invited parties to finance our plans.  
We feel a 400 to 450 euro rent for a fur-
nished accommodation is reasonable.”

For now, Ali and her foreign students 
have to make do. “We are trying to 
increase the offer every way we can,  
for example by involving private housing 
cooperations. And although we set  
minimum standards, we sometimes 
don’t deliver on those. At TU/e, we 
regret that and so, when a problem is 
reported in time, we try to intervene.  
We also strive to inform and prepare  
students to the best of our ability.”

After inquiry with a group of international 
students, it turns out many of them feel 
their rent is disproportionate, especially 
in comparison with that of Dutch 
students. Ali confirms rents are higher. 
“But furniture is included and it’s an 
all-in rate: gas, water and electricity, 
Internet access and cleaning upon 
leave. You can’t really compare the rates 
with those of Dutch students unless you 
take these factors into account. Besides, 
the risk of vacancy is much higher with 
foreign guests. Should a student leave, 
accommodations are often vacant for 
months, so we have to account for that 
in the rent. And once again, it’s a matter 
of supply and demand, too. Demand  
is higher than supply, resulting in  
price-rises. Of course we want to  
change this, but it’s tough.”

Another thing that bothers students is 
the procedure: upon arrival, they have 
to either sign a one-year contract or 
promise to sign it, or they won’t get a 
room. In other words, they have to make 
promises before having even seen their 
room. A student that wishes to remain 
anonymous out of fear for repercussions 
says: “After I arrived in Eindhoven I 
waited six hours for a Magis real estate 
agent. I was shown three houses I could 
choose a room from. They were one  
and the same. By now it was ten at  
night and I had nowhere to go, so I 
didn’t have much choice and signed  
the contract.” He was given a room  
of ten square meters for 350 euro.  
I was told similar stories by others. 
“Blind-date contracts are very common 
for this group,” says Ali.  
“Other universities do the same, in the 
Netherlands as well as abroad. Vestide  
responded to this by explaining parts of 
the process online. “We inform people  
of the fact it’s a blind-date contract  

STU director dr. Karen Ali, on the accommodation of foreign students:

          “We are doing all we can, but the files are tough”
Housing problems | Sjoukje Kastelein, Han Konings

In September of this year, foreign students in Wageningen housed in a former hotel 
wanted to stop paying rent. Their accommodation was substandard and the rent 
was too high. In Eindhoven, Cursor also met with students who expressed their  

dissatisfaction with their current accommodation, the fact they have to sign  
a one-year housing contract, and the rent, which they think is excessive.  
At the Education and Student Service Center (STU) they are aware of the  

complaints and problems, but director Karen Ali stresses she can’t do the  
impossible. A little more effort from the city would be most welcome, for example.

“The city should  
invite all parties 
involved and come 
to agreements”

For many foreign students in Eindhoven, living 
conditions leave much to be desired. They  
feel they pay too much rent for what they get. 
Students that go room hunting on their own  
are often better off than those who arrange  
accommodation through university.

Mexican student Daniel Vallejo Gonzales pays 
350 euro for 8,5 square meters. His central  
heating is tucked away under a floor grate  
and since there’s no thermostat, the heat  
is unbearable unless he opens his door. 
Another student, who wishes to remain  
anonymous, was offered a room of about ten 
square meters in former night club De Grot in 
the Hemelrijken district. They didn’t bother 
changing the interior much: it has brown walls,  

This students isn’t very excited about the former night club’s cave room he’s renting. He doesn’t want to be recognized. Photo | Rien Meulman

Daniel Vallejo Gonzales checks his rent with the Rent Committee. The test reveals  
he is overpaying 46,43 on bare rent. He started a procedure for rent reduction. 
Photo | Sjoukje Kastelein

350 euro for 8,5 square meters: “I had no choice” 

for 10m2€ 350,-

for 8.5m2€ 350,-
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beforehand. This year, we started a  
test with Magis to not communicate the 
exact room right away, but wait and try  
to meet a student’s exact needs on the 
spot. And for early arrivals, the system 
actually works. For late arrivals, however, 
the choice is limited. We’ll reevaluate 
the system at the end of the year.” 

Yet another complaint: it’s nearly  
impossible to get out of the contract. 
Students who terminate the contract 
early, lose their deposit, which is  
usually some 400 euro. According to 
STU’s director, it has everything to do 
with vacancy costs. “Someone has to 
pay for vacancy. If the students don’t, 
TU/e has to. An example: suppose fifty 
rooms are vacant for six months, then 
that would cost TU/e 120,000 euro.  
One-year contracts were designed to 
prevent this from happening. It’s very 
common in this field. Fontys uses the 
same system for their degree students.”

What’s more, students don’t seem to be 
aware of their rights. Students renting 
space boxes, for example, have the right 
to a housing benefit, yet nobody informs 
them. Ali: “We had our financial depart-
ment, the Dutch tax Administration and 
KPMG look into that, and it turns out the 
situation isn’t that clear-cut. Based on 
their type of contract, students cannot 
register for a housing benefit. If they 
did, they could even end up paying 
taxes over their student grants. It’s 
inconvenient. Vestide is investigating 
which rental plan is the most suitable.

Students can file their complaints with 
the national Renting Committee, but  
they are often unaware of that, too.  
“If students want to get in touch with  
the national renting Committee on their 
own accord, we help them,” says Ali. 
“We don’t underline its existence. Magis 
pointed out their rents meet the point  
system. By the way, the committee is 
focused on Dutch students. After all,  
students have to be able to present a 
Dutch contract or their complaint won’t 
even be taken up. Magis as well as Ves-
tide obviously provide English contracts, 
so that’s a stumbling block.”

Since rooms for foreign students come 
furnished, mediation and service 
charges apply that Dutch students in 
private student accommodation usually 

don’t have. The extra costs are an esti-
mated 100 to 150 euro a month, which 
seems to be quite a lot. Ali: “Like I said 
before, this includes both furnishing 
and vacancy costs, and then there’s the 
matter of supply and demand. Anyway, 
TU/e pays for the mediation costs, so 
students don’t have to worry about that. 
Every student city is confronted with 
complaints on the excessive charges 

for furnished rooms. Next year, Tilburg 
will start a trial with unfurnished rooms 
to hold down extra charges and create 
a wider spread of risk. A bare room can 
easily be rented out to a Dutch student, 
and so the risk of vacancy will be  
reduced. TU/e is closely observing  
these developments and already 
showed an interest.”

STU director dr. Karen Ali, on the accommodation of foreign students:

          “We are doing all we can, but the files are tough”
Housing problems | Sjoukje Kastelein, Han Konings

In September of this year, foreign students in Wageningen housed in a former hotel 
wanted to stop paying rent. Their accommodation was substandard and the rent 
was too high. In Eindhoven, Cursor also met with students who expressed their  

dissatisfaction with their current accommodation, the fact they have to sign  
a one-year housing contract, and the rent, which they think is excessive.  
At the Education and Student Service Center (STU) they are aware of the  

complaints and problems, but director Karen Ali stresses she can’t do the  
impossible. A little more effort from the city would be most welcome, for example.

“I waited  
six hours for a  
real estate agent”

a kitschy, black-marble mirrored wardrobe  
and stalactites hovering over his desk. He also 
pays 350 euro. Both students got their rooms 
through TU/e’s International Office, part of the 
Education and Student Service Center (STU).
It’s the excessive rent that is the main cause 
for complaints. Prices range from 350 to 450 
euro for rooms with a surface area of ten square 
meters to attic rooms that measure up to 25. 
In a survey that was held among international 
students that started studying here in  
September 2009, the International Student 
Barometer, ‘housing costs’ scored a satisfaction 
rate of only 42 per cent. During interviews  
with Cursor, dozens of students pointed out  
they feel they are overpaying. 

Complaints: a selection 
•  Pretty much all students that were questioned mention the high housing 

costs. A furnished room measuring 10-15 square meters costs between 350 
and 400 euro on average. Upon finding out it’s possible to rent a similar room 
in Eindhoven for about 250 euro (albeit unfurnished and exclusive of services 
such as cleaning, Internet access, etc.), outrage ensues. A student that pre-
fers not to reveal his identity says: “International students don’t know Dutch 
market value for housing. Most international students don’t know that they 
are being ripped off until they talk to Dutch students. As I made Dutch friends, 
they were all outraged at the prices International students paid.”

•  The binding construction: the contract is usually signed for a period of one 
year. Students can’t disband the contract. The only option for extremely  
dissatisfied customers, is switching to another room of the same cooperation.

•  Student Eindhoven is “hard to get in touch with” and their responses to  
complaints are “belated”.

•  “Information provided by the International Office prior to arrival does not 
match reality.” Students feel misled by the website’s statement that 400 euro 
is a regular room price for Eindhoven standards. On top of that, they are often 
disappointed by the price/quality ratio of what they get.  

•  Several students that rented a room from Student Eindhoven last year point 
out that the renter deducted 50 euro from their deposit for cleaning. Many 
current tenants, however, noted their rooms were dirty upon their arrival. In 
other words, no one seemed to have actually cleaned the place. The weekly 
cleaning service is also serious cause for complaint.

•  Although Student Eindhoven tenants pay a monthly fee of five euro for green 
area maintenance, the accommodations’ outside areas are “hardly” or “not at 
all” being kept. Gardens are being describes as “jungles” and “big forests”. 
According to Student Eindhoven, gardens are trimmed and tidied twice a year.

•  Many houses lack a proper common area to share meals, for example.  
Indonesian student of Embedded Systems Vidya Vijayasankaran says:  
“The only place to have dinner at our place is an outside table. Most of the 
time, we all just eat in our own rooms.”

STU-director Karen Ali. 
Photo | Bart van Overbeeke

See next page Sharing dinner in winter doesn’t appeal to these students much. The only common area with 
room for a kitchen table at their Brugmanstraat house is outside. Photo | Sjoukje Kastelein 

This students isn’t very excited about the former night club’s cave room he’s renting. He doesn’t want to be recognized. Photo | Rien Meulman

350 euro for 8,5 square meters: “I had no choice” 
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“The city of Eindhoven doesn’t build housing units”
In Eindhoven, office buildings currently 
make up fourteen per cent of the total 
accommodation. Ever more of this  
number is marked as ‘unsalable’.  
Mid-November, the city announced they 
wanted to prevent vacancy, resulting 
in the checking of 112 buildings for a 
potential conversion. The check resulted 
in a shortlist of fourteen properties, 
among which are the former Philips 
offices at Vonderweg 11 and the city’s 
TD building.

The city is more than willing to take a 
proactive stance in the conversion of 
said buildings into housing facilities for 
students and knowledge workers, or 
into budget hotels. “But this conversion 
shouldn’t be taken all too literally,”  
says drs.ir. Jessie van Rooij, program 
manager at Housing Construction, 
“since the city doesn’t own these  
properties. So, any reconstruction  
relies on the owners’ willingness.” 
According to Van Rooij, the city can 

contribute by providing the necessary 
zoning plan changes or by including  
office transformation in current area  
development plans. “The city itself 
doesn’t build housing units. We don’t 
have the means. Still, the matter is  
given high priority by B&W for next year, 
too,” Van Rooij assures us. 

What can tenants do?

Although Cursor is confronted with a lot of dissatisfaction, students often refrain 
from contacting their renter or TU/e about their complaints. Their reasons: they 
are busy studying, they’re “not complainers by nature”, or they “don’t want any 
trouble” with either renter or university. And students that did file a complaint 
before said the handling took ages. A second or third time a problem occurred, 
most students didn’t feel like making an effort anymore.
In the Netherlands, tenants’ rights are well-protected. If you’re wondering 
whether you’re paying too much rent, whether the services included in your 
service costs are actually provided, or when you feel your renter doesn’t properly 
handle your complaint, you can take action. In some cases, you can effect a rent 
reduction and get some of your money back. Even if the service charges of your 
former renter were too high and you moved, you still have rights.

The most important aid agency is the Rent Committee. This independent  
committee establishes guidelines for both tenants and renters and acts as a 
mediator in disputes. You can check whether the rent you pay is reasonable.  
The Rent Committee’s verdicts are final.
The Rent Committee’s website (www.huurcommissie.nl) is in Dutch, but don’t  
let that get you down, because taking action might save you a lot of money.  
If you want to check your rent, be sure to call in the help of someone who  
speaks Dutch.
It’s best to do a rent check and possibly start a legal procedure within six 
months after the start of your contract period. Should you be put in the right, 
you will be granted a rent reduction as well as a refund on the first six months’ 
rent. After six months you’ll only get the rent reduction.
The Rent Committee has a consultation hour on every first Wednesday of the 
month from 12-2PM at KBC, Kennedyplein 5-12 in Eindhoven.

Finding a room yourself via the Internet is a cheap alternative to accommodation 
arranged through university. You can only start your search after you arrived  
in the Netherlands, though. In the Netherlands, student houses work with  
so-called ‘watch evenings’ during which you (and others that are interested)  
can visit the house you’d like to move into. Those already living there pick their 
new tenant themselves, so you have to be willing to keep trying and try your 
luck. Rooms are usually not furnished and extra services are limited. Upside:  
it’s much cheaper. The going rate for a room of 15 square meters is some  
250 euro. One of the most popular websites is www.kamernet.nl. 

Student Eindhoven service charges*

Advanced payment energy costs (G/W/E)  65,-
Extra Service Charges:
Heating     1,30
Heating maintenance   5,-
General expenses    15,-
Council taxes and other levies   12,-
Appliances    5,-
Inventory tenant    12,-
Common inventory    5,60
Soft furnishing    41,65
Insurance     6,-
Internet     12,-
Cleaning     30,-
Safety appliances    1,25
Greening maintenance   5,-
Maintenance and inspection service  4,-
Vacancy loss    4,-

Total Extra Charges   160,-

Total Service Costs   225,-

(*These are the costs per tenant as of November 2010, based on an  
accommo dation for seven students. Magis-director Bart Schillings said  
that in 2011 every new tenant will get a custom-made tenancy agreement,  
in which the service charges will differ)

A disproportionate number of com-
plaints concerns Student Eindhoven, 
a subdivision of Magis Real Estate 
Management. Daan Kuil, coordinator for 
Student Eindhoven, and Bart Schillings, 
managing director at Magis Real Estate 
Management, partly blame the sudden 
increase of students for the high 
number of service-related complaints. 
Last year they had to find 60 students 
a room, this year there were 230. They 
managed to house every student, yet 
they didn’t have enough time to fix 
everything in all the houses and rooms.

According to Kuil, their service improved. 
“E-mails are responded to within  
24 hours and should a problem need 
resolving, we always check with the  
tenant afterwards to see if everything 
was handled ok. So far, we only had 
positive feedback on this approach.”

Rent is the main cause for complaints. 
Student Eindhoven charges a monthly 
150 euro service fee. The amount is  
exclusive of the basic rent and an extra 
50 euro for gas, water and electricity. 
And since November 10, new tenants 
pay even more: 165 and 65 euro  
respectively. Cursor was provided with  
a specification of the service costs.  
The most striking is a monthly 41.67 
euro charge per person for ‘soft  
furnishing’ (carpet and curtains).  
Cursor feels this amount represents the 
total monthly fee for the whole house, 
and thinks Student Eindhoven didn’t 
divide these costs among all tenants  
as they did with all the other items. 
Upon repeated inquiry, Cursor is being 
given the same answer: “It’s all been 
calculated according to the Rent  
Committee guidelines.” Still, the  
guidelines we are referred to don’t 

mention anything that justifies charging 
each tenant with the full costs meant for 
the whole house. In other words: they 
multiplied rather than divided the costs 
by the total number of tenants living 
there.

Due to the high number of complaints, 
Cursor decided to check out four  
random samples of Student Eindhoven 
accommodation. The first thing that 
catches our attention is the fact that  
the hallways and common rooms of  
all four houses are significantly cleaner 
and in better condition than those of 
most ‘Dutch’ student houses. Carpet, 
curtains and furniture is fairly new and 
each room is equipped with a smoke 
alarm. Downsides are the small  
kitchens, lack of common areas to  
sit or eat, and the messy gardens.

• International students are especially 
dissatisfied with the costs of accommo-
dation. Satisfaction score: 42%.  
Quality scores 72%. Students could  
also point out the importance of both 
factors: 98% and 99% respectively. 
(Source: International Student  
Barometer, entry wave 2009)

• In total, TU/e is using over 600 Vestide 
housing units and another 300 from 
other cooperations, around 200 of which 
belong to Magis (Student Eindhoven). 
(Source: International Office)

• Out of this year’s 230 new Master 
students, almost 210 made use of TU/e’s 
housing services. Of the 150 exchange 
students, that number was approxi-
mately 135. For at least another 140 new 
staff members (toio’s, aio’s postdocs, 
professors, etc.) housing was arranged 
as well. (Source: International Office)

• This year, Student Eindhoven housed 
230 new international students. Of these 
students, 160 study at TU/e, others at 
Fontys. A total of 400 students rent from 
Student Eindhoven. Student Eindhoven 
offers students that are displeased with 
their accommodation the chance to 
move to another one of their rooms.  
According to the cooperation, so far  
2 out of 230 students took up that offer. 
90% of the international students prefer 
a furnished room to an unfurnished one. 
Should an unfurnished room be 75 euro 
cheaper than a furnished accommoda-
tion, this percentage would drop to 
approximately 50% that would settle  
for unfurnished. (Source: Survey  
International Students TU/e, spring  
2010 by the International Office)

• It’s not allowed for renters to make  
a profit on service costs. (Source: 
spokesperson Rent Committee)

• It’s not allowed for renters to  
access your room without your consent. 
(Source: Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment)

• Dutch law overrules the terms and  
conditions stated in your contract.

Several students requested anonymity. 
As one of the reasons, they mentioned 
they are unaware of their exact rights 
and want to avoid getting in trouble 
with their housing cooperation or the 
university. Although Cursor trusts 
none of the students will be in trouble 
because of voicing their dissatisfaction, 
we can imagine they feel vulnerable 
being in the position they’re in. By way 
of exception, we decided to grant them 
their anonymity. The editorial staff 
knows who they are.

Student Eindhoven: “The sudden increase  
is to blame for high number of complaints”

Facts & Figures

Christian Panajia’s private landlord was nominated ‘Eindhoven slumlord of the year’ last year. 
Christian started a legal procedure with the Rent Committee. His contact at the committee 
thinks he stands a good chance of getting a rent reduction. Photo | Bart van Overbeeke

According to the rent check, Erick Hernandez is overpaying 32 euro a month for his room. Photo |  Sjoukje Kastelein

for 7m2€ 325,-

for 12.5m2€ 400,-
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Bestuurscommissie  

TECHNIEK VOOR ONTWIKKELING

University Committee  

TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT

TvO

Photo: Windcruiser by Craftskills Ltd. taken by Frits van Dorst during his cTDG internship in Kenya in 2009.

See: www.TUe.nl/TvO or mail to: TvO@TUe.nl

If you are interested in technology and 
development than check out our website 
for upcoming events such as our photo 
exhibition, excursions to organisations 
such as the Red Cross in the Hague or the 
World Museum in Rotterdam, lectures,
seminars, movies and debates
 ............ or even better...............
join our Activity Committee to organise
interesting eye-opening events yourself!  

TvO

Serious Request€ 250,-
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Save 10% extra energy
during Christmas!!

The EnergyMan

I challenge all TU/e staff and students to save 10% extra energy ( compared
to a regular weekend) during Christmas. The TU/e is closed between Christmas

and New Year, so turn off your computer and monitor before you enter 
the holidays. Turn off the lights and check if there are no machines in the

stand-by modus unnecessary. 

‘Peanuts’, right? Accept my Christmas Challenge and save that 10% !

0
0/

0
0/

0
0/

You’ve got the power! Also in 2011.

4441 TUE] YGTP adv. cursor 260x175_260x175 liggend  13-12-10  11:16  Pagina 1

Slimmer 
ontwerpen 
door fouten 
te maken

Het werkcollege

In het werkcollege ‘Creativity and Innovation in design teams’ 
van de faculteit Bouwkunde ervaren studenten wat het is om 
samen een ontwerpopdracht onder tijdsdruk uit te voeren.

De opdracht was een constructieplatform bedenken, bouwen 
en testen dat zo hoog mogelijk en stabiel genoeg was om met 
z’n allen op te staan en die met zo min mogelijk onderdelen 
gemaakt is. De materialen van de constructie werden 
aangereikt.

Toen het eerste ontwerp het begaf, kwam pas ruimte om 
samen een innovatief ontwerp te maken.

De bijgevoegde foto’s geven een  
indruk van de opdracht en van  
de uitvoering.

Dienst Huisvesting

Serious Request€ 140,-

Frans van Gassel

Serious Request€ 140,-
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Janssen/Pers wenst alle lezers 
een goed en gezond 2011 toe!

Janssen/Pers

Serious Request€ 250,-
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Where innovation starts

Kick off Event
What:  Speed-Meet-Event
When:  January 13, 2011, 16:00h
Where:  Zwarte Doos

For more information: www.tue.nl/future

FuTUre 
TU/e Young Professional Network

Universiteitsraad: Serious Business!

Oproep aan studenten, medewerkers, docenten en weldenkende burgers: Maak van de TU/e  
een onderzoeksinstituut van wereldformaat en verzoek de provincie Noord-Brabant de 1,5 miljard 
euro (!) die gereserveerd is voor meer asfalt ten behoeve van de regio Eindhoven te investeren  
in onderzoek en innovatie.

Investeren in Brainport Eindhoven betekent investeren in brains. Een brainport vraagt om 
onderzoeksfaciliteiten en onderzoekers van wereldformaat. Maar het kabinet denkt daar anders 
over. Het vermindert door het opheffen van het Fonds Economische Structuurversterking de bijdrage 
voor kennis en innovatie van 658 miljoen in 2010 naar 245 miljoen in 2015. Het protest van de 
VSNU dat onderzoeksprojecten moeten worden gestaakt en duizenden jonge researchers hun 
baan zullen verliezen wordt genegeerd. De beurs van de overheid is helemaal leeg. Of toch niet?
Inmiddels investeert de provincie Noord-Brabant enkele tientallen miljoenen in de ontwikkeling 
van zonne-energie. Dit bedrag valt echter in het niet bij de bedragen die zij beschikbaar heeft  
voor nieuwe infrastructuur. Zo wil zij haar ‘Essent-gelden’ grotendeels steken in nieuw asfalt ten 
noorden van Eindhoven. Samen met het Rijk wordt 1,5 miljard euro (!) geïnvesteerd. Een nieuwe 
snelweg dwars door landschappelijk waardevol gebied zou de brainportfunctie van Eindhoven 
stimuleren. Het ongeschonden Dommeldal en Nuenens Broek, door de schilderijen van Van Gogh 
over de hele wereld beroemd en bewonderd, worden geasfalteerd om nieuwe bedrijven en banen 
te creëren. Zoveel domheid moet met een krachtig protest worden bestreden! Er bestaat geen 
verkeersprobleem in de Brainport Eindhoven. Briljante onderzoekers en innovatieve bedrijven 
komen niet op asfalt af. Zij worden aangetrokken door een stimulerende en uitdagende kennis-
omgeving. Nog meer asfalt in deze regio zal Nederland dan ook niet in de zo begeerde top vijf  
van kenniseconomieën in de wereld brengen. Een substantiële  
bijdrage aan innovatie en kennisontwikkeling doet dat wel.

Teken daarom de petitie ‘Geen asfalt maar innovatie in de brainport’ 
via onderstaande link. Wij willen de handtekeningen overhandigen 
aan Provinciale Staten, die binnenkort over de aanleg van deze weg 
en de bijbehorende investering zullen beslissen. Wij roepen op  
om de provincie te bewegen haar Essent-gelden te investeren in 
onderzoek en innovatie.

Geen asfalt maar innovatie in de Brainport Eindhoven

The provincial authorities will soon decide about the construction of a new high 
way north of Eindhoven in order to promote development of a brainport area.  
An investment of 1,5 billion euro’s (!) is involved. This will destroy the Dommel 
valley, immortalized in paintings of Van Gogh and admired by many. At the same 
time, Dutch government is cutting back financial support for innovation  

and knowledge-based economies by hundreds of millions, resulting in  
the loss of thousands of research jobs. We believe this manifestly wrong  
and call everyone to support our petition to the provincial authorities  
to subsidise innovation and knowledge instead of concrete.

http://tinyurl.com/brainporteindhoven

[E]
TU/e YPN

Serious Request€ 75,-
Willie Verberne

Serious Request€ 75,-

U-raad

Serious Request€ 140,-
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Ben jij bezig met de laatste fase van je master en denk je na over de volgende stap?  
Overweeg dan serieus het volgen van één van de acht ontwerpersopleidingen in Eindhoven.  

Met een mastertitel beschik je weliswaar over de nodige theoretische basis, maar ruime  
praktijkervaring in met name ontwerpen ontbreekt nog. Tijdens de ontwerpersopleiding  

doe je die praktijkervaring gericht op, waardoor je zeer gewild bent bij bedrijven. 
Als technologisch ontwerper in opleiding ben je in dienst van de TU/e en mag je rekenen op  

een salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De opleidingen leiden tot de graad  
Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Alle ontwerpers opleidingen (nu acht in Eindhoven  

en drie in Delft) worden verzorgd onder de vlag van de 3TU.School for Technological  
Design, Stan Ackermans Instituut.

Kijk voor meer informatie op www.3tu.nl/sai

SAI: A serious request to boost your career!

User System Interaction
Het USI-programma is voor mensen die 
technologie gebruiksvriendelijker en 
meer toegankelijk willen maken. Wij 
bieden gemotiveerde en ambitieuze 
kandidaten een baan waarbij je de 
methoden en technieken leert voor het 
ontwerpen, evalueren en verbeteren 
van de interactie tussen mensen en 
intelligente systemen, producten en 
diensten. Mensen vormen het hart van 
onze opleiding. De kern van onze 
opleiding bestaat uit Informatie en 
Communicatie technologie, User 

Interaction technologie, Perceptie en 
Cognitie, Gedragswetenschappen en 
User-centered Ontwerp Methodolo-
gieën. De kennis en ervaring die je 
tijdens de opleiding opdoet en de 
nauwe banden die onze opleiding 
heeft met het bedrijfsleven en de 
industrie, opent deuren naar 
uitdagende banen in ons vakgebied. 
Lijkt het je tevens leuk om te werken in 
een multidisciplinair en multi -
cul tureel team dan bij je bij ons  
aan het juiste adres!

Innovatie in de bouwwereld is hard 
nodig. Als daar je interesse ligt,  
solliciteer dan bij de technologische 
ontwerpersopleiding ADMS. Door  
een beter inzicht in de bedrijfskundige 
aspecten van ontwerp- en bouw-
processen leer je hoe je innovatieve 
ontwerpprocessen kunt ontwikkelen, 
slimmer, transparanter en waarin 
communicatie en samenwerking goed 
geregeld zijn. Door de focus op een  
integrale procesaanpak kan de 
ontwerptijd effectiever gebruikt 

worden. Door het uitvoeren van 
casestudies in de opleiding ontwikkel 
je competenties in het bedrijfskundig 
analyseren van real-life bouwkundige 
ontwerpprocessen en in het ontwerpen 
van wetenschappelijk verantwoorde 
procesmodellen of methodes. Je sluit  
de opleiding af met een bedrijfsopdracht 
voor een organisatie in de bouw. 
Daarvoor ontwerp je een innovatief 
procesmodel of methode die ook  
daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.

Mathematics for Industry
Wiskunde voor de Industrie speelt in 
op de technologische ontwikkelingen 
van vandaag. Zij leidt haar cursisten 
op tot industrieel wiskundigen door 
hun probleemoplossend vermogen  
te ontwikkelen met nadruk op 
modelleringvaardigheden. 
Het toepassingsgebied van wiskunde 
in de industrie is divers. Het program-
ma kent dus specialisaties: Techniek, 
Communicatie en Informatie, en 
Business. Het is opgedeeld in twee 
gelijke delen: een specialiserend/
verbredend cursorisch gedeelte en 
een praktijkgedeelte. 
Het praktijkgedeelte behelst 
modelleringweken en industriële 
projecten. In het eerste jaar worden 
twee modelleringweken en drie 
viermaands projecten uitgevoerd: 
cursisten werken in teams aan 
problemen van industrie of business. 
Het programma wordt afgesloten met 
een achtmaands eindproject binnen 
een professionele bedrijfsomgeving. 
Voor zo’n zestig procent van de 
cursisten is het eindproject de opstap 
naar een positie in de industrie. 

Software Technology
Veel producten (auto’s, printers, 
televisies, MRI-apparaten) bevatten 
steeds meer en steeds complexere 
software om ze meer functies te 
geven en ze flexibel en aanpasbaar 
aan de wensen van de klant te maken. 
Nauwe samenwerking tussen 
software, werktuigbouw, elektronica 
en andere experts is daarbij een 
vereiste om tot goede resultaten  
te komen.
Heb jij (binnenkort) een Master in 
Informatica of aanverwante discipline 
(CSE, ES, BIS, IST), heb jij het talent 
en de ambitie om de uitdagingen van 
de industrie aan te gaan? Wij bieden 
je een tweejarige opleiding waarin je 
leert serieuze problemen van grote 
(software) complexiteit op te lossen 
uit verschillende probleemgebieden, 
in een teamverband en gebruikmakend 
van de meeste recente resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie vind je op:  
http://wwwooti.win.tue.nl 

Process and Product Design
Het post-MSc-programma geeft  
een uitstekende voorbereiding op  
een professionele loopbaan in de 
chemische en voedingsmiddelen 
industrie alsmede in industrietakken 
waarin kunststoftechnologie centraal 
staat. Na je MSc-opleiding Scheikundige 
Technologie of Werktuigbouwkunde is 
ontwerp van processen en producten de 
hoofdschotel in het PPD-programma.  
Je past in het eerste jaar technisch 
natuurwetenschappelijke kennis op 
hoog niveau toe in een praktische 
context, voornamelijk in projecten  
in een internationaal team.  

In het tweedejaarsproject waarbij je in 
de industrie werkt, laat je zien dat je 
zelfstandig een ontwerp kunt maken. 
Je wordt hierbij inhoudelijk en 
projectmatig ondersteund vanuit de 
TU/e en de industrie. 
Ontwerpers met een PDEng graad zijn 
zeer gewaardeerd in de industrie en 
maken daar een vliegende start.  
Zij kunnen vanuit hun eerste baan  
met de opgedane ervaring bij de 
opleiding ook snel doorgroeien naar 
een technologische kernfunctie.  
Daarom: “Process and Product Design, 
waarom niet?” 

SAI informatiedag 
op 24 maart 2011
Wil jij meer weten over de  
ontwerpersopleidingen?  

Ben jij benieuwd naar  
de ervaringen van een expert  

die zelf een ontwerpersopleiding  
heeft voltooid? 

Kom dan naar de SAI informatiedag  
op donderdagmiddag 24 maart 2011  

op de TU/e! Meer informatie en  
aanmeldmogelijkheden vind je  

t.z.t. op www.3tu.nl/sai 

Ontwerpersopleidingen 
van de TU Delft

BioProduct Design (BPD) 
Bioprocess Engineering (BPE) 

Process and Equipment Design (PED)

Het LMS-programma biedt een unieke 
mogelijkheid om studie en werk te 
combineren en je verder te specia-
liseren tot een zelfstandig logistiek 
expert in een internationale omgeving. 
Het programma schenkt veel aandacht 
aan het ontwerpen, bouwen, testen en 
implementeren van complexe logistieke 
beheersingssystemen. Nederland heeft 
de ambitie om in 2020 marktleider te 

zijn in de beheersing van Europese 
goederenstromen. Dat vereist niet 
alleen kennis van supply chain 
management, maar zelfs beheersing 
van een overkoepelend netwerk van 
productie- en distributieketens.  
Het zijn de ketenregisseurs van de 
toekomst die dit mogelijk kunnen 
maken. Spreekt dit je aan, maak  
dan kennis met LMS!

Ben jij de toekomstig technologisch 
ontwerper van hightech systemen voor 
o.a. elektronische, mechatronische, 
medische en automotive toepassingen ?
Zoek jij de uitdaging van toepassings-
gericht onderzoek in combinatie  
met systeemontwerp? Zoek jij naar een 
job waarbij je jouw innovatieve, 
creatieve ideeën kunt omzetten naar 
toekomstige topproducten? Hou je van 
werken in internationale, multidisci-
plinaire teams van professionele 

experts? Wil jij je doorontwikkelen van  
Master tot Systeemarchitect? Hoor jij tot 
de groep van top-afstudeer ders, met 
communicatieve en sociale  
vaardigheden ? Ben je wellicht de 
kandidaat, die wij een aanstelling  
aan de TU/e mogen aanbieden?  
Een baan waarin we je in twee jaar,  
in samenwerking met onze partners,  
tot een professional met industriële 
ontwerpervaring opleiden!
Interesse? www.3tu.nl/sai/ict

Information and Communication Technology

SAI

Serious Request€ 250,-

Logistics Management Systems

Bij de tweejarige ontwerpers opleiding 
DTI bereid je je voor in negen maanden 
curriculum en werk je een jaar aan een 
opdracht in een bedrijf onder be-
geleiding van de staf van DTI. Tot slot 
doe je een international internship van 
drie maanden bijvoorbeeld in de USA  
of elders. De negen maanden curri-
culum vul je in naar eigen keuze met 
diverse keuzevakken en er zijn vaste 
componenten zoals Project Based 

Management, persoonlijke vorming  
en presenteren, technical writing and 
editing, en je doet een mini-project  
van twee maanden in een bedrijf en  
een kennismaking met Comsol 
multi physics. 
We zoeken mensen die doelgericht 
denken en handelen, met belang-
stelling voor techniek en de industrie 
en de hand niet omdraaien voor een 
paar extra vakken.

Design and Technology of Instrumentation

Architectural Design Management Systems
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Neon Glitter Kerstbal
Festival vol glitter, glamour en  
veel 70’s, 80’s en 90’s muziek
Vrijdag 24 december vanaf 23.00 uur
Popcentrum De Effenaar
www.effenaar.nl

Eindhoven Winterstad
Braderie/markt met diverse  
winterse activiteiten
13 december t/m 9 januari 
Binnenstad, o.a. Markt en  
Wilhelminaplein (schaatsbaan)
www.eindhovenwinterstad.nl 

Genneper Parken Nieuwjaarsloop
Hardloopwedstrijd (2 tot 14 kilometer)  
voor de hele familie
Zondag 2 januari 
Genneper Parken
www.genneperparken.nl 

Het Grote Kerst Open Podium
Voor iedereen die iets kan, wil en durft  
(vooraf aanmelden bij de bar)
Zondag 26 december vanaf 16.00 uur
Café Wilhelmina, Wilhelminaplein
http://cafewilhelmina.nl 

Fashion Rocks!
Vijf ontwerpers showen hun exclusieve  
collecties tijdens een muzikale show
Woensdag 22 december vanaf 20.00 uur
De Krabbedans
www.ppfashionrocks.nl 

Hans Teeuwen & The Painkillers
Cabaretier goes jazz
Maandag 20 december vanaf 20.15 uur
Popcentrum De Effenaar
www.effenaar.nl 

Kerstconcert
Philips Philharmonisch Koor en Philips  
Harmonie brengen een gevarieerd  
kerstprogramma
Zaterdag 18 december vanaf 20.30 uur
Catharinakerk Eindhoven
www.philipskoor.nl 

We love the 90’s - Christmas Edition
Festival met o.a. Ray & Anita, 24Seven,  
T-Spoon en Captain Jack
Zondag 26 december
Beursgebouw Eindhoven
www.welovethe90s.com • www.beursgebouw.nl 

Nacht van Eindhoven
Eindhoven, ijskoud de gekste: nachtelijke  
schaatshappening in winterse sferen
Maandag 27 december vanaf 21.00 uur
IJssportcentrum Eindhoven
www.ijce.nl/nachtvaneindhoven 

Sensational Gymnastics  
(Univé Gymgala)
Tumbling, breakdance, acrobatiek en  
turnen met o.a. Epke Zonderland 
Vrijdag 17 december
Indoor Sportcentrum Eindhoven
www.kngu.nl 

WatDePopSchaft
Jonge bands uit eigen huis, zoals Syndrome 7  
en Take Control, krijgen een podium
Zondag 19 december vanaf 15.00 uur
PopEi
www.popei.nl 

Middeleeuwse kerstmarkt
Kerstshoppen in het middeleeuwse  
stadje Endehoven
Zondag 19 december
Historisch Openluchtmuseum Eindhoven  
(per huifkar bereikbaar vanaf het Catharinaplein)
www.homeindhoven.nl 

ConSRt
Intiem benefietconcert met Patrick Meis  
e.a. voor Serious Request
Zondag 19 december vanaf 21.00 uur
Grand café Meneer Frits
www.consrt.nl, www.muziekgebouweindhoven.nl 

MixvanMats
Introdans brengt moderne balletstukken van Mats 
Ek voor de jeugd
Vrijdag 17 december vanaf 19.00 uur
Parktheater Eindhoven
www.parktheater.nl, www.introdans.nl 

Eindhoven Metal Meeting
Internationaal metalmuziekevenement met  
o.a. Moonspell, Mayhem en Immortal
17 en 18 december vanaf 21.00 uur
Popcentrum De Effenaar (afterparty in Dynamo)
www.effenaar.nl 

Kerstspecial
Kerstconcert met Lilian Vieira (Zuco 103), Leon 
Giesen (Mondo Leone) en Pieter Both (Beef)
Dinsdag 21 en woensdag 22 december  
vanaf 20.15 uur
Muziekgebouw Frits Philips
www.muziekgebouweindhoven.nl 

Droomkracht 10
Poëtische clownsvoorstelling met muziek voor 
kinderen, door theatermaker Arno Huibers
27 t/m 30 december vanaf 15.00 uur
Eigen theaterruimte Arno Huibers
www.arnohuibers.nl 

Eleven in Heaven 
Nieuwjaarsfeest met o.a. Billy the Klit,  
Erick E en Quintino
Vrijdag 31 december vanaf 21.00 uur
Beursgebouw Eindhoven
www.eleveninheaven.nl 

Kerstmuziek in de Cathrien
Kerstconcert van het Catharina Consort en  
Gerard Habraken
Zaterdag 25 december vanaf 15.00 uur
Catharinakerk 
www.stadskerksintcathrien.nl 

Bommetje van de toren
Voor de lefhebbers: wedstrijd bommetje maken 
vanaf de duiktoren (drie leeftijdscategorieën)
Donderdag 6 januari van 13.00 tot 15.30 uur
Zwemcentrum De Tongelreep
www.tongelreep.nl 

Fakkeltocht
18de fakkeltocht voor vrede en verdraagzaamheid
Vrijdag 24 december vanaf 18.00 uur
Wilhelminaplein 
www.fakkeltochteindhoven.nl 

Mega vlooienmarkt
Rondsnuffelen op grote overdekte braderie/markt
Zondag 2 januari vanaf 09.00 uur
Beursgebouw Eindhoven
www.beursgebouw.nl 

Oud en Nieuw Festival
Swingend het nieuwe jaar in met Denvis &  
The Real Deal, Krach, The Risque,  
The Chase Club en anderen
Zaterdag 1 januari vanaf 00.30 uur
Popcentrum De Effenaar
www.effenaar.nl 

Glazen Huis
Opgesloten 3FM-dj’s in actie voor het goede doel
18 t/m 24 december
Markt 
http://seriousrequest.3fm.nl

Eindhoven Film Festival
Manifestatie met werk van jong filmtalent,  
workshops en masterclasses
18 en 19 december  
BROET (SBX-gebouw op Strijp-S)
www.broet.nl 

Shannon Lyon & The Townes 
van Zandt Experience
Concert uit de reeks ‘Ad van Meurs presenteert’
Maandag 10 januari vanaf 21.00 uur
Muziekgebouw Frits Philips
www.muziekgebouweindhoven.nl

Doe-dingen rond de donkere dagen
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I wonder

Winter, good! Walk round comfortably in shorts and on flip-flops. No, not 
outside, but in your living-room! Landlords and Dutch students with foreign 
friends told Cursor that international students set the thermostat at 25 to 30°C 
in this cold season. ‘Could that really be true?’ the editors wondered.

Iranian Ellaheh Barzegar heats up her place really well. “Our house has single 
glazing. When I come home it is 12°C, so then I always turn the heating up 
fully. Recently I have been told by Dutch people that it should actually be 
switched off during the night, so I do that now. Well, in Iran it doesn’t make  
all that much difference. We’ve got plenty of oil and gas.” Her colleagues at 
Mathematics for Industry are smiling. Colleague Luisa Benta (Portuguese) does 
not even switch on the heating. What? “No, the neighbors stoke up the hearth 
very hard, so when I get home it is 19°C.” Colleague Vivian Roode suspects  
a connection: “Do you have Iranian neighbors?” 
Chinese Qixiao Yu turns off the heating in the daytime, otherwise the air gets 
too dry. When she sleeps, though, she does so with the heating on. “There’s  
a draft coming through the windows. Without the heating I cannot sleep for  
the cold!”
For that matter, when it is freezing outside it is advisable always to keep  
the thermostat at a minimum of 15°C with the radiators open, in order to 
prevent the pipes from freezing. (SK)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Registration for BEST Spring Events

Every student can still register until December 19 for a technologi-
cal course in the spring, somewhere in Europe. These courses are 
organized by European student faculty association BEST. 
Register before December 19 on www.best.eu.org 

Student Christmas market for Red Cross

You can get hugged against payment, bid for a bungee jump, taste 
food art prepared by Industrial Design students and a whole lot 
more. The proceeds will go to the radio 3FM action for the Red 
Cross: Serious Request. Monday December 20, 18 Septemberplein

Zapp 4: jazz @ Café Wilhelmina

Although they are not a band, they are not done any justice at all by 
the musty designation ‘string quartet’. The repertoire of Zapp 4 is 
hip, fine, funny and energetic; totally unlike what you are used to. 
Monday December 20, 21.00 in Café Wilhelmina (Wilhelminaplein 6)
Tickets: 10 euro, for students 6 euro

Serious Concert

Concert by student music society Quadrivium, in collaboration 
with lady singers Stevie Ann, Do, Jenny Lane and percussion 
group AbSurdo.
Tuesday December 21, 20.15 hours, Muziekgebouw Frits Philips. 
Tickets: under 25: 17.50, otherwise 24.50 euro
Mail to Tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl

The Eindhoven branch of European 
student faculty association BEST is still 
looking for one or two new committee 
members. At this moment there are 
three already, but that is not enough to 
carry out all their enthusiastic ideas. 
Active members are also more than 
welcome, by the way; people who are 
willing to lend a hand now and then.

Wanted: people who can organize,  
who like to travel and enjoy associating 

with foreign students. A committee 
position is compensated partly by 
means of an executive grant.
The plans: a course for international 
guest students, encourage Eindhoven 
students to attend courses abroad, an 
engineering competition, an exchange 
with another local BEST group, and 
congenial parties regularly, of course.

What is BEST? BEST stands for Board  
of European Students of Technology. 

Throughout Europe there are 76 local 
BEST groups, one of which is based  
in Eindhoven. BEST organizes 
(educational) activities that put 
students from all over Europe in  
contact with each other. (See also  
Look who’s talking on the English  
page of Cursor 3 of this year.) (SK)

If you are interested, send an e-mail to  
Eindhoven@best.eu.org. 

The extra microwaves requested by  
a panel of international students have 
been removed again. It turned into  
‘one big mess’, says Karen Ali,  
head of the International Office.

A heart-rending e-mail reached the 
editors several weeks ago. Student 
Emily Yang, a former panel member, 
described her search for a microwave  
in the Hoofdgebouw. Whereas she 
normally used a microwave in the IPO 
building, on this particular Monday  
she had to be in the Hoofdgebouw  
and did not feel like going back to the 
IPO building just to heat up her lunch.
“I went to the 6th floor, where I have 

one of my classes. I checked the mini 
kitchen in the hallway. No microwave.  
I asked a guy in the library, he didn’t 
know where I could find one. Then I 
asked a cleaning lady. She pointed me 
to a room that did have one. A lady in 
that room said that it wasn’t really for 
the public, but that if I knew how to  
use it, I could. So, 30 seconds into my 
microwaving, a guy walks in and asks 
me what I was doing there. I said that  
I was microwaving my food. He asked 
why. I said because I am really far from 
my own building where I can micro-
wave. He started telling me that I was 
not allowed there and that it was only 
for trainees. He wanted me out. I told 

him that if I KNEW about any public 
microwaves, then I would be using 
them! He kept saying that it was not  
for public. I left the room with my 
half-heated food.”
In a written reaction Karen Ali, head of 
the International Office, informs us that 
the Domestic Affairs Department has 
ceased installing extra magnetrons. 
“They used to do that before, for 
instance in De Hal, but found out that 
things turned into one big mess there. 
Users leave behind a lot of food 
residues in the microwaves and in the 
neighboring area, so things got totally 
unhygienic. In addition, there were  
all sorts of smells spreading through 

the building, which  
are not appreciated  
by everybody.” Emily 
Yang is disappointed;  
she thinks that the 
problem with the smells 
and hygiene can be 
prevented easily. 
Meanwhile she has  
been able to track a 
microwave in a lounge 
area on the seventh floor 
of the Hoofdgebouw. 
Moreover, there are 
microwaves in the IPO 
building, in Potentiaal 
and in other lounge  
areas on campus. (SK) This is 2010’s final Cursor. The next 

edition of Cursor will be available from 
January 13, 2011. Still, that doesn’t mean 
the editors will be going into hiberna-
tion: at www.tue.nl/cursor you can find 
regular news updates, and we’ll also 
keep you informed on the TU/e 
campaigns for radio station 3FM’s Glass 
House/Serious Request. We’ll even be 
posting movies, so be sure to regularly 
check www.tue.nl/cursor for updates!

Pages 15-19 of this edition of Cursor 
feature ads for the Serious Request 
campaign. By selling these pages, 

Cursor raised a total of 1,320 euro for 
child victims of aids. The money will be 
presented to the Glass House at the 
Eindhoven market. We wish to thank all 
participants for their contributions!
The editorial staff wishes everyone 
happy holidays and a healthy, happy 
and fruitful 2011! (BS)

For an overview of all TU/e activities to 
raise money for Serious Request, check  
www.seriousreaction.nl. During 
Christmas break, make sure to regularly 
check www.tue.nl/cursor for on and 
off-campus news updates.

European student faculty association 
looking for organizational talent

No more extra microwaves on campus 

Cursor winter break and 
Serious Request campaign

Photo | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Madrid?

Een vrije minor biedt veel mogelijkheden, maar voor mij  
was de keuze snel gemaakt: een minor informatica aan de 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) in Madrid. Het was 
een grote sprong in het diepe, maar zeker de moeite waard!

Eind augustus vertrok ik naar Madrid. Met maxima tegen  
de veertig graden was het bloedheet, maar ook hier werd 
netjes in september gestart. De meeste faculteiten van de 
universiteiten in Madrid liggen bij elkaar op de grootste 
campus van Europa genaamd ‘Cuidad Universitaria’ 
(Universiteitsstad). De Facultad de Informatica vormt een 
uitzondering en ligt daar ver vandaan. Op wat heuvels net 
buiten Madrid is de faculteit gevestigd. Maar ook daar is  
het prima studeren met een prachtig uitzicht op de bergen 
rondom Madrid.

De studie was vooral de eerste weken doorbijten: studie-
dagen zijn lang (van 9.00 tot 20.00 uur), alle lessen zijn in 
het Spaans en studenten spreken slecht Engels. Studenten 
en docenten zijn wel erg behulpzaam. Nadat je duidelijk hebt 
gemaakt dat je uit Eindhoven komt, wordt er eerst alles over 
PSV gevraagd. En als ze daarop zijn uitgekeken, komen alle 

vragen over het hoe en waarom drugs in Nederland legaal zijn. 
Dat is zo’n beetje alles wat Spanjaarden van Nederland 
weten! 
Maar ook de Spaanse cultuur heeft zijn eigenaardigheden: 
mensen schreeuwen graag door de telefoon, de winkels 
houden siësta’s op de tijden dat jij er naartoe wilt, de 
mensen wachten in lange rijen voor de bushaltes en 
studenten staan elke pauze in de rij voor het gebruik van  
de magnetron! Ook bij een tentamen gaan de nodige dingen 
anders. Zo zal ik het verbaasde gezicht van mijn docent niet 
snel vergeten toen ik om een blaadje vroeg (die moet je 
namelijk zelf meenemen...).

Maar wat een verblijf in het buitenland helemaal geweldig 
maakt, zijn de mensen die je leert kennen. Niet alleen 
Spaanse studenten, maar ook studenten uit Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Roemenië en zelfs India. De stad biedt 
genoeg bezienswaardigheden, waaronder het Prado, Parque 
de Retiro en een levendig centrum. En als je even genoeg 
hebt van Madrid zijn er altijd wel mensen die een weekendje 
mee willen naar Barcelona of Valencia.

Richard Both, student Technische Wiskunde

Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen. 
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse  
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja. 
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat 
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord  
over hun belevenissen. 

Wil jij ook je verhaal over je buitenlandervaringen  
met de Cursorlezers delen? Stuur dan een mailtje  
met je contactgegevens naar cursor@tue.nl.

Campus in kerstsfeer

Feesten in de fietskelder 
voor het Glazen Huis

Bijdragen gevraagd voor 
En hoe is het in…?

De geur van dennennaalden en warme 
chocomel komt je ook op de campus 
tegemoet. Alles wordt uit de kast 
getrokken om in de kerstsfeer te komen. 
Leden van studievereniging Lucid 
(Industrial Design) staken de handen uit 
de mouwen en doopten hun ruimte om 
tot ‘Extreme Christmas bestuursruimte’ 
(zie foto boven). 

De faculteit Biomedische Technologie 
(BMT) hield dinsdagmiddag een 
kerstborrel in de borrelruimte van 
studievereniging Protagoras. Daar trad 
de band BioNoise op, met medewerkers 
en studenten van BMT als muzikanten. 
Op de rechterfoto zie je (v.r.n.l.) UHD 
Cees Oomens, promovenda Véronique 
Barthelemy, medewerkster Peggy de 
Graaf en masterstudent Ben Groenen 
(op gitaar).

Studenten mogen hun startfeest op  
18 december voor het Glazen Huis in de 
fietskelder onder het 18 Septemberplein 
houden. Ze wilden eerst een tent 
regelen voor op het plein, maar zijn 
maar wat blij met het alternatief.

Maarten Sjoerdsma, één van de vier 
TU/e-studenten die de studenteninitia-
tieven coördineren, laat weten dat de 
meeste activiteiten kunnen doorgaan 
zoals gepland. “We wilden eerst een 
tent op het 18 Septemberplein hebben, 
maar daar kregen we geen vergunning 
voor. Maar deze locatie is vele malen 
beter en unieker!” Zowel de ‘kick-off’ 
(het feest op zaterdagavond) als het 
Glazen Huis Feest van studentenvere-
nigingen Demos, SSRE en het ESC op 
zondagavond zijn in de fietskelder.  
De meeste andere activiteiten zijn op 
het 18 Septemberplein zelf. Uitzonde-
ring hierop is Stichting Techniekpromo-
tie, die komende zondag een Techniek 
Kermis heeft in een tent op het 
Stationsplein. Kinderen kunnen daar 
haarglittergel maken en bruggen 

bouwen met spaghetti. Ook ‘Serious 
Robots’ staat op die locatie. Bezoekers 
kunnen voetballen tegen een robot of 
een liedje aanvragen bij de ‘robot-
muziekband’. En Serious Concert van 
Quadrivium is in Muziekgebouw Frits 
Philips. Daarbij treden onder anderen 
Do, Jenny Lane en Stevie Ann op. (JvG)

Zie voor alle activiteiten  
www.seriousreaction.nl/programma. 

Ben je vanaf januari 2011 voor je 
studie in het buitenland en vind je  
het leuk om je ervaringen te delen 
met de lezers van Cursor? Stuur  
dan een mail naar cursor@tue.nl!  
We sturen je vervolgens de  
specificaties. Zie voor eerdere 
voorbeelden www.tue.nl/cursor  
onder Studentenleven.

The kick-off (the party on 
Saturday night) as well 
as the Glass House Party 
on Sunday that are orga-

nized by student associations Demos, 
SSRE and the ESC will be held in the 
bicycle parking below 18 September 
Square. Most other activities are on  
the square itself. For all activities, 
check www.seriousreaction.nl/ 
programma. 

[E]

Will you be studying 
abroad from January 
2011 onwards and would 
you enjoy updating us 

on your experiences for our item ‘En 
hoe is het in…?’ (What’s happening 
in…?) in Cursor? Send an e-mail to 
cursor@tue.nl. 

[E]
Members of the Lucid study association (Industrial Design) got busy 
and converted their workspace into an ‘Extreme Christmas Board 
Room’ (pictured above).
Tuesday afternoon, the Department of Biomedical Engineering (BMT) 

had their Christmas drinks in study association Pythagoras’ social room. There was  
a performance of BioNoise, a band consisting of BMT staff and students.

[E]
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Not so serious 

Wie het nog niet gemerkt heeft, 
heeft onder een steen geleefd,  
maar het Glazen Huis komt naar 
Eindhoven. De initiatieven springen 
als paddenstoelen uit de grond, 
iedereen is inmiddels al gevraagd 
om een stuk te fietsen, iets te 
verkopen of gewoon geld te geven, 
allemaal voor het goede doel.  
Dat is natuurlijk maar een deel van 
het verhaal. In werkelijkheid is er 
niet één doel, maar drie. 
Namelijk 1. op de radio komen,  
2. iets leuks te doen hebben in de 
kerstvakantie, en 3. (het moetje) 
geld verdienen. 
Het is natuurlijk erg moeilijk om  
iets origineels te bedenken om de 
aandacht te trekken, dat bovendien 
leuk is om te doen, en dan ook nog 
geld overhouden aan het eind,  
en dat maakt dat er verschillende 
categorieën zijn. Ten eerste zijn  
er de acties die noch leuk, noch 
origineel zijn, maar wel geld 
opleveren, de categorie wafels-
verkopen zullen we maar zeggen. 
Erg populair, vooral bij scholen,  
is de sponsorloop. 

De tweede categorie zijn de 
verenigingen die willen meeliften  
op de publiciteit van Serious 
Request. Zij doen wat ze sowieso 
doen, maar nu in het centrum van 
Eindhoven. Deze categorie is goed 
vertegenwoordigd onder de 
studentenverenigingen, onder  
de matig originele naam Serious 
Reaction. Zo laten teams uit 
Eindhoven en Twente hun raceauto’s 
zien, de gezelligheidsverenigingen 
organiseren een feest en Quadrivium 
geeft een concert. Originaliteit is  
ver te zoeken, maar leuk is het wel. 
En de ervaring is er, dus kan het  
nog best wat geld opleveren. 
Een speciale subcategorie wordt 
gevormd door de organisaties die 
zich toch al inzetten voor aids-
slachtoffers, en van de gelegenheid 
gebruik maken. Bijvoorbeeld de 
GGD, die voor de onvermijdelijke 
condooms zal zorgen. 

Tenslotte is er nog de categorie van 
acties die alleen maar leuk zijn voor 
de organisatoren zelf, de categorie 
zumba-demonstratie zullen we  
maar zeggen. Met stip op één in 
deze categorie staat SSRE, met 
bankhangen.
Ach, serious of not so serious,  
het wordt vast gezellig.

Bram van Gessel is promovendus  
bij Technische Natuurkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt:  

de ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘Ho ho ho, 

eerst even dit voor je 

gaat: wat je niet moet 

vergeten voor je met  

de kerst richting je 

ouders gaat’.

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Vuilnis de kamer uit
Na een weekendje bij je ouders kom je op maandag terug op je kamer in Eindhoven. Vrijdag 
heb je alles goed afgesloten: ramen dicht, deuren op slot en de voordeur gesloten. Jouw 
laptop zullen ze niet te pakken krijgen! Maar als je de sleutel omdraait, ruik je het al, de 
lichte zweem die doet denken aan de composthoop achterin tuin bij je ouders. Vergeten het 
vuilnis buiten te zetten! En met alles hermetisch luchtdicht afgesloten, heeft het goed 
kunnen gisten daar. Dus, mensen, voor je gaat, het vuilnis de deur uit!

Kachel
Deze is voorspelbaar, denk je: kachel uit voordat je gaat, dat is beter voor het milieu en je 
energierekening. Fout gedacht! Draai in de kerstvakantie niet de verwarming volledig uit, 
maar laat hem aanstaan op een zeer laag pitje. Als je de verwarming volledig uitzet, heb je 
namelijk de kans dat de leidingen bevriezen. In een goed geïsoleerd huis waar ook nog 
anderen wonen die wél de verwarming aan hebben, zal dit waarschijnlijk niet gebeuren, maar 
ben eens realistisch, voldoet jouw kot daaraan? Houd de verwarming dus te allen tijde aan!

Kerstverlichting uit
De sfeer zit er goed in bij de meesten! Om de drie liedjes een kerstnummer op Sky 
Radio, in het centrum hebben alle bomen glitterhandschoenen à la Jackson aan 
gekregen en de Blokker ligt vol goedkope kerstballen. Geheel in stijl heb jij je kamer 
aangekleed met lichtjes. Al die verlichting heeft echter wel een nadeel: brandgevaar! 
Ieder jaar weer worden mensen geadviseerd niet de kerstverlichting aan te laten 
staan als zij het huis verlaten, en die waarschuwing is niet voor niets. Voordat je de 
weekendtas pakt om je trein te halen; eerst alle verlichting uit. Het mag er dan mooi 
uitzien, maar je doet je huisgenoten en jezelf er een groot plezier mee je kamer niet 
af te laten fikken. BESTE KEUS

Kleding
Daar ben je dan, thuis bij papa en mama. De was wordt weer voor je gedaan, er wordt voor  
je gekookt en misschien zelfs ook koffie voor je gezet. Lang leve de verzorgingsstaat!  
Maar de volgende dag kom je erachter dat je toch iets vergeten bent: al je spijkerbroeken 
liggen nog in Eindhoven. Dat wordt dan twee weken de spijkerbroek dragen waarmee je 
ging, afgewisseld met die oude uit 2002 die je nog had liggen bij je ouders. Woon je op 
minder dan een uur reistijd, dan zou ik ze alsnog gaan halen. Wonen je pappie en mammie 
in Friesland? Tja, dat wordt twee weken lang stinken.

student met kerstgevoel

Studenten spelen massaal  
knotsbal en dodgeball

Voor acht euro een hele 
dag complimentjes

Deze week wagen tientallen  
Eindhovense studenten, verdeeld  
over 328 teams, zich aan een partijtje 
knotsbal, onderwaterhockey,  
unihockey of kanopolo (zie foto).  
In het Studentensportcentrum  
wordt namelijk de Van Lint  
Studenten Sport Week gehouden.

Studenten konden zich voor vijftien 
sporten inschrijven. Vooral dodge bal l 
-een variant op trefbal- bleek heel 
populair. Sietse Jak, secretaris van  
de Van Lint Studenten Sport Week:  
“Ik heb geen idee hoe het komt,  
maar er hebben zich vier keer zoveel 
studenten voor ingeschreven als  
vorig jaar.”
De sportweek staat dit jaar in het  
teken van Serious Request. Zo kunnen 
studenten tegen betalingen een glazen 
huis van plastic bekertjes bouwen. 
Daarmee worden ze op de foto gezet  
en de beste bouwer krijgt een prijs.  
Ook wordt er gecollecteerd en  

studenten kunnen tegen betaling  
een liedje aanvragen. 
De sportweek wordt sinds de jaren 
zeventig gehouden. Tot 2004 heette  
dit evenement de Eindhovense 
Studenten Sport Week en daarna is  
de week als eerbetoon vernoemd  
naar Prof. Jack van Lint. Hij verrichte  
veel werk voor de universiteit en voor 
het SSC. (JvG)

De activiteiten om geld in te zamelen 
voor het Glazen Huis schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Ook bij 
Intermate, de studievereniging van 
Technische Innovatiewetenschappen, 
dragen ze hun steentje bij.  
De vereniging zamelde op donderdag  
9 december 811 euro in met een veiling.

Bij de veiling, waarbij zowel mede-
werkers als studenten konden bieden, 
kwamen onder meer verschillende 
diensten onder de hamer. Zo werd er 
geboden op een etentje met een dispuut 
en op de mogelijkheid om de eind-
etappe met de Batavierenrace mee te 
lopen. Een ontbijtje dat verzorgd gaat 
worden door twee vrouwelijke studenten 
bracht vijftig euro op. Het faculteits-
bestuur -dat zich voor de gelegenheid 
had omgedoopt tot ‘opleidingsmaffia’- 
veilde een barbecue. Bestuurslid  
Fieke’t Hoen mag een hele dag 
complimentjes uitdelen aan een docent. 
Het levert acht euro op voor Serious 
Request. De zinsnede “Dat vind ik nu 

een geweldige opmerking, meneer”,  
zal dan ook geregeld in de collegezaal 
klinken. 
De studievereniging gaat verder intern 
kalenders verkopen om geld in te 
zamelen. Daarop staan ludieke foto’s 
van de leden. Zo is er een foto waarop 
hoofden van personen op de lijven  
van andere personen zijn gemonteerd. 
Enkele leden gingen uit de kleren om 
zich in de sneeuw te laten fotograferen 
met alleen het verenigingsblad 
Intermania voor zich om het één en 
ander te verhullen. (JvG)

This week, dozens of 
Eindhoven students 
divided into 328 teams 
will venture into a  

game of foam ball, underwater hockey, 
uni hockey or canoe polo (picture).  
The Van Lint Student Sports Week 
is held at the Student Sports Center 
(SSC).

On Thursday, December 
9, study association 
Intermate of Innovation 
Sciences raised 811 euro 

with an auction in light of the Serious 
Request campaign. People could bid  
on a fraternity dinner, breakfast by  
a female student, and ‘a full day of 
receiving compliments’. 

[E]

[E]

Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke
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Jolien de Jong | “Ik ben aanleiding tot debat”

Dat treft!

Haar doel was discussie op gang 
brengen over de manier waarop de 
samenleving omgaat met haar oudere 
medemens. Je kunt wel stellen dat dat 
Bouwkunde-alumna Jolien de Jong 
gelukt is. Haar extreme ontwerp voor 
een verpleeghuis maakt enthousiaste 
reacties en ontroering los. Net zoals 
muziek troost kan bieden bij het 
loslaten van het leven, kan haar  
gebouw dat ook. Haar ontwerp is 
genomineerd voor de Archiprix.

De opdracht voor haar afstuderen bij 
Bouwkunde was het ontwerpen van  
een verpleeghuis van de toekomst met 
aandacht voor de zwakkeren van de 
groep. De Jong richtte zich op demen-
terende ouderen omdat die groep in  
de toekomst een groot probleem gaat 
worden. “Kleinschaligheid klinkt heel 
mooi, maar is niet te beheersen op 
termijn.” Ze ontwierp een hoog gebouw 
met scharrelruimtes en sterfsuites.  
Ze wil mensen mogelijkheden geven om 

het leven los te laten.
Helemaal bovenin het hoge gebouw is 
het hospice. “Dat is het meest zichtbare 
stuk, want ik wil het niet wegstoppen. 
Maar ik wil het ook niet in een etalage 
zetten, die hoogte schept ook afstand. 
De stervenden krijgen de kans los te 
komen van de prikkels van het dagelijks 
bestaan.
Het is een extreem ontwerp; hoe hoger, 
hoe dementer. De maquette is geen 
3D-print, maar puur handwerk. “Ik heb 
de openingen in perspex gelaserd, 
vervolgens verwarmd en met mijn 
handen om de verdiepingen heen 
gerold.” Na haar afstudeercolloquium, 
waar ze handig de directeur van het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor 
had uitgenodigd, heeft het Nederlandse 
debat over woonvormen en ouderenzorg 
een nieuwe impuls gekregen.  
“Die directeur, Ine van Hest, heeft mijn 
afstudeerwerkstuk doorgestuurd naar 
betrokkenen. Daarna werd ik onder 
andere uitgenodigd voor een congres 

voor zorgondernemers in Utrecht en een 
International Health Congres van TNO. 
Daar werd ik weer uitgenodigd om te 
spreken op een congres in Kopenhagen. 
Tussendoor nog een artikel in Architect. 
Het heeft al een hoop gevolgen gehad.” 
En nu is ze ook nog genomineerd voor 
de landelijke Archiprix. In mei komt pas 
de uitslag. Als je vraagt wat haar dat  
nu oplevert, zegt ze snel: “Ik ben niet  
op zoek naar een baan, die heb ik al. 
Maar wat mooi is, is dat de discussie  
op gang is. Ik ben aanleiding tot debat.”
Mensen raken ontroerd wanneer ze  
haar verhaal horen. “Het gaat niet alleen 
over mijn gebouw, maar over hoe de 
maatschappij met haar ouderen omgaat. 
En hoe je het proces van dementie 
serieus kunt nemen en niet wegstopt.” 
De Jong raakt zelf ook geëmotioneerd 
wanneer ze erover vertelt. “Vorig jaar  
november, toen ik helemaal zat te 
stressen voor mijn afstuderen, heb ik  
met een orkest het requiem van Fauré 
gespeeld. Op altviool. In een abdij in 

Tilburg, tijdens Allerzielen. Vooraf hield 
de abt een toespraak . En ik zat te 
luisteren en echt, het was precies de 
omschrijving van mijn afstudeerproject. 
Het ging over de overgang tussen leven 
en dood. Dood is niet een eindpunt maar 
een overgangsfase naar een ondefinieer-
bare ruimte, zei de abt. En de muziek 
van het requiem begeleidt dat proces. 
Hoe dramatisch het ook is, het kan ook 
heel mooi zijn. Dat is precies wat mijn 
gebouw kan doen: de schoonheid van 
architectuur kan troost bieden en 
houvast geven.” Nu nog, nu ze dit 
opnieuw vertelt, schitteren de tranen  
in haar ogen. 
“Kijk, helemaal bovenin mijn gebouw, 
waar de structuur steeds fijner wordt, 
daar is die overgang naar een 
ondefinieerbare ruimte te zien.  
Het gebouw lost als het ware op  
en je weet niet waar het einde is.”
Ze is nog maar 25 jaar oud. Dat is ook 
voor haar toehoorders een opvallend 
punt. “Reacties die ik vaak krijg zijn: 

‘wat een apart idee’ en ‘wat een 
bijzondere kijk’ , maar gaan er ook over 
dat ik zo jong ben. Op al die congressen 
ben ik altijd de jongste. De jongste die 
zich met de oudsten bezighoudt.  
Dat raakt de mensen.”
De gezondheidszorgsector heeft haar 
altijd gefascineerd. Daar werkt ze nu  
ook in. Ze is als adviseur in huisvestings-
projecten momenteel betrokken bij de 
ziekenhuisbouw van het Radboud in 
Nijmegen, het Catharina in Eindhoven  
en de gehandicaptenorganisatie Zuid 
Wester in Middelharnis. Dat geeft meer 
voldoening dan het ontwerpen van een 
hip bioscoopgebouw, zegt ze. 
Jolien de Jong kijkt met genoegen terug 
op haar tijd aan de TU/e. Opeens wil ze 
nog iets zeggen over het opheffen van 
de leerstoel Architectural Design and 
Healthcare van Bas Molenaar. “Dat is 
een gemiste kans.”

Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke

Op een koude maandagochtend staan drie studenten blauwbekkend achter  
W-laag te wachten bij een bijzondere constructie. Het betreft het minorproject  
van Werktuigbouwkunde-studenten Emile Renken, Piet Geerts en Jonathan Baake, 
die sinds september bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een kleinschalige 
cv-ketel die hout verbrandt. 

“Deze machine is een prototype”, legt Emile Renken, vierdejaars student 
Werktuigbouw kunde, uit. “Tijdens onze minor, waarin we dieper op een bepaald 
onderdeel van het vak ingaan, is het de bedoeling dat we het hele traject volgen: 
vanaf het ontwerpen tot en met bouwen van een product. De bouw van deze 
constructie heeft ongeveer een week in beslag genomen.” 
Met lange verlengsnoeren is het prototype, dat deels steunt op een winkelwagen, 
verbonden met een stopcontact in W-laag. De ijzeren koker, hangend boven  
een emmer water, is de plek waar de warmte wordt opgewekt. Het prototype is 
gekoppeld aan een laptop, die de temperatuur meet. “Het doel van deze cv-ketel  
is uiteindelijk om warmte op een groene manier op te wekken. Normaal komt er bij 
houtverbranding veel fijnstof vrij dat onder andere problemen aan de luchtwegen 
kan veroorzaken. Vandaar dat wij de uitstoot proberen te beperken door het 
inbouwen van een speciale condensor.” Wanneer Cursor de studenten vraagt 
waarom ze zo ver van de deur af staan, reageert Emile lachend: “Tijdens de vorige 
test, afgelopen vrijdag, bleek de cv-ketel veel stank te veroorzaken. Vandaar dat 
Jonathan nu binnen toestemming aan het vragen is.” (FK) Emile Renken, Piet Geerts en Jonathan Baake


