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Langstudeermaatregel: geen boete

Colofon

Het kabinet houdt vast aan de boete die
trage studenten vanaf september
moeten betalen. Hogescholen en
universiteiten krijgen formeel geen
boete voor hun langstudeerders, maar
moeten samen toch minstens 190
miljoen euro per jaar bezuinigen. Het
College van Bestuur heeft nog geen
zicht op de financiële implicaties
hiervan voor de TU/e.
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De krant brengt leugens in het land.
Soms vraag je je af hoe bepaalde
berichten in de media kunnen
verschijnen. Zoals de mededeling op
de site van Omroep Brabant dat
Stukafest 2011 in tegenstelling tot
eerdere berichten (waaronder in
Cursor) “zeker door gaat”, hoewel in
afgeslankte vorm. Navraag leert dat
Studium Generale tijdens een al
eerder geplande avond in het Gaslab
aandacht wil vragen voor de
ondergang van het studentenkamerfestival, in de hoop dat aanwezige
studenten de handdoek oppakken en
een doorstart van Stukafest
realiseren. Tot zover ‘Stukafest 2011’.
Lees meer op pagina 4.
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“Nederlanders zijn taakgerichte en
individuele mensen. Op tijd komen
vinden we uiterst belangrijk, we
nemen geen tijd voor de lunch en
hebben de neiging veel te klagen...”
Tijdens de cultuurworkshop voor
nieuwe expats en hun partners windt
de organisatie er geen doekjes om.
Logisch, want wij Nederlanders zijn
immers direct en eerlijk. Wellicht
kunnen we onze nieuwe expatcollega’s eens verrassen de komende
week en ze uitnodigen voor een
uitgebreide lunch, op onze kosten?
Lees meer op pagina 13.

In het gerenommeerde vaktijdschrift
Nature Materials is vorige week een
overzichtsartikel verschenen van
TU/e-hoogleraar prof.dr. Paul Koenraad
en zijn Amerikaanse collega Michael
Flatté. Het artikel beschrijft de stand
van zaken in het onderzoek naar enkele
onzuiverheden (‘single dopants’) in
halfgeleiders.

is volgens hem het eerste overzicht van
zijn nog jonge vakgebied. “Het is een
hele eer om hiervoor door zo’n blad
gevraagd te worden. Een overzichts
artikel is toch een stapje hoger dan een
onderzoeksartikel en wordt vaak heel
goed opgepakt in het veld. Ook als
universiteit mogen we hier trots op zijn,
vind ik.”
De natuurkundige werkt al lang samen
met zijn Amerikaanse co-auteur Michael
Flatté, een theoreet met een bijzondere
interesse in het gedrag van individuele
onzuiverheden in halfgeleiders en hun
magnetische eigenschappen. Vorig jaar

Subsidie voor onderzoek naar
Jatropha als biobrandstof
27 januari 2011 - Dr. Henny Romijn,
UHD bij de faculteit IE&IS, heeft als
hoofdaanvrager een NWO-subsidie van
ruim een half miljoen euro verworven
binnen het programma ‘Maatschappe
lijk Verantwoord Innoveren’. Met deze
subsidie zal zij de potentie van
biobrandstoffen onderzoeken.
De nadruk in het onderzoek zal liggen
op het verbouwen van Jatropha curcas.
Dat is een plant met oliehoudende zaden
die voorkomt in landen als Tanzania
en India. Er zal worden gekeken naar
de economische haalbaarheid van
Jatropha als biobrandstof.

TU/e krijgt gezicht op Facebook
27 januari 2011 - Het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) heeft
woensdag 26 januari de TU/e een
gezicht gegeven op Facebook. Het is
een van de manieren om via social
media het reilen en zeilen van de
universiteit onder de aandacht te
brengen. ‘Vanaf vandaag kun je
#TUEindhoven ook volgen via
Facebook | As from today you can also
follow #TUEindhoven via Facebook |
http://ow.ly/3L4Cl’, zo luidde de
aankondiging via Twitter.

Moeders willen geen boete
31 januari 2011 - Net als gehandicapten
zouden ook studerende moeders langer
de tijd moeten krijgen om hun diploma
te halen. Want een zwangerschap leidt
vrijwel altijd tot studievertraging.
Dat schrijft het Steunpunt Studerende
Moeders in een brief aan staatsecretaris
Halbe Zijlstra. Jonge moeders mogen

verbleef Koenraad een paar weken bij
Flatté in Iowa om het artikel te schrijven.
Koenraad: “Halfgeleiders zijn belang
rijke materialen in de optische en
elektronische industrie. Maar het wordt
echt spannend als je hieraan onzuiverheden toevoegt; vreemde atomen van
een ander element dan het bulkmateriaal. Als het zout in de pap, zou je
kunnen zeggen. En naarmate de devices
kleiner worden, worden deze onzuiverheden steeds belangrijker. Individuele
atomen krijgen dan grote invloed op de
elektrische geleiding, maar ook op de
optische en magnetische eigenschap-

CvB noemt nog geen startdatum voor
Het Twente University College hoopt in
september 2012 zijn deuren te openen.
Bij de Universiteit Maastricht wil men
over acht maanden nog steeds van start
met het door de TU’s verguisde Science
College. Voor het University College
Eindhoven is nog geen startdatum
bekend. “Het CvB wil eerst de financie
ring goed rond hebben”, aldus
woordvoerder Peter van Dam.
In het Strategisch Plan 2020 staat een
uitgebreide beschrijving van de
inrichting en de uitgangspunten van het

University College Eindhoven, maar een
startdatum wordt niet vermeld. In het
verleden is september 2012 als
mogelijkheid voorbijgekomen, maar op
dit moment legt het CvB zich daar niet
op vast. Adviesbureau Boer & Croon
heeft de afgelopen maanden in opdracht
van de TU/e een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd. Dat onderzoek heeft vier
mogelijke modellen voor een Eindhovens University College opgeleverd.
Uiteindelijk is volgens Van Dam gekozen
voor een College waar een brede
Engelstalige bachelor wordt aange-

niet de dupe worden van het verhoogde
collegegeld voor langstudeerders, vindt
het steunpunt.

Meer informatie over
contacturen en groepsgrootte
28 januari 2010 - Staatssecretaris
Halbe Zijlstra wil dat de Nationale
Studentenenquête meer informatie
geeft over het aantal contacturen en de
groepsgrootte bij werk- en hoorcolleges.
Hij vindt dat “onmisbare informatie”
over de kwaliteit van het hoger
onderwijs. De bewindsman schrijft dit in
antwoord op vragen van VVD-kamerlid
Anne Wil Lucas. Zij reageerde op
klachten van de makers van de
Keuzegids Universiteiten. De opleidings
oordelen die daar in staan, zijn mede
gebaseerd op de Nationale Studenten
enquête, die in opdracht van de stichting
Studiekeuze123 gemaakt wordt.

boden, met een duidelijke maatschappelijke verankering in de Brainportregio. Van Dam: “We zetten daarnaast
ook in op een echt residentieel College,
dus met eigen ruimtes en huisvesting
van de studenten op de campus.”
Op dit moment onderzoekt het CvB hoe
de opstartkosten, begroot op 25 à 30
miljoen euro, te financieren zijn. Van
Dam: “De mogelijkheden daarvoor zijn
we nu in beeld aan het brengen. Met alle
overheden en op alle niveaus hebben
we overleg, zoals met de gemeente, de
provincie en het Rijk. De provincie, die

[E]

Rewwwind - www.tue.nl/cursor
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?

Het arrest van de Hoge Raad met
betrekking tot de Harmonisatiewet
(1988), waarnaar de Raad van State
verwijst, brengt hem niet op andere
gedachten. Die wet was volgens hem
veel ingrijpender dan zijn plannen met
de langstudeerders. Die moeten
weliswaar meer collegegeld gaan
betalen, maar verder worden hun geen
beperkingen opgelegd. Zijlstra schrijft
dat ‘geen enkele student als gevolg van
dit wetsvoorstel met zijn opleiding hoeft
te stoppen’. Ze kunnen het verhoogde
collegegeld immers lenen.
Zijlstra gaat nog kijken naar de
mogelijkheden voor instellingen om
langstudeerders te kunnen uitschrijven,
al stelt hij dat daarbij “zorgvuldigheid is

Prof publiceert overzicht onzuiverheden

Koenraad, hoofd van de groep Photonics
and Semiconductor Nanophysics,
Technische Natuurkunde, werd door de
hoofdredacteur van Nature Materials
benaderd om het artikel te schrijven. Het
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Uit het wetsvoorstel dat staatssecretaris
Zijlstra dinsdag naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd blijkt dat hij enigszins
tegemoet is gekomen aan de bezwaren
van de Raad van State. Boetes voor
instellingen leiden volgens de Raad
mogelijk tot hogere rendementen,

“maar het kan de waarde van de
diploma’s devalueren, indien de
instelling over onvoldoende tijd of
middelen beschikt om het onderwijs en
de studiebegeleiding te intensiveren”.
Zijlstra schrijft de opvattingen van de
Raad op dit punt te delen. Hij verandert
de langstudeerboete voor instellingen
daarom in een ‘generieke korting’ -van
naar schatting 190 miljoen euro- op het
hogeronderwijsbudget, die volgens het
principe van evenredige verdeling moet
worden opgebracht.
Wat betreft het overgangsrecht voor
huidige studenten voorziet hij geen
problemen. Invoering van de wet in
september 2011 is volgens hem juridisch
houdbaar.

Advies: aanmelding studie
vóór 1 juli
1 februari 2011 - Het vervroegen van de
uiterste inschrijfdatum voor opleidingen
van 1 oktober naar 1 juli, is gunstig voor
scholieren met studiekeuzeproblemen
en leidt mogelijk tot minder studie-uitval.
Op dit moment kunnen studenten zich
bij veel opleidingen tot 1 oktober van
het betreffende collegejaar inschrijven.
Van de late aanmelders valt een veel
groter percentage in het eerste jaar uit.
Dit blijkt uit een beleidsonderzoek van
het ministerie van OCW.

Bijverdiengrens op de helling?
1 februari 2011 - Laat studenten
bijverdienen wat ze willen en val ze niet
lastig met het terugbetalen van de
basisbeurs, zegt Boris van der Ham van
D66. Maar andere partijen vinden het
geen goed idee om de ‘bijverdiengrens’
te schrappen.

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?

Grant for research into
Jatropha biofuel
January 27, 2011 - Dr. Henny Romijn,
associate professor at the Department
of IE&IS, received a grant worth over
half a million euro as main applicant
within the program ‘Innovating
Responsibly’. With the grant, she will
be researching the potential of
biofuels, and especially that of the
botanical species Jatropa curcas, a
plant that can be found in India and
Tanzania, for example.

TU/e now represented
on Facebook
January 27, 2011 - On Wednesday,
January 26, the Communication
Expertise Center (CEC) presented
TU/e’s very own Facebook account. It’s
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voor universiteiten
geboden”, aangezien dit “grote
gevolgen kan hebben voor studenten”.
De studentenbonden reageren
teleurgesteld op het wetsvoorstel. “De
perverse prikkel voor universiteiten en
hogescholen om langstudeerders weg te
werken is hiermee wel weg”, zegt
voorzitter Guy Hendricks van het ISO.
“Maar de keerzijde is dat het voor hen
nu voordeliger wordt om hun langstudeerders vast te houden. Immers,
hoe meer langstudeerders, hoe minder
zij samen moeten bezuinigen.”
De LSVb beraadt zich ondertussen op
een rechtszaak tegen de langstudeermaatregelen, mocht de wet door de
Tweede en Eerste Kamer komen. (HOP)

Sapje van een elektronische vriend

[E]

The government is
sticking to the fine for
slow students that will
be effective starting
September. Colleges and universities
will not be fined officially for their longterm students, but collectively they still
have to economize at least 190 million
euro.
The bill that State Secretary Zijlstra
sent to the House of Representatives
last Tuesday shows slight concessions
to complaints of the Council of State.

in Nature Materials
pen. De functionaliteit van een
nanodevice kun je op dat ene vreemde
atoom herleiden.”
Koenraad beschrijft in het artikel
manieren om de bewuste onzuiverheden
op de juiste plek in te bouwen, te
observeren, manipuleren en modelleren
en blikt vooruit op de verwachte
ontwikkelingen. “Met enkele onzuiverheden kun je de kleinst mogelijke bits
maken voor gewone of kwantumcompu
ters, maar bijvoorbeeld ook lichtbronnen die één voor één fotonen uitzenden.
In onze groep willen we het magnetische
gedrag van onzuiverheden leren meten

en beheersen. Dat is iets voor de
langere termijn, maar het zou fantastisch zijn als dat lukt.” (TJ)
Foto | Bart van Overbeeke

[E]

Last week, noted scientific
journal Nature Materials
published a review article
by TU/e professor prof.
dr. Paul Koenraad and his American
colleague Michael Flatté. The article
describes their current position in their
research of single dopants in semi
conductors.

het University College
nog geld heeft te verdelen dat is
verdiend aan de verkoop van Essent,
heeft aangeven dat niet te willen
besteden aan onderwijsinitiatieven van
individuele instellingen. Maar men heeft
wel geld beschikbaar voor de conserve
ring van gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben. Dat is in onze
ogen Potentiaal, het huidige onder
komen van Electrical Engineering.
Potentiaal is een wezenlijk onderdeel
van het gebouwenensemble op onze
campus. Daar zouden we in toekomst
dan mogelijk het University College in

kunnen onderbrengen, samen met de
huisvesting van de studenten die daar
de bachelor volgen.” (HK)

[E]

Twente University College
hopes to open its doors
in September of 2012.
Maastricht University still
intends to continue its Science College.
University College Eindhoven does not
yet have a start date. “The Executive
Board wants to make sure financing
is properly settled first,” says spokes
person peter van Dam.

one of the ways social media can be
used to draw attention to the goings-on
at university.

up by the creators of the ‘Keuzegids
Universiteiten’ (University Selection
Guide).

Mothers don’t want to be fined

Advice: enroll before July 1

January 31, 2011 - Just like students with
a handicap, student moms should be
granted extra time to finish their
studies. After all, pregnancy tends to
lead to delay. The ‘Steunpunt Studerende Moeders’ (Center for Student
Mothers) said so in a letter to State
Secretary Halbe Zijlstra. Student moms
should not become victims of the
increased tuition fees for slow students.

February 1, 2011 – Advancing studies’
final registration date from October 1 to
July 1 is beneficial to students having
difficulty choosing the study that’s right
for them, and may result in a decrease
of dropouts. Right now, students can
often register until October 1 of the
current academic year. Showing from
policy research conducted by the
department of OCW, the percentage of
first-year dropouts is much higher
among students registering late.

State Secretary: more info on
contact hours and group size
January 31, 2011 - OCW’s State Secretary
Halbe Zijlstra wants the National
Student Survey to provide extra
information on the number of contact
hours and group size during tutorials
and lectures. He feels said information
is “indispensable” for an assessment of
the quality of higher education. The
secretary said so in reply to questions
posed by Anne Wil Lucas, MP for VVD.
She responded to complaints brought

Additional income limit at risk?
January 31, 2011 - Have students earn as
much additional income as they want
and stop bothering them with the
refunding of their basic grant, says
D66’s Boris van der Ham. However,
other parties don’t think cancelling the
‘additional income limit’ is a good idea.

Een glas water was nog te link vanwege
de kwetsbare elektronica van service
robot Amigo, maar een pakje vruchtensap kreeg de bedlegerige patiënt netjes
aangereikt. Afgelopen vrijdag was het
de apotheose van een week lang
buffelen door de dertig deelnemers van
de RoboEarth Workshop, maar over tien
of twintig jaar is het wellicht de
gewoonste zaak van de wereld. Dankzij
RoboEarth.
Dr.ir. René van de Molengraft betitelt het
vriendelijke gebaar van de nieuwe
TU/e-robot Amigo als een mijlpaal. De
robot was namelijk niet expliciet
geprogrammeerd voor deze handeling,
zegt hij: “De robot wist hoe hij de
opdracht moest uitvoeren door

informatie te downloaden uit de
database van RoboEarth.” In deze
database staan afbeeldingen van het
pakje vruchtensap, het tafeltje waarop
dit stond, en het ziekenhuisbed.
Van de Molengraft, universitair
hoofddocent bij de TU/e-faculteit
Werktuigbouwkunde, coördineert het
RoboEarth-project, een samenwerking
tussen vijf Europese universiteiten en
Philips die een jaar geleden van start
ging en nu dus al zichtbaar resultaat
heeft. “We willen toe naar één groot
collectief geheugen voor alle robots. Als
een robot wordt geconfronteerd met een
onbekende omgeving, maakt hij
verbinding met deze internetdatabase
om te zien of hierover al iets bekend is.

Ach en Wee

Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die
een andere robot in de database heeft
gezet. Het doel is dat alle robots ter
wereld zo van elkaar kunnen leren.” (TJ)

[E]

After a week of hard
work for the thirty parti
cipants of the RoboEarth
Workshop, TU/e’s service robot Amigo succeeded in serving
a drink to a bedridden patient. Amigo
managed to find the information to do
so from the RoboEarth database by
itself. RoboEarth is a European project,
aimed at having robots learn from each
other through an Internet database.
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Eindhovense lichtinstallaties schitteren in Gent
Veertien lichtinstallaties bedacht en
ontworpen door studenten die
participeren in Openlight, het designlab
van het nieuwe Intelligent Lighting
Institute (ILI), gaven op 27, 28 en 29
januari extra cachet aan het eerste
Lichtfestival van de Belgische stad Gent.
Dit festival, dat te vergelijken is met het
Eindhovense lichtspektakel Glow, moest
de verborgen charmes van de Gentse
binnenstad ontsluieren en trok al direct
vele tienduizenden bezoekers.
De Eindhovense studenten exposeerden
in het Hotel NH Gent Belfort en trokken
zoveel belangstellenden dat het hotel
geregeld zijn deuren voor korte tijd
moest sluiten. Binnen het ILI, dat deel
uitmaakt van de faculteit Industrial
Design, is Openlight één van de vier
onderzoekslijnen en volgens creatief
programmaleider Rombout Frieling ook
het meest vrije programma.
Frieling: “Bij Openlight, waar we op 1
september 2010 mee gestart zijn,
werken we niet binnen een duidelijk
omschreven technisch kader, zoals bij
de andere programma’s wel meer het
geval is. Projecten lopen bij ons in
principe ook maar een half jaar. Er ligt
minder nadruk op publiceren, veel meer
op experimenteren. Met onze installa
ties willen we provoceren, testen wat het
publiek ervan vindt en doen we een
eerste aanzet tot bewijsvoering. Met de
resultaten die daar uitkomen, kunnen de
andere groepen mogelijk verder aan de
slag, of er kunnen spin-offs uit ontstaan.
Zo onderzoeken we nu wat te doen is

aan zeeziekte door middel van
schaduwwerking. We zijn daarover in
gesprek met een veerbootmaatschappij
en het ziet er veelbelovend uit.”
In het kader van dat laatste onderzoek
stond in het Gentse hotel de installatie
‘Droplet’, waarbij uiteenspattende
druppels werden geprojecteerd op het
plafond (zie bijgaande foto). In de lobby
van het hotel konden bezoekers bij de
installatie ‘Dancerail’ zien hoe met licht
lichaamsbewegingen zijn vast te leggen
en weer te geven. Verderop in het
gebouw maakte een installatie de
structuur van het licht zichtbaar.
De veertiende-eeuwse kelder van het
hotel was het toneel van een experiment
met schaduw en reflectie. Frieling vertelt
dat hier projecten werden getoond van
een ‘associate designer’ van Openlight,
oud-ID-medewerkster Sietske Klooster
(op de voorpagina van deze Cursor is
haar installatie ‘Ombre’ te zien). De
reacties op de getoonde projecten en
installaties waren positief.
In maart gaan Frieling en zijn groep een
project uitvoeren in het Italiaanse Siena,
in het museum Santa Maria della Scala,
dat vroeger een hospitaal was. “Met een
lichtinstallatie gaan we daar de
pelgrimsroute naar Rome weer nieuw
leven inblazen in het kader van het
honderdvijftigjarig bestaan van de
republiek Italië”, vertelt Frieling
enthousiast. Bij de volgende editie van
Glow zullen ze ook zeker aanwezig zijn.
(HK)

Aandacht voor Stukafest bij SG-avond
Tijdens de avond van Studium Generale
(SG) over ‘Ongemakkelijke situaties’,
woensdag 16 februari in het Gaslab,
wordt aandacht gevraagd voor
Stukafest. Dit studentenkamerfestival,
waarbij artiesten speciale optredens
verzorgden in studentenkamers, vindt
dit jaar na drie eerdere edities in
Eindhoven niet meer plaats door de
opheffing van de organiserende
stichting Virus.
SG, dat van een afstandje betrokken
was bij Stukafest, hoopt studenten te
kunnen enthousiasmeren voor een
doorstart. Daarom is voor de SG-avond
onder meer de Canadese singer-songwriter Peter Katz geboekt, die anders op
Stukafest zou hebben gestaan.
Daarnaast treedt onder anderen
Gummbah op met zijn Net Niet
Verschenen Boekenshow. In tegenstel

ling tot berichten in de regionale media
is het evenement in het Gaslab
uitdrukkelijk géén Stukafest 2011, zo
laat SG desgevraagd weten. (TJ)

[E]

At the Studium Generale
(SG) night on ‘Awkward
situations’ on Wednesday, February 16 in
Gaslab, attention will be drawn to
Stukafest, the student festival that has
artists perform in student rooms. After
three Eindhoven editions, the festival
has been cancelled because of the
abolishment of Virus, the foundation
that used to organize it.

Vijfduizend euro voor
Common Room in 2011
Het College van Bestuur heeft een budget
van vijfduizend euro beschikbaar
gesteld voor de Common Room in 2011.
Dit bedrag is bedoeld voor exploitatie
van en activiteiten in deze ontmoetings
ruimte in de Bunker.
De Common Room opende haar deuren
vorig jaar oktober en wordt met name
door internationale TU/e-studenten en
medewerkers gebruikt als ontmoetings
plek. Volgens vrijwilliger Marius
Lazauskas (masterstudent Bouwkunde)
is er inmiddels een flinke groep vaste
bezoekers. Daarnaast worden er steeds

vaker activiteiten georganiseerd die een
breder publiek moeten trekken, zoals
een spelletjesavond, filmmarathon of
een jamsessie. Ook worden er sinds
vorige week maandelijkse bijeenkomsten
gehouden voor partners van
TU/e-expats. (SK)

[E]

The Executive Board
made available a fivethousand euro budget
for the Common Room
in 2011. The money is meant for both
running the Bunker-based meeting
place and organizing activities.

Voor een impressie van Openlight 1.0 in
Gent, zie: www.zomaar.info/openlight

[E]

The first Ghent Light
festival that was held
on January 27, 28, and
29, was lent style by
fourteen light installations designed
by students participating in Openlight,
the new Intelligent Lighting Institute’s
(ILI) design lab. The festival is similar
to Eindhoven’s Glow and was meant to
highlight the secret beauty of Ghent’s
city center. The first edition already attracted tens of thousands of visitors.
De installatie ‘Droplet’ projecteert uiteenspattende druppels op het plafond van de
kelder. Foto | Bart van Overbeeke

Volgende week geen Cursor
Op donderdag 10 februari verschijnt er
geen papieren Cursor. De redactie heeft
enerzijds tijd ingeruimd voor de
ontwikkeling van een nieuwe website.
Daarnaast maakt de terugloop van
advertentie-inkomsten het noodzakelijk
het blad minder vaak op papier uit te
brengen.
Op www.tue.nl/cursor vindt u onder het
kopje ‘colofon’ onderaan de verschijn-

ingsdata voor deze jaargang. We
brengen volgende week geregeld
nieuws op onze site. Cursor 18 ligt op

donderdag 17 februari in de bakken op
de campus. (HK)

[E]

On Thursday February 10 no physical Cursor will be published. The
time-out is needed in part for the development of a new website.
The drop in advertising revenues is another reason to moderate the
number of publications. At www.tue.nl/cursor, this year’s publication
dates can be found under ‘colofon’. We will still be providing news updates on our
website next week. Cursor 18 will be in displays on Thursday, February 17. (HK)

Eigenwijs: piepjong toptalent bij BMT
Hoe werkt je oog? Hoe meet je je
bloeddruk? Waarom verandert je
hartslag als je gaat rennen? Aan de
hand van een stel splinternieuwe
anatomische modellen en de modernste
meetapparatuur daagde de faculteit
BMT dinsdag 1 februari 32 hoogbegaafde kinderen uit vragen te stellen
over hun eigen lijf.
Na afloop van de BMT-workshop
‘Eigenwijs’ gingen de onderzoeks
talentjes, afkomstig van de Leonardoafdeling van basisschool D’n Heiakker
uit Deurne, trots en stralend naar huis.
Met in hun tas de gebruikte labhandschoentjes en meetboekjes volgeplakt
met elektrodes.
Volgens organisator Mariken Althuizen
waren de assisterende BMT-studenten
verbaasd over hoeveel de kinderen al
wisten. “Vooral de oudere kinderen
wisten bijvoorbeeld al precies te
vertellen hoe het beeld op het netvlies
op zijn kop staat en door de hersenen
weer rechtop wordt gezet.”
Althuizen hoopt dat de workshop
voortaan vier keer per jaar kan
plaatsvinden. Voor april komt in ieder

Foto | Bart van Overbeeke

geval een groep van de Leonardoschool
in Geleen naar de TU/e. “Ik hoop dat
andere faculteiten ons voorbeeld zullen
volgen. Basisscholen krijgen bij de
voorlichting nog niet veel aandacht,
maar je moet ook aan de langere termijn
denken. Laten we hopen dat deze
kinderen over tien jaar nog steeds zo
enthousiast zijn!” (TJ)

[E]

Last Tuesday, 32 gifted
children were challenged to ask questions
about their own bodies with the help
of a number of brand new anatomical models and top-notch measuring
equipment. The Department of BMT
is currently thinking about organizing
the workshop ‘Eigenwijs’ (know-it-all)
several times a year.
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Gezamenlijk Engelstalig semester
Computer Science met Fontys
De TU/e-opleiding Computer Science
and Engineering en Fontys Hogeschool
ICT zullen met ingang van het studiejaar
2011–2012 een gezamenlijk, Engelstalig
bachelorsemester aanbieden. Het doel
is om buitenlandse studenten de
mogelijkheid te bieden om zich goed te
oriënteren op zowel hbo als universiteit.
De eerste aanmelding is inmiddels
binnen.
Voor buitenlandse studenten is het vaak
moeilijk vooraf te bepalen welk bachelorprogramma het beste bij hen past; theo-
retisch of meer praktijkgericht onderwijs.
Gedurende het gemeenschappelijke
semester zitten studenten een aantal
dagdelen per week bij Fontys, de andere
helft aan de TU/e. Na dit gezamenlijke
semester kunnen de buitenlandse
studenten kiezen of ze verder willen met
de informaticabachelor aan de TU/e of
de Fontys Hogeschool ICT.

Volgens dr.ir. Marloes van Lierop, opleidingsdirecteur van de bachelor Computer Science and Engineering, worden er
verzwaarde eisen aan het programma
gesteld. Dat moet voorkomen dat doorstromers naar de universitaire richting
studievertraging oplopen. Zij moeten
onder andere een OGO-project inhalen
in het tweede jaar en minimaal een 7
halen voor het vak programmeren dat ze
aan de Fontys volgen.
De werving voor het nieuwe programma
loopt inmiddels. De faculteit Wiskunde
& Informatica lift daarvoor mee op de
wervingsactiviteiten van de al bestaande
Engelstalige Fontysopleiding ICT.
Behalve in India en China wordt er
steeds meer geworven in Oost-Europa
en onder Britse studenten. Door de forse
verhoging van het collegegeld in GrootBrittannië en een numerus fixus voor
veel ict-opleidingen verwachten TU/e en
Fontys daar veel belangstelling.

Opleidingsdirecteur Marloes van Lierop
hoopt op 10 tot 15 aanmeldingen, waarvan vervolgens de helft kiest voor de
TU/e.
In 2009 zijn TU/e en Fontys Hogeschool
ICT al nauwer gaan samenwerken.
Docenten worden vaker uitgewisseld,
onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten
worden gedeeld en studenten moeten
vlot kunnen wisselen van instelling. (SK)

[E]

Starting the 2011-2012
academic year, TU/e’s
Department of Computer
Science and Engineering,
and the Fontys Department of ICT will be offering a joint
English-language bachelor semester. In
doing so, they want especially foreign
students to get the chance to familiarize
themselves with both polytechnic and
university. The first application is a fact
already.

Voorlopig geen nieuwe
High Potential Research Programs
De speciale stimuleringsregeling die het
College van Bestuur in 2009 instelde om
risicovol en multidisciplinair onderzoek
te stimuleren, de zogeheten High
Potential Research Programs, wordt dit
jaar zeker niet uitgevoerd. Daar is geen
financiële ruimte voor binnen het
budget, aldus CvB-woordvoerder Peter
van Dam. Het betekent overigens niet
dat de regeling wordt opgedoekt.
Tot op heden zijn er aan de TU/e zeven
van die nieuwe, risicovolle en multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s van
start gegaan. Daaronder valt onder meer
onderzoek naar het stollingproces van
bloed, naar energiezuinige optische
chips, naar beeldvormingstechnieken
voor hart en hersenen en naar plasma’s
voor kernfusie.
De regeling is ook bedoeld om jonge
talentvolle wetenschappers een steun in
de rug te geven. Het CvB stelde er in
2009 een bedrag van één miljoen euro
voor beschikbaar, waarmee vier

programma’s werden gestart. Die
programma’s hebben een looptijd van
vier jaar en kunnen elk jaar rekenen op
een bedrag van 250.000 euro. Na afloop
van die periode wordt gekeken of een
vervolg wenselijk is.
In 2010 kwamen er nog drie nieuwe
programma’s bij. Maar dit jaar is geen
geld beschikbaar voor nieuwe programma’s. In 2009 was het de bedoeling om
het jaarbedrag voor de regeling
stapsgewijs te laten oplopen tot 2,5
miljoen en hadden er dus nog meer
programma’s gestart kunnen worden.
Maar dat zit er dit jaar niet in, zo vertelt
CvB-woordvoerder Peter van Dam: “We
hebben er door allerlei omstandigheden
geen ruimte voor binnen het budget.
Wat overigens niet wil zeggen dat we de
regeling nu opdoeken. Die blijft bestaan,
maar er zijn twee factoren van belang bij
het toekennen van geld aan nieuwe
programma’s. Zo kan er geld vrijvallen,
wat gebeurt wanneer een bestaand
programma de looptijd erop heeft zitten.

[E]

The incentives policy
that was started by
the Executive Board in
2009 to stimulate highrisk, multidisciplinary
research, the so-called High Potential
Research Programs, will definitely not
be available this year. The Executive
Board’s spokesperson Peter van Dam
says there’s no room in the budget.
Still, it doesn’t mean the policy will be
cancelled altogether.

“Beter Nederland dan Azië
als fabriekslocatie”

Uit het onderzoek van Vaessen blijkt dat
de kostenvoordelen van het produceren
in het oosten vaak gering zijn en dat het
belang van interactie tussen R&D en
productie op dezelfde locatie wordt
onderschat. Vaessen haalde als eerste
student een double degree bij de
opleiding Operational Finance. Dit is

geen geheel nieuwe opleiding, maar een
combinatie van de Eindhovense master
Operations Management & Logistics en
de Tilburgse master Finance. Vaessen
kreeg afgelopen vrijdag twee diploma’s.
De opleiding beoogt ingenieurs op te
leiden die vanuit een financieel oogpunt
logistieke processen kunnen herinrichten. Inmiddels zijn negen studenten met
het masterprogramma gestart. Hoewel
er al bijna twee jaar werd
samengewerkt, moest er nog altijd een
contract worden ondertekend. Dit
gebeurde afgelopen vrijdag, 28 januari,
in het Paviljoen. Volgens Jos Hermus,
directeur bedrijfsvoering van de faculteit
IE&IS, wordt door de samenwerking ‘het
mooie van een ingenieursopleiding
gecombineerd met financieel gedreven

Warme Truiendag
In Cursor 15 staat een artikel dat de TU/e meedoet aan een landelijk verzoek
om de verwarming om nachtstand te zetten.
Nu vind ik dat een grandioos idee voor de maanden juni tot en met september
(drie maanden per jaar), maar middenin de winter heb ik hier geen woorden voor.
Wat doen jullie voor de mensen die reumatisch aangelegd zijn? En dat zijn er vele,
neem dat maar van mij aan. Krijgen die bijzonder verlof? Want niet iedereen
kan thuis werken.
Als ik een half uur met 19,5 graden stil zit te werken, heb ik al pijnlijke
gewrichten en dan heb ik nog maar reumatische klachten in een lichte vorm.
Dus bij 18 graden kan ook ik het schudden om hier te werken die dag.
Hopelijk gaat dit niet door op vrijdag 4 februari.
Jeanne van Grinsven | faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.

[E]

Jeanne van Grinsven, employee at the Department of Industrial
Engineering & Innovation Sciences isn’t all too happy about
TU/e’s participation in ‘Warm Sweater Day’ on Friday,
February 4. Not in winter, anyway. She suffers from rheumatism,
and cold is disastrous for that. She urges moving the day to the months of June
through September.
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Of er moet in de toekomst binnen het
budget weer ruimte zijn.”
Dat laatste ziet Van Dam niet snel
gebeuren met het oog op alle bezuini
gingsmaatregelen van de overheid die
er op de universiteiten afkomen. Dat
houdt in dat er op z’n vroegst in 2013
weer geld vrij komt voor nieuwe
programma’s. In dat jaar hebben de
eerste programma’s uit 2009 er hun vier
jaar opzitten. (HK)

Eerste afgestudeerde bij gezamenlijke master TU/e en Tilburg University

Bedrijven die complexe kapitaalgoederen maken, kunnen vaak beter
Nederland als fabriekslocatie kiezen
dan Azië. Tot die conclusie komt Gaston
Vaessen (Industrial Engineering &
Innovation Sciences) in zijn afstudeer
onderzoek. Vaessen is de eerste
afgestudeerde van een gezamenlijk
masterprogramma van de TU/e en
Tilburg University.

En ik vind

onderzoek’. Harald Benink, vicedecaan
bij de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ziet dat de opleidingen
‘complementair zijn en verdieping
bieden’. (JvG)

[E]

For companies produ
cing complex investment
goods it’s often best
to decide on a factory
located in the Netherlands rather than
in Asia. Gaston Vaessen (Industrial
Engineering & Innovation Sciences)
drew above conclusion from the results
of his research master. Vaessen is the
first to graduate on a TU/e and Tilburg
University joint master’s program.

Gaston Vaessen (zonder jasje). Foto | Rien Meulman

Dubbeldiploma met een 9
Drs.ir. Gaston Vaessen is de eerste
afstudeerder bij Operational Finance,
een gezamenlijk masterprogramma
van de TU/e en Tilburg University.
Vorige week behaalde hij twee
diploma’s met allebei een 9.
Waarom heb je aan dit programma
meegedaan?
“Ik heb de financiële vakken altijd al
interessant gevonden. Ik heb bij IE&IS
in Eindhoven aangekaart dat ik vakken
in Tilburg wilde volgen. Er waren al wat
ideeën voor een samenwerking en
daar is werk van gemaakt. De TU/e
zorgt voor kennis van operationele en
logistieke processen en analytische
vaardigheden en Tilburg voor een
financiële achtergrond.”
Was een studie aan twee universiteiten goed te combineren?
“Op zich was het goed te doen. Ik heb
het eerste jaar van mijn master in
Eindhoven gedaan en daarna heb ik
driekwart jaar vakken gevolgd in
Tilburg. Met mijn afstudeeronderzoek
heb ik nog wel wat geworsteld, omdat
dat zowel aan de eisen van de TU/e als
van Tilburg moest voldoen.”

Waar ging je afstudeeronderzoek
over?
“Ik heb gekeken naar de outsourcing
van productie van complexe kapitaalgoederen in Azië. Dat zijn producten
die erg duur zijn om te maken en erg
innovatief zijn. Mijn conclusie is dat
bedrijven in de opstartfase het beste
in West-Europa kunnen blijven, omdat
dan een hoge interactie tussen R&D en
productie nodig is. Het is efficiënter
als je alles op één locatie hebt. Als de
machine aanslaat in de markt en de
productielijn stabiel is, dan kun je
kijken of je zaken overzet naar Azië.”
Wat ga je nu doen?
“Vooralsnog heb ik geen idee. Ik wil
graag op het raakvlak van strategie en
operaties werken, maar ik vind finance
ook nog altijd erg interessant.” (JvG)

[E]

Drs.ir. Gaston Vaessen
is the first to graduate
from Operational
Finance, a joint Master’s
program of TU/e and Tilburg University. Last week, he received two degrees
that were both awarded with a 9.
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Algemeen
TEACH: teaching support for TU/e staff |
Workshop ‘Alternative forms of
assessment’ (TRD36)
This workshop addresses ‘non-standard’
methods of assessment such as
presentations, oral exams, peer
assessment, portfolios, case studies,
posters, etc. This training focusses
on assessing skills and attitude.
Attention is paid to the assessment
criteria and indicators, and selecting
the appropriate assessment instrument.
The workshop takes place on 15 March,
2011 from 13.30 – 17.00 hours.
This workshop is part of the BKO
training program and is given by Gerard
van de Watering. For further information
regarding this workshop please contact
Esther Vinken (e.vinken@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
SAI | Design Café about ‘Clearing
the seven obstacles on the road
to fusion power’
The eighth SAI Design Café for PDEng
trainees, their supervisors and other
interested parties will be on Thursday
24 February 2011 (16.00 hrs, Senaatszaal,
Auditorium, TU/e). Subject this time is
‘Clearing the 7 obstacles on the road
to fusion power’. Speaker for this SAI
Design Café is prof.dr. Niek Lopes
Cardozo. The aim of the SAI Design Café
is to facilitate the (informal) exchange
of knowledge about design and thus
inspire (potential) designers and anyone
who wants to find out more about design.
Fusion holds the promise of unlimited,
zero-CO2, clean and safe energy, with
fuel available everywhere, to everyone.
For this reason, everybody wants it:
Europe, Japan, the USA, Russia, China,
India, and S-Korea have powerful fusion
development programmes and work
closely together in the joint worldwide
fusion project ITER. ITER, under
construction in Cadarache (France)
will demonstrate 10-fold power
multiplication at the 500 MW level.
But, fusion energy has one big
drawback: it is exceedingly difficult to
achieve. This talk identifies 7 major
scientific and technological obstacles
that stand between us and commercial
fusion power. Each of them could have
been predicted in the 1960’s, and
most were. Decades of research have
overcome 4 of the obstacles, ITER should
bring this to 6 out of 7 while the 7th
(neutron hard materials) is being dealt
with in a parallel development. Thus,
the path is cleared to a demonstration
power plant (DEMO).
If you want to register for the eighth
SAI Design Café, please send an
e-mail to saidesigncafe@tue.nl.
Please visit www.3tu.nl/sai for more
information about Stan Ackermans
Institute and the Design Café.
Redactie Cursor |
Volgende week geen Cursor
Op donderdag 10 februari verschijnt er
geen papieren Cursor. De redactie heeft
enerzijds tijd ingeruimd voor de
ontwikkeling van een nieuwe website.
Daarnaast maakt de terugloop van
advertentie-inkomsten het noodzakelijk
het blad minder vaak op papier uit te
brengen. Op www.tue.nl/cursor vindt u
onder het kopje ‘colofon’ onderaan de
verschijningsdata voor deze jaargang.
Op onze site verschijnt volgende week
geregeld nieuws. Op donderdag 17

3 februari 2011

Kennismakingsworkshop enneagram
Wat drijft jou? Het enneagram is een
handig model om inzicht te krijgen in
datgene wat jou drijft. Dat is namelijk
bepalend voor de manier waarop je jezelf
en de wereld waarneemt. Je drijfveren
leren kennen, is een eerste stap in het
ontdekken en begrijpen van je eigen
karakterstructuur. Veel dingen die in je
leven spelen, vallen dan op hun plaats.
Opgeven via tint@tue.nl
Datum: donderdag 10 februari.
Tijd: 15.00-17.00 u. Locatie: café Tint in
de Bunker Kosten: Gratis. Op zaterdag
19 maart is er de verdiepingsworkshop
en kun je met behulp van het enneagram
je eigen karakter ontdekken.

februari ligt de nieuwe Cursor weer in
de bakken op de campus.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Ir. K.T. Zuidhof verdedigt op maandag
7 februari 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 ‘The Beckmann rearrangement of
cyclohexanone oxime to e-caprolactam
in micromixers and microchannels’.
Zuidhof promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. J.C. Schouten.
Drs. Y. Wang verdedigt op dinsdag
8 februari 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 ‘SemanticallyEnhanced Recommendations in Cultural
Heritage’. Wang promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotoren zijn prof.dr. P.M.E. De Bra
en prof.dr. A.Th. Schreiber.
M. Mirsadeghi MSc verdedigt op
dinsdag 8 februari 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 ‘Co-simulation
of building energy simulation and
computational fluid dynamics for
whole-building heat, air and moisture
engineering’. Mirsadeghi promoveert
aan de faculteit Bouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. J.L.M. Hensen.
Drs. M. van den Tooren verdedigt op
woensdag 9 februari 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 ‘Job demands, job
resources, and self-regulatory behavior:
Exploring the issue of match’. Van den
Tooren promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr.
J. de Jonge.
L.N. Protasova MSc verdedigt op
donderdag 10 februari 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 ‘Development
of advanced mesostructured catalytic
coatings on different substrates for
fine chemical synthesis’. Protasova
promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.C. Schouten.
Drs. H.J. van der Meiden verdedigt op
maandag 14 februari 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 ‘Thomson
scattering on low and high temperature
plasmas’. Van der Meiden promoveert
aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. A.J.H. Donné en
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo.
Ir. N.J.M. van Dijk verdedigt op dinsdag
15 februari 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 ‘Active chatter control
in high-speed milling processes’.

VACATURES
Van Dijk promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. H. Nijmeijer.
Ir. J.M.E.M. van der Werf verdedigt op
dinsdag 15 februari 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 ‘Compositional
Design and Verification of ComponentBased Information Systems’.
Van der Werf promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. K.M. van Hee en Prof.Dr.
W. Reisig.
Afscheidscollege
Prof.dr.ir. P.J.A.M. Kerkhof (ST) houdt op
vrijdag 18 februari zijn afscheidscollege
van de TU/e. Dit begint om 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van zijn afscheidsrede is ‘Over
grenzen’.

STUDENTENLEVEN
Ichthus | Glad You Asked
Op 16 februari 2011 start Ichthus
Eindhoven weer een serie discussie
avonden onder de naam Glad You Asked.
Op deze avonden bieden we de
mogelijkheid aan studenten om hun
vragen te stellen. Daarnaast zullen we
zelf proberen relevante vragen rondom
het christelijk geloof te formuleren.
Tevens zullen er korte filmpjes getoond
worden waarin actuele vragen en
onderwerpen aan bod komen.

De avonden zijn waardevol, omdat er
in een ontspannen sfeer op een open
en eerlijke manier de mogelijkheid is
om gedachten uit te wisselen.
Elke avond begint met een gezamenlijke
maaltijd om 19.00 in studentencentrum
De Bunker. Lijkt je dit net als ons een
mooi moment om na te denken en in
gesprek te raken mail dan even naar
gladyouasked@ichthuseindhoven.nl.
Naar dit e-mailadres kan je ook mailen
voor extra informatie, of breng een
bezoek aan onze website:
www.ichthuseindhoven.nl of die van de
Glad You Asked: www.gladyouasked.org.
T!nt | Workshop Droomwerk
Ook al onthouden we ze niet altijd;
dromen doen we allemaal. Dromen
kunnen ons helpen om bepaalde
situaties in het dagelijks leven helder
te krijgen. Dit kan vragen oproepen.
Wat willen al die,vaak verschillende,
dromen van ons? En willen ze wel wat?
Willen wij wat met dromen en wat
kunnen we er dan mee? Om dat te
onderzoeken gaan we vier avonden
met onze eigen dromen aan de gang.
Dat doen we met behulp van verschillende technieken, waardoor iedereen
persoonlijk kan worden aangesproken.
Na iedere bijeenkomst is er gelegenheid
op elkaar te reageren en terug te kijken
op de eigen inbreng. Wil je ook je
dromen leren begrijpen? Schrijf je dan
snel in via tint@tue.nl Datum: 7, 14,
21 & 28 februari . Tijd: 20.00 - 22.00 u.
Locatie: café T!NT in de Bunker.
Kosten: gratis.

PhD Energy Management for Commercial
Hybrid Electric Vehicles, Faculteit EE,
V36.1307, 1,0, 4 jaar, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Postdoc in Atomic Scale Simulations
of ALD thin film growth, Faculteit TN,
V34.1306, 1,0, 3 years, Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Secretaresse, Faculteit EE, V36.1308,
1,0, 1 jaar, Schaal 6 CAO Nederlandse
Universiteiten.
PhD-student Creating sustainable
mobility PSS for the aging society,
Faculteit ID, V51.1309, 1,0, 3 years,
Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Researcher Sustainable Building
Materials, Faculteit B, V38.1310, 1,0,
3 years, Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.
3 PhD-Positions on Graphene: a new
transistor device and a sensitive gas
sensor, Faculteit TN, V34.1311, 1,0,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Advertentie

VIND JE HET LEUK OM KENNIS
OVER TE DRAGEN (€125 / DAG)?
Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken
Biologie, Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde,
Wiskunde A en B en de moderne vreemde talen komt de Universiteit
Leiden graag in contact met (assistent)docenten. Uitermate leerzaam
en goede verdiensten: €125 per dag (incl. logies en maaltijden). Je kunt
rekenen op een gedegen opleiding. Heb je minimaal een 8,0 (CSE)
voor het vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge cijfers voor je overige vakken, mail dan je CV en ingescande cijferlijst van de middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl. Zie ook
www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.
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Vox Academica
Prof.dr. Paul De Bra, hoogleraar Databases
en Hypermedia, faculteit W&I

“Tegen overheids
ingrijpen is internet
niet bestand”
Het internetverkeer in Egypte werd
onlangs ‘met enkele muisklikken’
stopgezet. Het organiseren van
demonstaties via internet werd hierdoor
geblokkeerd. Maar hoe is het mogelijk
dat het internet ‘uit’ gezet kan worden?
Want was niet juist het idee achter
internet dat het een manier van
communicatie is die áltijd moet kunnen
werken? En hoe is het internetverkeer
in Nederland eigenlijk geregeld, kan
dat ook ineens platgelegd worden?
“Het platleggen van internet houdt wel
iets meer in dan een paar muisklikken.
Er bestaat niet zoiets als een ‘internet
stop-knop’”, begint Paul De Bra,
hoogleraar Databases and Hypermedia
aan TU/e-faculteit Wiskunde &
Informatica. “Internet is ontworpen
om bestand te zijn tegen het uitvallen
van componenten. Via automatische

routering kunnen datapakketjes via
verschillende wegen naar de plaats van
bestemming komen. Hoe meer wegen,
hoe betrouwbaarder het systeem wordt.
Mocht er dus een kabeltje breken, dan
is er niets aan de hand. Nu is het echter
zo dat op veel plekken de routering niet
automatisch verloopt, maar handmatig.
Dat gebeurt vaak om commerciële
redenen. Een internetprovider beslist
dan welke pakketjes via welke weg
gestuurd worden. Wel is het zo dat in
geval van calamiteiten de verschillende
providers van elkaars routes gebruik
kunnen maken om de betrouwbaarheid
te garanderen.”
“Om een land internetmatig gezien van
de kaart te halen, is het het makkelijkst
de glasvezelkabels die een land verlaten
te verbreken. Maar dat lijkt niet het geval
te zijn in Egypte. Eerst is heel selectief

Effe zeuren
Een verzoeknummer vandaag.
Op vrijdag 21 januari wandelde een
cortège van ongeveer 800 hoogleraren
in toga langs de drie zijden van de
hofvijver. In tegenstelling tot mijn
voorspelling bleek het een waardige
demonstratie; eerbiedwaardig
misschien wel.
Zoals aangekondigd liep ik niet mee.
Niet alleen wegens het feit dat de bus
naar Den Haag zo vroeg vertrok dat ik
om half zeven had moeten opstaan; na
mijn middelbare schooltijd probeer ik
dat soort opstaanstijden te vermijden.
Toch kom ik graag in Den Haag.
Woensdag de 19de was ik er nog met
mijn vrouw, voor een tentoonstelling in
het Mauritshuis. Onze route vanaf Den
Haag Centraal loopt altijd via de Wiener
Konditorei aan de Korte Poten naar het
Binnenhof. Daar betuigen we ons
respect aan het ‘gouden’ monument
voor Rooms-Koning Willem II, de vader
van Floris V - zoals bekend ‘in 1296 door
de edelen vermoord’. Willem zelf werd
in 1258 vermoord door Westfriezen.
De bovengenoemde 800 hadden niets
te vrezen.
Maar, terug naar de politiek. Een blik
op de samenstelling van het gedoog
kabinet leert dat het ons niet hoeft
te verbazen dat dit kabinet weinig
waardering voor universiteiten en
hoogleraren heeft. Sommige regeerders
hebben nog nooit een universiteit van
binnen gezien, en van buiten alleen uit
de verte. Waar de kabinetten Balken

ende misschien voor een te groot deel
uit hoogleraren bestonden, is dit
kabinet opgebouwd uit doctorandussen, ‘half afgestudeerden’ volgens
Wim Kan. Een manier om als doctorandus toch hoogleraar te worden is via
de politiek - zie drs. Lubbers, korte tijd
hoogleraar te Tilburg, en nu drs.
Halsema: gasthoogleraar, ook in Tilburg.
‘Onze man op Onderwijs’ heet Halbe
Zijlstra, geen vriend van de weten
schap, hij is meer van de marketing.
Toen ik op internet probeerde op
te zoeken of Zijlstra in het Fries
misschien ‘Zool’ betekent, bleek deze
grap al vele malen te zijn gemaakt;
ik doe daar niet aan mee.
Een nadere blik op de regering leert
dat die is samengesteld uit baby
boomers en baby’s; kinderen en
kleinkinderen van degelijke voor
oorlogse ouders. Maar, degelijkheid
is niet erfelijk.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Paul De Bra. Foto | Bart van Overbeeke

Twitter en Facebook uitgeschakeld,
wat bijvoorbeeld kan door de vertaling
van domeinnamen naar IP-adressen te
manipuleren. Hackers kunnen dat snel
door hebben en het relatief eenvoudig
omzeilen. Dat werkt dus maar even.
Het enige wat echt ‘helpt’, is de
routering blokkeren. Snel na elkaar
vielen inderdaad één voor één de vier
grote internetproviders uit. Het enige
(kleinere) gespaarde netwerk bevat
-heel toevallig- de IP-adressen van de
Egyptische beurs. Al met al duidt het
erop dat er contact is geweest met de

overheid: providers hebben onder druk
de routingtabellen veranderd. En dan
valt er weinig meer te omzeilen.
Het internetverkeer is doelbewust
handmatig om zeep geholpen. Je kunt
een syteem nog zo robuust maken,
maar tegen overheidsingrijpen is
niets bestand.”
“In Nederland is wetmatig vastgelegd
dat de overheid niet de bevoegdheid
heeft in te grijpen op het internet
verkeer. Alleen in heel specifieke
gevallen kan via de rechter afgedwongen

worden dat bepaalde websites niet meer
te bereiken zijn, zoals illegale downloadsites of kinderporno-sites. Daarnaast
is de infrastructuur gecompliceerder.
Ik denk daarom dat het hier heel moeilijk
is het hele internet plat te krijgen. Wij zijn
zo afhankelijk geworden van internet.
Er kunnen bij calamiteiten snel noodvoor
zieningen getroffen worden zodat het
net draaiende gehouden kan worden. En
anders hebben we altijd de ouderwetse
modems en satelliettelefoons nog. Dat
zie je nu in Egypte ook gebeuren.” (NT)

It all starts with U
De universiteit heeft een koers uitgezet
voor de komende tien jaar. Maar hoe
staan we er nu voor? Waar zijn studenten
en medewerkers trots op en wat hebben
ze daar zelf aan bijgedragen?

Peter van Dam | bestuursadviseur
Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Peter van Dam. Na bijna
twintig jaar gewerkt te hebben bij de
krant, het ministerie van Onderwijs
en het Cito ben ik eind 1989 bij de
TU/e komen werken als hoofd van de
toenmalige dienst In- en Externe
Betrekkingen. Elf jaar later werd ik
strategisch adviseur/woordvoerder
van het College van Bestuur.
De woordvoerdersrol draag ik
binnenkort over aan een nieuwe
bestuursvoorlichter. Ik kan me dan
concentreren op het ondersteunen
van het College van Bestuur.”
Waar ben je trots op, kijkend naar
de TU/e?
“Trots is een gevoel dat niet bij mij past.
Wel geeft het me een goed gevoel
te werken in een organisatie van
onafhankelijke professionals die
allemaal graag in de eredivisie opereren
en zich niet laten leiden door de waan
van de dag. Verder is het leuk om te
werken bij een club die ambitieus is
en succesvol. Ik hoor graag bij het
winnende team.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Door externe ontwikkelingen te
bestuderen en contacten te onder
houden en door visies, standpunten en
beleidsopties te verwoorden hoop ik
eraan bij te dragen dat de universiteit
een weloverwogen en breed ondersteund
beleid voert en adequaat invloed uitoefent
op externe ontwikkelingen. Ook probeer
ik het communicatieve gehalte van
beleids- en bestuursprocessen te
versterken. En tot slot help ik de

jonge collega’s en ik span me ervoor in
dat de samenhang en professionaliteit
van de ondersteuning van het College
van Bestuur wordt versterkt. En natuurlijk
werk ik graag mee aan de verwezenlijking
van het Strategisch Plan TU/e 2020.”
Waar zou je aan de TU/e graag je tanden
in zetten?
“Och, er is zo veel om aan te pakken.
Maar ik zou er bijvoorbeeld graag aan
bijdragen dat het beoogde TU/e

Peter van Dam

successen van de universiteit uit te
dragen.”
Wat is je volgende mijlpaal hier?
“Na bijna veertig jaar gewerkt te
hebben, ben ik niet meer zo van de
mijlpalen. Ik put veel genoegen uit het
overdragen van kennis en ervaring aan

University College er echt komt, dat het
ons grote aantallen breed getalenteerde
nieuwe studenten gaat brengen en dat
het ons in staat stelt naast de specialistische ingenieurs uit de traditionele
opleidingen ook breder georiënteerde
ingenieurs af te leveren. Daar heeft de
maatschappij behoefte aan.”(NS)
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Best Innovator Group Award: de tweede ronde
Woensdag 16 februari vindt de tweede voorronde plaats van de
BIG (Best Innovator Group) Award. De faculteiten Wiskunde &
Informatica, Biomedische Technologie en Werktuigbouwkunde
gaan dan de strijd aan voor een plek in de finale. Uit de eerste
voorronde kwam de unit Building Physics van de faculteit
Bouwkunde als winnaar uit de bus. Om de BIG Award uiteindelijk
te winnen, moeten de onderzoekers de jury en het publiek ervan
overtuigen dat zij de meest veelbelovende jonge groep van de
TU/e vertegenwoordigen.

BIG Award | Hilde Bosman
Foto’s | Bart van Overbeeke
en Rien Meulman

Prof.dr.ir. Sem Borst, prof.dr. Remco
van der Hofstad en dr. Johan van
Leeuwaarden van de sectie Stochastiek
bij de faculteit Wiskunde & Informatica
geven samen vorm aan het onderzoeks
thema Networked Society met als
speerpunt ‘Complex Networks and
Processes that Live on Them’.
“Het is spannend om voor een
thuispubliek te spelen.”
Wat doet jullie groep?
“Het laatste decennium stond in het
teken van complexe verbondenheid: de
spurt van het internet, de verspreiding
van informatie, virussen en de sociale
en virtuele netwerken waarin we
verkeren. Het internet vormt netwerken
waarop zich processen afspelen: data

[E]

Wednesday, February 16, will see the start of the second preliminary
round of the BIG (Best Innovator Group) Award. The Departments
of Mathematics & Computer Science, Biomedical Engineering and
Mechanical Engineering will be competing for a spot in the finals.
The first preliminary was won by the Building Physics unit of the Department of
Architecture, Building & Planning. In order to actually win the BIG Award, the
researchers have to convince both judges and audience their team represents
TU/e’s most promising young group.
The BIG Award is a Faculty Club initiative aimed at strengthening the ties between
researchers across departments. During each preliminary, three departments
compete. Winners will be participating in the finals on November 16. The second
preliminary round will be held, at 3.30PM in the Auditorium’s Blauwe Zaal.
All are welcome, language is English.

gaat van a naar b en een virus grijpt om
zich heen. Wij modelleren, analyseren
en -waar mogelijk- optimaliseren deze
netwerken door de processen te sturen
met modellen op het snijvlak van
kansrekening, stochastische beslis
kunde en statistische fysica.”
Waarom denken jullie dat jullie groep
is uitgekozen om deel te nemen aan
de BIG Award?
“Onze groep heeft de laatste jaren
internationaal veel bekendheid
verworven, vooral door ons werk aan
schalingslimieten voor netwerken die
onder extreem grote druk staan zoals
spitsuur op het internet of een
epidemie-uitbraak. Allerlei -soms
onverwachte- patronen worden dan

ineens zichtbaar. Daarnaast hebben
we dankzij onze samenwerking veel
mogelijkheden tot valorisatie: er zijn
contacten met Microsoft, IBM, Philips en
Bell Labs, maar ook met onderzoekers
uit andere disciplines die werken aan
communicatienetwerken, bibliometrie,
het brein, en sociale netwerken.”
Hoe schat jullie je kansen in de BIG
Award te winnen?
“Als professionele kansrekenaars weten
we genoeg van kansen af en laten we
zulke voorspellingen graag aan anderen
over. In ieder geval is het een kans om
eens aan de universiteit te laten zien
wat we op de kaart aan het zetten zijn.”

Prof.dr.ir. Sem Borst, prof.dr. Remco van der Hofstad en dr. Johan van Leeuwaarden

Prof.dr.ir. Luc Brunsveld (35) is de
jongste hoogleraar van de faculteit
Biomedische Technologie (BMT). Zijn
onderzoeksgroep Chemische Biologie
kwam in 2008 van het Max Planck
Instituut voor moleculaire fysiologie
naar de TU/e. “Wij proberen over de
faculteiten heen samen te werken.”
Wat doet jullie groep?
“Ons uiteindelijke doel is synthese van
een cel mogelijk maken. Maar daarvoor
is nog een heel lange weg te gaan.
Door bezig te zijn met onderzoek naar
synthese van een cel leer je steeds meer
over hoe een cel functioneert en hoe
je kunt ingrijpen. Waarom wordt
borstkanker bijvoorbeeld resistent?
Wij proberen deze vraag te beant-

woorden door te kijken hoe de eiwitten
functioneren. De combinatie van chemie
en biologie geeft nieuwe mogelijkheden:
een chemicus ziet moleculen die je kunt
maken en modificeren, een bioloog ziet
hierin toepassingen voor biologische
vraagstellingen. In onze groep zijn
chemici en biologen aanwezig, dat is
een sterke combinatie.”
Waarom denk je dat jullie groep is
uitgekozen om deel te nemen aan
de BIG Award?
In 2008 zijn we met de hele groep
naar Eindhoven verhuisd. We zijn gaan
kijken hoe we ons onderzoek konden
voortzetten binnen de faculteiten
Natuurkunde, Scheikunde en BMT.
Hiervoor zijn we constant bezig met

samenwerking. We proberen met onze
aanpak aan te sluiten op wat er binnen
andere faculteiten gebeurt en generieker
bezig te zijn met hun vraagstellingen.
Chemische biologie is een opkomend
vakgebied waar in Nederland nog niet
zo veel aan gedaan wordt. Ons doel is
het vakgebied op de kaart te zetten.”
Hoe schat je jullie kansen in de BIG
Award te winnen?
“Wij laten zien dat de chemisch-biologische aanpak veel breder van belang
is dan alleen voor de eigen groep.
We creëren relatief makkelijk meerwaarde voor de rest van de universiteit.
Als wij winnen, winnen andere
faculteiten ook een beetje.”

Prof.dr.ir. Luc Brunsveld

Dr.ir. Michael Boot is universitair docent
binnen de groep Combustion Technology
van de faculteit Werktuigbouwkunde.
Ondanks de hype van elektrisch rijden
gaat hij het publiek op 16 februari
ervan overtuigen dat schoner rijden
met fossiele brandstof nog steeds
heel erg belangrijk is.
Wat doet jullie groep?
“We houden ons bezig met
verbrandingstechnieken in de breedste
zin van het woord. Eén van de speer
punten is future fuels. Dit onderwerp
kent drie fasen: tot 2020 gaat het om
clean fossil: op basis van olie schonere
brandstoffen maken. Van 2020-2050
gaat het om ‘indirect solar’: zonneenergie via biomassa opwekken tot
tweede generatie biofuels. En vanaf
2050 willen we brandstoffen direct uit
zonlicht halen, zonder tussenkomst
van planten.”

Dr.ir. Michael Boot

Waarom denk je dat jullie groep is
uitgekozen om deel te nemen aan de
BIG Award?

“Ondanks de hype van elektrische
auto’s is het heel belangrijk dat we
met z’n allen accepteren dat we nog
heel lang aan fossiele brandstoffen
vastzitten. Daarbij zijn er ook voertuigen,
zoals schepen en vliegtuigen, die nooit
elektrisch worden. Daarom is het heel
belangrijk olie, gas en kolen schoner
te maken, en daar zijn wij constant
mee bezig. Het feit dat Philip de Goey
(hoogleraar van de groep, HB) vorig jaar
de Simon Stevin prijs heeft gewonnen,
laat zien hoe relevant het onderwerp
momenteel is.”
Hoe schat je jullie kansen in de BIG
Award te winnen?

“Er zijn weinig thema’s meer urgent
dan dit thema. Fijnstof, stikstofoxiden
en CO2 worden door verbrandings
processen uitgestoten en hebben
wereldwijd zo’n grote impact dat het
heel snel schoner en efficiënter moet.
Ook lokaal zie je de effecten: onlangs
is een straat in Eindhoven uitgeroepen
tot meest vervuilde straat van Nederland. Dat is wat nu aan de hand is.
Dat we morgen allemaal elektrisch
rijden, is niet realistisch. We moeten
nu iets doen om de problemen van
vervuiling aan te pakken, en niet
wachten tot iedereen over tientallen
jaren misschien elektrisch rijdt.”

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
faculteiten het tegen elkaar op. De winnaars gaan door naar de finale op 16 november.
De tweede ronde wordt gehouden op woensdag 16 februari om 15.30 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. Iedereen is welkom, de voertaal is Engels.
De laatste ronde vindt plaats op 18 mei (ST, TN en EE).
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Een zon op aarde, maar dan heter
Een onuitputtelijke, schone en veilige energiebron. Dat is de
belofte van kernfusie. Maar voordat het zover is, moeten nog
heel wat problemen worden getackeld. Prof.dr. Tony Donné, sinds
vorig jaar deeltijdhoogleraar Diagnostiek van fusieplasma’s,
sprak vorige week vrijdag zijn intreerede uit. Voor het
bijbehorende symposium was dr. Michael Walsh van het
fusieproject ITER uit het Franse Cadarache overgekomen.

Na een voorbereiding van een
kwarteeuw wordt in het Zuid-Franse
Cadarache nu met man en macht
gebouwd aan ITER, de eerste kernfusiereactor waar meer energie uit moet
komen dan erin wordt gestopt. Hoewel
nog niet meer dan een testreactor,
wordt ITER geen kleine jongen. Alleen al
het vacuümvat, de donutvormige ruimte
waarin het kolkend hete fusieplasma
door ultrasterke magneetvelden wordt
rondgeslingerd, weegt al meer dan
de Eiffeltoren. En elk van de super
geleidende magneetspoelen waarmee
het plasma in bedwang wordt gehouden
is zwaarder dan een volgeladen
Boeing 747.
Het zijn cijfers die dr. Michael Walsh,
hoofd van de Diagnostics Division van
ITER, met zichtbare trots presenteert.
De Ier is verantwoordelijk voor de
coördinatie van alle diagnostiek in het
ITER-project: de ‘ogen en oren’ van de
reactor waarmee het fusieproces in de
gaten moet worden gehouden en zo
nodig bijgestuurd.
ITER moet een vermogen van 500

megawatt gaan opwekken, vertelt
Walsh. Dat is tien maal zoveel energie
als nodig is om het fusieproces in stand
te houden, en net zoveel als bijvoorbeeld
de kernsplijtingcentrale in Borssele
produceert. De reactor zal nog niet
continu draaien, maar in periodes
van tien minuten tot een uur. Pas de
opvolger van ITER, die de naam DEMO
heeft meegekregen, zal continu
elektriciteit gaan leveren aan het net.

Alleen het
vacuümvat weegt
al meer dan de
Eiffeltoren
Maar voor het zover is zijn we decennia
verder. Ondanks de voordelen -kernfusie
is veiliger en schoner dan kernsplijting
en van de brandstof (deuterium en
lithium, dat in de reactor wordt omgezet
in tritium) is voor miljoenen jaren

genoeg- heeft energiewinning uit
kernfusie een flinke achterstand ten
opzichte van kernsplijting. Terwijl
wereldwijd inmiddels meer dan
vierhonderd splijtingscentrales in
werking zijn, moet het eerste echte
prototype van de fusiereactor dus
nog gebouwd worden.
Die achterstand hangt samen met de
extreme omstandigheden die nodig
zijn voor kernfusie. In een reactor wordt
fusie pas echt rendabel bij temperaturen
boven de 150 miljoen graden, tien maal
zo warm als in het centrum van de zon.
In een plasma (geïoniseerd gas) van
deuterium en tritium met deze
onwaarschijnlijk hoge temperatuur,
worden deze varianten van waterstof
omgezet in supersnelle heliumkernen
en neutronen. Met energie van deze
reactieproducten kan vervolgens
elektriciteit worden opgewekt,
al zal dit in ITER nog niet gebeuren.
Al deze rondvliegende supersnelle
heliumkernen en neutronen vormen
een flinke uitdaging voor de diagnostici:
aan de ene kant leveren ze informatie
over de omstandigheden in de reactor,
maar anderzijds bevatten ze zoveel
energie dat ze gemakkelijk de gevoelige
detectieapparatuur beschadigen.
Daarnaast wordt in de reactor radioactief
tritium gemaakt. Dit element vervalt
relatief snel tot helium (halfwaardetijd:
12 jaar), maar mag desondanks absoluut
niet weglekken uit de reactor. Voor elk
meetapparaat is daarom een dubbele
vacuümwand nodig die een eventuele

hogedrukgolf kan weerstaan. Vanwege
het stralingsgevaar moeten alle
componenten vervangen kunnen
worden met robots; iets waar in de
ontwerpfase al rekening mee moet
worden gehouden.
Uit voorzorg tegen de schadelijke
neutronen staat geen van de vensters
in de reactor via een directe gezichtslijn
in verbinding met de buitenwereld,
vertelt Donné in zijn intreerede.

Ook voor
studenten
biedt ITER nog
uitdagende
projecten
“Signalen van en naar het plasma
worden via ingewikkelde labyrinten
door de diagnostische poorten geleid.
Dit is om te voorkomen dat neutronen
door de openingen naar buiten stromen
en daar kunnen leiden tot activering
van de machine.”
Toch is het van essentieel belang -zeker
in een testreactor waarbij nog veel
geleerd moet worden over hoe het
fusieplasma zich in de praktijk
gedraagt- om goed te kunnen meten
wat zich in het binnenste van de reactor
afspeelt en de fusiereactie ‘realtime’
bij te sturen, bijvoorbeeld door de
magneetvelden aan te passen.

Volgens Donné voldoen voor ITER in de
meeste gevallen aangepaste varianten
van meetmethoden die al zijn gebruikt
in eerdere, kleinere reactors, zoals de
JET en MAST in Culham, Engeland.
“Maar voor sommige metingen,
bijvoorbeeld aan alfadeeltjes (de
heliumkernen, TJ), zullen we nieuwe
technieken moeten ontwikkelen.”
Al met al geen gemakkelijke opgave.
Ook niet voor Walsh, die vanuit
Cadarache leiding geeft aan het
coördinerende team dat alle decentrale
activiteiten bij de partners in de VS,
Europa, Rusland, Japan, Korea, India
en China tot een geheel moet smeden.
“Je moet bedenken dat, hoewel we het
eerste plasma hopen te maken in 2019,
het centrale deel van het apparaat al in
de komende jaren wordt geïnstalleerd.
Daarna kun je niet zomaar nog iets
aanpassen. De relevante specificaties
moeten daarom volledig dichtgetimmerd
zijn; ook vanwege de onderlinge
afhankelijkheid tussen de verschillende
projecten, bijna vijftig alleen al op het
gebied van diagnostiek. We werken
daarom met een speciale database,
een CAD-ontwerp dat wereldwijd wordt
bijgewerkt en door alle partners kan
worden geraadpleegd zonder dat je
daarvoor telkens een vergadering moet
beleggen.”
Toen Walsh nog in Culham werkte,
had hij met Tony Donné en Niek Lopes
Cardozo (tegenwoordig voltijd hoog
leraar aan de TU/e) een regeling
om studenten van de TU/e en

Vietnamese kijkt kritisch naar directe buitenlandse investering in thuisland

Ontwikkelingslanden kunnen meer profiteren
Je kunt als natie passief afwachten of andere landen in
je willen investeren. Beter is het om proactief en selectief
te kijken aan welke investeringen je als land het meeste hebt.
Tot die conclusie komt dr. Nguyen Thanh Hoàng in haar
promotiestudie. Ze bracht als één van de eersten het gehele
proces van directe buitenlandse investeringen in beeld.
De focus ligt op haar moederland, Vietnam.
Gekleed in een traditionele jurk staat
Nguyen Thanh Hoàng in zaal 4 van het
Auditorium. Het duurt nog slechts twee
uur voor haar verdediging begint, maar
de Vietnamese is er klaar voor. Ze straalt
rust uit. De powerpointpresentatie
achter haar staat op een kaart van
haar thuisland. Hoe meer ze over
haar onderzoek vertelt, des te
enthousiaster ze wordt.
Haar hele leven woont Nguyen Thanh
Hoàng al in Vietnam. In 2005 kwam
ze naar Nederland voor een promotie
traject en sinds eind 2008 gaf ze
hieraan invulling aan de TU/e. Haar
onderzoek concentreert zich op de
zogeheten Foreign Direct Investments
(FDI’s), waarbij het gaat om investeringen
in een ander land. Niet door een financiële
injectie, maar door een bedrijf op te
starten of een lokaal bedrijf over te
nemen. Er is sprake van een wissel
werking tussen een ‘ontvangend’ land
(host country) en een investerend
land (home investor country).

nagaan, is ze de eerste die dit héle
proces in kaart heeft gebracht.
Vietnam heeft de afgelopen jaren een
opmerkelijke economische groei
doorgemaakt en dit stimuleerde ook
het aantal directe buitenlandse

FDI kán de ontwikkeling en groei
van een land bevorderen.
De Vietnamese bekeek het ‘hele leven’
van de investeringen. Ze onderzocht hoe
de FDI tot stand komt en welke factoren
daarop van invloed zijn (de geboorte),
ze bekeek hoe de FDI zich manifesteert
(opgroeien) en in hoeverre een land
er profijt van heeft (volwassenheid).

De Vietnamese
bekeek het ‘hele
leven’ van de
investeringen
Ze concentreerde zich daarbij op
ontwikkelingslanden en maakte
een casestudy van Vietnam. Nguyen
Thanh Hoàng dook in de literatuur,
analyseerde data en interviewde
experts. Voor zover ze heeft kunnen

Nguyen Thanh Hoàng. Foto | Bart van Overbeeke

investeringen. Het Aziatisch land startte
in 1986 met FDI, toen de economie
grondig op de schop ging en er meer
ruimte kwam voor handel met het
buitenland. Vooral tussen 2005 en
2008 nam het aantal FDI’s een enorme
vlucht. Ondanks het hoge aantal

investeringen profiteerde het land er
niet optimaal van. Vooral een gebrek
aan goede infrastructuur en menselijk
kapitaal zouden daaraan debet zijn,
concludeert de onderzoekster aan
de hand van literatuurstudies.
De Vietnamese ontwikkelde een model
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk
FOM-Rijnhuizen mee te laten werken
aan de fusieprojecten. Walsh: “Dat
werkte destijds heel goed en ook voor
ITER geldt dat we altijd de beste mensen
kunnen gebruiken.” Ook voor studenten
zijn er de komende jaren nog veel
uitdagende projecten, zegt hij. “En
daarvoor hoef je niet naar Cadarache
te verhuizen. Het meeste werk aan
ITER wordt ‘off site’ gedaan.” (TJ)

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

It’s supposed to be an everlasting, clean and safe energy source:
nuclear fusion. Still, many problems are to be solved before its
eventual implementation. Prof.dr. Tony Donné, who has been
a part-time professor of Diagnostics of Fusion Plasmas since
last year, said so during his inaugural lecture last Friday. For the accompanying
symposium, dr. Michael Walsh of the ITER fusion project came over from
Cadarache, France.

Fotomontage | Rien Meulman

Je naam spellen met nanodraad
Elektrospinning is een technologie
om ragfijne draadjes te trekken van
vloeibare polymeren. De technologie
kent steeds meer toepassingen, maar
is nog niet optimaal te controleren.
Student Werktuigbouwkunde Rob
van Vught probeert vat te krijgen
op het spinproces.

van investeringen
waarbij ze het proces van directe
buitenlandse investeringen met dat van
fotosynthese vergelijkt. Zowel landen
als planten maken gebruik van externe
factoren (respectievelijk FDI’s en zon
en water) en hebben een absorberend
vermogen. Alleen water (een gezonde
economie) is niet voldoende, minstens
zo belangrijk zijn factoren als een goede
infrastructuur en noodzakelijke kennis.
Alles moet in de juiste verhoudingen
zijn. Ze toont de powerpointpagina
waarop een ‘gewone’ boom is te zien en
een boom waarin verschillende termen
zijn verwerkt. De wortels in haar model
worden gevormd door technologie en
instituten, de stam bestaat uit de
infrastructuur en het financiële systeem
en dit groeit uit in firma’s en menselijk
kapitaal.
Haar belangrijkste conclusie: een land
moet niet alleen de mogelijkheden
creëren om investeringen aan te
trekken. Het belangrijkste is hoe je
er voordeel uit kunt halen en ervan
kunt leren. Volgens haar zouden alle
ontwikkelingslanden dit moeten doen
en niet zomaar tegen elke prijs elke
investering toelaten. Bekijk wat je
sterke punten zijn en verbeter je
zwakke punten, is de boodschap
die de Vietnamese wil meegeven.
“Hoe meer je uit een investering
kunt halen, hoe beter het land en de
inwoners zich kunnen ontwikkelen.

Om een voorbeeld te geven: als een
land een investering wil op het gebied
van landbouw, kan het beter aankloppen
bij Nederland dan Duitsland. In Nederland
zijn ze daar beter in, dus je kunt dan
ook meer van de technieken leren. In
Vietnam hebben we lagere arbeidskosten
dan de meeste westerse landen. Dit is
een voordeel voor het buitenland, wat
we onder de aandacht kunnen brengen.”

Dr. Nguyen Thanh Hoàng promoveerde
op 19 januari bij de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

Het belangrijkste is
hoe je er voordeel
uit kunt halen en
ervan kunt leren
Een land moet dus goed kijken naar
wat het te bieden heeft en wat het
investerende land wil. Heb je eenmaal
goede buitenlandse investeringen,
dan heeft dat een aantrekkende werking
op nieuwe investeringen, stelt de
onderzoekster. Ze heeft haar onderzoek
al onder de aandacht gebracht bij
politici in haar land en bij de Verenigde
Naties. De Vietnamese is weer
vertrokken naar haar moederland,
waar ze zich binnen het ministerie gaat
bezighouden met buitenlandse
investeringen in Vietnam. (JvG)

[E]

Nations can wait until
other countries offer to
invest in them, but it’s
best for a country to be
proactive and select those types of
investments that are most beneficial.
Above conclusion was drawn by
dr. Nguyen Thanh Hoàng in her
dissertation. She is one of the first
to describe the entire process of
direct foreign investments. Focus is
on her native country of Vietnam.

ONDERZOEK KORT

Dr. Michael Walsh. Foto | Rien Meulman

Zet een hoog voltage op een druppel
vloeibare polymeer. Bij voldoende
elektrostatische kracht breekt de
oppervlaktespanning van de druppel.
De druppel zal een uitstulping krijgen,
die al snel verandert in een straal.
Die straal wordt steeds langer en
begint op een zeker moment te tollen.
De spiraal wordt steeds langer en
dunner, totdat hij stolt en een draad
wordt van slechts enkele nanometers
dik.
Het principe van elektrospinning is al
langer bekend, maar de laatste jaren
worden er steeds meer toepassingen
gevonden. Vanwege hun fijnheid
zijn de draden vrij eenvoudig in het
menselijk lichaam te implementeren.
Zo worden er structuren van gemaakt
om kunstmatig weefsel op te kweken.
De technologie is echter nog voor
verbetering vatbaar. Na afloop van het
spinproces ligt er een grote kluwen
moeilijk te ontwarren nanodraadjes.
“We zouden het proces zo willen
sturen dat de draden gecontroleerd
worden neergelegd”, zegt Van Vught.
“Als we, bij wijze van spreken, je
naam met zo’n draad zou kunnen
schrijven, zijn er weer heel andere
toepassingen mogelijk.”

Om dat te bereiken, is meer kennis
nodig over de dynamica van het
spinproces. Zo is nog niet duidelijk
waarom de draad op een zeker moment
gaat rondtollen. “We vermoeden
dat het iets te maken heeft met het
elektrische veld en de elektrische
lading in de draad”, zegt de student.
“Juist omdat de verschillende
ladingen in de draad elkaar afstoten,
rekt de draad zo ver uit. Bij een
minimale verstoring kunnen de
ladingen alle kanten opvliegen,
waardoor die spiraal ontstaat.
Maar het fijne weten we er niet van.”
Allereerst heeft Van Vught een
bestaand wiskundig model van
het spinproces gebruikt om een
computersimulatie te maken.
De volgende stap is het model te
verfijnen met meer parameters,
zodat de computersimulatie het
proces nauwkeuriger beschrijft.
Daarvoor moet hij het proces, dat
plaatsvindt in een fractie van een
seconde, wel kunnen bestuderen.
“Daar komt wel wat bij kijken.
Voor de waarneming heb ik high
speed camera’s nodig. Gelukkig werk
ik samen met IME Technologies, een
bedrijfje dat zich met elektrospinning
bezighoudt. Ik hoop dat zij me daarbij
kunnen helpen.” (EV)

[E]

Mechanical Engineering
student Rob van Vught
is researching electrospinning, a technology
used to draw very fine fibers from
polymer liquids.

Biobrandstof uit koe met stoma
Amerikaanse onderzoekers hebben een manier gevonden om celluloseafbrekende enzymen te isoleren. Dat schrijven ze afgelopen week in
Science. Met de juiste enzymen kun je biomassa -bijvoorbeeld grasomzetten in energierijke suikers, die je weer als milieuvriendelijke
biobrandstof kunt gebruiken. De natuur geeft ons het goede voorbeeld;
in de pens van koeien en andere herkauwers leven diverse soorten
bacteriën die cellulose uit gras omzetten in voor koeien verteerbare
suikers. Het was echter nog niet bekend welke bacteriën deze nuttige
taak uitvoeren en welke enzymen ze hiervoor gebruiken.
Omdat het lastig is gebleken deze bacteriën buiten de koeienmaag te
kweken, besloten de onderzoekers een levende koe te gebruiken. Ze
voorzagen het beest van een stoma en verzamelden zo halfverteerd gras
met hierin een behoorlijke hoeveelheid cellulosebacteriën. Uit deze
smurrie isoleerden ze vervolgens 27.000 bacteriegenen, waarvan een
veertigtal bleken te coderen voor enzymen die mogelijk kunnen worden
gebruikt voor de kunstmatige productie van biobrandstoffen. (TJ)
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DeWolff met nieuw psychedelisch
rockrepertoire in de Effenaar
‘Ongekend volwassen geluid’ en ‘razend knap’ (Oor), ‘een muzikaal
3 sterren Michelindiner’ (Bluesmagazine). Recensenten zijn zonder
uitzondering lovend over het nieuwe album van DeWolff: Orchard/Lupine.
Op 11 februari staat dit ‘psychedelichardgroovin’funkyrock’n’rollin’hotbluesdrivin’
hellhoundingsupersweetsixtiesexplosion’-trio, onder wie TU/e-student
Robin Piso, in de Effenaar.

De harmonieuze volwassen sound
van Orchard/Lupine is inderdaad
opvallend, zeker gezien het feit dat
de bandleden pas 16 (Luka, drums),
19 (Pablo, gitaar en zang) en 20
(Robin, toetsen) jaar oud zijn.

Ze schrikken niet terug voor lange
nummers (tot wel tien minuten)
en psychedelische 60’s- en
70’s-invloeden.
Het maken van het album ging volgens
Robin Piso heel goed. “Vooral omdat
de producer en wij op één lijn zaten.
Het is zo fijn om iemand te hebben
die het snapt! Als wij vonden dat het
‘vetter’ moest, dan zei hij -Piso imiteert
de Belgische producer in onvervalst
Vlaams- ‘wat bedoelt ge met vetter?
Bedoelt ge luider, bedoelt ge strakker,
bedoelt ge meer bas?’ Toen alles
klaar was, en we samen alles gingen
beluisteren, toen dacht ik echt: ik hou
van jullie! Live spelen wás altijd het
coolst, maar een plaat opnemen is
ook zó’n coole ervaring.”
Robin Piso’s favoriete tracks zijn
‘Diamonds’ en ‘The Pistol’. “In The
Pistol zit een hele coole solo, al zeg ik
het zelf”, zegt hij verontschuldigend.
“Alles is in één stuk opgenomen.
Pablo had zijn gitaarsolo gedaan,
en die ging heel erg goed, dus toen
dacht ik ‘shit, nu moet ik nog’.
Maar het ging heel goed.”
Waarom eigenlijk die naam; Orchard/
Lupine? De eerste plaat heette Strange
Fruits & Undiscovered Plants.
Hebben ze soms iets met vegetatie?
Piso: “Haha, nee hoor. We hebben
gewoon zitten zoeken naar woorden
die we heel vet vonden. Het idee

erachter is dat de plaat twee kanten
heeft; de ene kant is wat duisterder
en de andere is wat lichter. Je mag
van mij zelf weten welk woord bij
welke kant hoort.”
Over zijn studie Biomedische Techno
logie maakt hij zich geen zorgen; nog
een paar vakken inhalen en dan is hij
klaar. Tegen die tijd is Luka klaar met
de middelbare school en dan kunnen
ze zich volledig storten op DeWolff.
“Ik wil nog heel lang doorgaan met
muziek maken. Ik zie mezelf echt niet
in een laboratorium achter de
reageerbuizen zitten.” (SK)
Op 11 februari speelt DeWolff om
20.15 uur in de Effenaar (zaal open
om 19.30). Kaarten kosten 12,50.

[E]

‘An unprecedented,
mature sound’, ‘terrifically well done’ (OOR);
‘a musical three-star
Michelin dinner’ (Bluesmagazine).
Critics everywhere are very excited
about DeWolff’s new album ‘Orchard/
Lupine’. On February 11, the ‘psychedelichardgroovin’funkyrock’n’rollin’
hotbluesdrivin’hellhoundingsuperswe
etsixtiesexplosion’ trio, which includes
TU/e student Robin Piso, will be
performing at Effenaar. Show starts
at 8.15PM, doors open at 7.30PM.
Tickets are 12.50 euro.

DeWolff: op de voorgrond Robin Piso, daarachter de broers Pablo en Luka van de Poel.

‘Over het leven gestruikeld en volwassen opgestaan’
Vijf studenten, de zoektocht naar
een nieuwe huisgenoot, botsende
karakters, ieder z’n eigen bagage.
Dat zijn de ingrediënten van de musical
‘Stationsstraat 169-huis’ door het
Amsterdamse gezelschap M-lab,
op 17 februari te zien in het
Eindhovense Parktheater.
Wie denkt dat het geen combinatie is:
studenten en musical, heeft het mis,
zegt scriptschrijfster Eva Mathijssen.
“Het is dan ook niet zo’n musical
met toeters en bellen, het is een
popmusical. En pop en studenten,
dat gaat natuurlijk wel heel goed
samen. En het verhaal en de situaties
zijn heel herkenbaar.”
Eén van de ingrediënten die het verhaal
moeten dragen, is de continue botsing
tussen de verschillende karakters.
Zo is daar Joep, de kakker die rechten
studeert omdat dat moet van zijn
vader; Suus, die psychologie studeert
omdat ze zelf in de knoop zit en Saskia,
de cardiologiestudente die zelf ook
heel plastisch is. “Allemaal heel
verschillende mensen die elkaar
nooit als vrienden uit zouden zoeken
in ieder geval”, aldus Mathijssen.
Eva Mathijssen zat tijdens haar studie
aan de toneelschool in Amsterdam zelf
jarenlang op kamers, maar ze kwam
pas echt op het idee voor de musical
toen ze op bezoek was in het
studentencomplex van haar broer
in Utrecht.

“Een ranzige teringzooi! Ik weet nog
dat er de allereerste keer dat ik die
keuken binnenkwam, zes mensen een
prutje stonden te bereiden. Mijn broer
had ook een pan nodig en die vond
hij uiteindelijk op het balkon, met
voor acht jaar aan schimmel erin.
Tja, mensen hebben nu eenmaal een
dak boven hun hoofd nodig. Maar op
kamers zitten heeft eigenlijk ook wel
iets tragisch.”
Het verhaal is dan ook niet alleen
luchtig en grappig, er zit ook een
serieuze ondertoon in. Mathijssen:
“Je studententijd is een soort ‘coming
of age’. Zelfstandig moeten zijn is
soms confronterend.” En de bagage
die sommige personages meesjouwen
is daarbij bepalend. Een van de meisjes
die haar moeder heeft verloren aan
zelfmoord, verwoordt het in haar liedje
als volgt: ‘Ergens ben ik over het leven
gestruikeld en ben ik volwassen
opgestaan’. (SK)

Foto: M-Lab
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Five students, the search
for a new housemate,
clashing personalities,
different backgrounds:
these are the ingredients of the Dutch
musical ‘Stationsstraat 169-huis’ from
the Amsterdam company M-lab.
Catch their show at the Eindhoven
Parktheater on February 17.

Gratis naar ‘Stationsstraat 169-huis’?
De voorstelling ‘Stationsstraat 169-huis’ is te zien in het Parktheater op
donderdag 17 februari om 20.30 uur. Kaarten regulier 21,50 of last minute
voor studenten 9 euro (op vertoon van studentenpas, en alleen een half uur
voor de voorstelling mits deze nog niet is uitverkocht). Cursor mag twee
vrijkaarten weggeven: stuur een mailtje naar cursor@tue.nl o.v.v.
‘vrijkaarten Stationsstraat 169-huis.’ De winnaar krijgt per e-mail bericht.
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Partners of expats | Part 3
The subject of expats in the Netherlands has already
been covered to some extent in this section, but
what about Dutch expats abroad? Kim van Erp
conducted research into this and on January 20,
2011, she obtained her PhD degree at the University
of Groningen after having defended her dissertation,
entitled: ‘When Worlds Collide: The Role of Justice,
Conflict and Personality for Expatriate Couples’
Adjustment’.
“If it is investigated in research how an expat can
perform better, it is virtually always the expats
themselves that are scrutinized”, says Kim van Erp.
“Nevertheless, earlier research suggests that one
of the chief factors for a good performance by the
expats is the degree of adjustment shown by their
partners. For partners the adjustment process is
more difficult: often they are also highly educated
and had good jobs in the Netherlands. 75 percent
of the partners I talked to no longer had a job. And
those who did have jobs were working below their
level. Due to the fact that the partner does not have
a job, the division of roles often changes also: the
partner picks up childcare and household tasks
again. This may bring about feelings of injustice.
I noticed it myself as well when I traveled along with
my friend for his work abroad: people always ask
what your husband does, instead of what you do.
That is awkward.”
“My research shows that partners can have both a
positive and a negative impact on each other with
their feelings. If one partner has feelings of injustice,
this affects both partners. It also works the other way
round: if someone is feeling alright, this has a

I wonder
George Lewis, Master of Human Technology Interaction, is surprised by the
friendliness of the Dutch police. In his homeland Egypt a policeman, according
to Lewis, is ‘a big aggressive man who catches the criminals’. (Lewis prefers
not to comment on the present turmoil in Egypt and the role of the police.)
Recently he had to go to the police station in Eindhoven in order to report the
theft of his bike. “I was shocked to see nice smiling women. A policewoman
took the report and she was very nice. And another one offered me something
to drink.” He wonders: why are the police in the Netherlands so nice?

Kim van Erp. Photo | Bart van Overbeeke

positive effect on their partner. If couples are aware
of this, they can take measures together in order to
stay out of a negative turn.
Companies and organizations also have a degree of
responsibility here: they would do well to focus on
the couple rather than on the ‘expat’ individual.
Regardless how much they may pamper the individual,
expat and partner will have a strong influence on
each other. That is why it is important to involve both
in the preparatory and support process. For couples
themselves it is often difficult to gauge everything
they will be confronted with, whereas organizations
do know this: they have experienced it more often
and can do a great deal to make life a bit more
comfortable on the expat’s partner.” (HB)
The full dissertation can be found via:
http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/ppsw/2011/
k.j.p.m.van.erp/

Jordi Cebrian, press officer of the Brabant South-East police, cannot but smile
when hearing this question. He thinks it is mostly to do with George Lewis’s
own frame of reference. “In the Netherlands we have certain manners and the
police observes those manners as well. The police training program does not
include any specific instruction that says ‘be nice’. It does say: be nice as long
as the situation permits this, so that point definitely does get covered.”
The Communication department where Cebrian works also gives presentations
to police officers emphasizing that as such they are the ‘visiting card’ of the
police, so that they must consequently behave correctly. Still, Cebrian thinks
that it is mainly a question of generally accepted etiquette. (SK)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Five thousand euro for Common Room in 2011
The Executive Board has made a budget of five thousand euro available for the
Common Room in 2011. This amount has been earmarked for the operation of
and activities in this meeting space in de Bunker. The Common Room opened its
doors last October and is used especially by international TU/e students and staff
members as a meeting place. According to volunteer Marius Lazauskas (a Master
student of Architecture, Building and Planning) it meanwhile attracts a fairly large
group of regular visitors. Apart from that, activities are organized more and more
often that are to attract a broader public, such as a games night, a film marathon
or a jam session. In addition, since last week it has been the venue for monthly
meetings of partners of TU/e expats. (SK)

T!NT brings interactive website
“We invite young people up to thirty to
come and live in Seekercity”, says T!NT
life coach Elisabeth Fricker. “They can do
so by logging in, furnishing a room and
taking part in discussions on forums or
by placing films. New initiatives are
welcome, too. Fricker emphasizes that
students influence the development
themselves. It is an English-language
site. Its intention is to seek, find,

exchange and share answers to vital
questions. The focus is on giving
meaning to things, spirituality, the art
of living, social involvement. The
distinctive feature is that the site is
interactive, so students and life
coaches can all contribute.”
The site has been developed by
philosophical organizations of Dutch
universities. Fricker expects that its

Introductory day expats and partners
On February 3 a new group of expats
and partners were ready for the
introductory day at TU/e. During this
day they get acquainted with the
Netherlands and with the university.
One part of the day is the culture
workshop.
“The Dutch are strongly task-oriented.
When someone asks ‘how are you?’,
an answer heard frequently is ‘busy’”,
says Willem van Hoorn, internationali
zation policy officer at DPO. At the

same time we always seek consensus.
This explains, for example, why
meetings are seldom very effective.”
Cletus Brauer from Germany is going
to obtain a doctorate at the Department
of IE&IS and recognizes what Van Hoorn
says. “A friend of mine who also
studies here had warned me already:
you are invited to dozens of meetings
and in most cases nothing is decided
at all!’” Van Hoorn: “Although we may
be task-oriented and find time of the
essence, consensus comes first. When

employees feel as if they have no say
in matters and the boss is taking
decisions without consulting others,
the odds are that employees will turn
against the boss. No matter how
little time we have, we always allow
everyone to speak, we really find that
the most important thing.”
Furthermore, the Netherlands is an
informal country with a low sense of
hierarchy. As explained by Van Hoorn
this does tend to cause difficulties now
and then, especially for Asian students:
“A Chinese student once told me that
his professor wanted to be called by
his first name, which was really difficult
for the student. For him this showed
little respect. He has had to practice
this at home in front of the mirror!”
During the workshop many experiences
are exchanged and it is checked
whether the first gossip that people
have heard is true: “I have heard Dutch
students take their own slices of bread
to university, is that true?” Yes it is,
welcome to the Netherlands! (HB)

The introductory day for expats and their partners. Photo | Bart van Overbeeke

added value over and above pages such
as Hyves and Facebook is that Seekercity
will have more depth. “Its content will be
similar to that during T!NT discussions.
Now they do not need to stop when the
café closes its doors, but can go on via
the digital channel.”
The site will also feature blogs of the
life coaches Marie-Jantien Kreeft and
Elisabeth Fricker. It will be evaluated

continuously, and adjusted wherever
necessary. “Still, the success of life in
the city of Seekercity will depend on the
participation by both students and life
coaches.” (NS)
www.seekercity.nl

Dutch International Party

What’s happening?

Seekercity is the name of the new
interactive website that T!NT wants to
bring to the notice of TU/e students and
other youngsters. In the second week of
February the site will go live. The idea is
for students and life coaches to enter
into discussions about vital questions.
Sustainability, study and work and
religion are just a few of the thirteen
subjects up for discussion on Seekercity.

Three international student associations are joining forces for a
mixed party: Dutch and international students will be more than
welcome at café ’t Lempke. Dress code: orange, Delft blue - as
long as it is something to do with the Netherlands. The organization is managed by Interactie, the international student association of Industrial Engineering and Innovation Sciences, and the
international associations BEST and AEGEE.
Tuesday February 8, ’t Lempke (Stratumseind 14), 21.00 hours,
admission free.

Film in de Zwarte Doos: The Social Network
Much-discussed film about the creation of Facebook. What started
as a small-scale internal project of a group of friends at Harvard,
developed into a global social network which by now counts more
than half a billion users. The film presents a personal view of the
consequences for the personal social network of the founder,
Mark Zuckerberg. His success cost him his friends.
February 10, 15 and 16, 20.00 hours, Zwarte Doos, admission fee
for students 3 euro, others 7 euro.

A trip to Nippon / Japan Night
Lecture, discussion and quiz about Japan. The Director of the
Center for Contemporary Japanese Studies (University of
Groningen) will shed light on the role of Japan in the economic
and political spectrum. After this a Dutch and a Japanese student
will discuss the differences between their countries and the night
will be concluded with a quiz.
Wednesday February 9, 20.00-23.00 hours, Gaslab.
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Fiets kwijt?
Kijk in de stalling!

De herinrichting van het 18 septemberplein is bijna afgerond. Tijd dat het
plein er weer opgeruimd komt uit te zien, vindt de gemeente. Vanaf deze week
controleren stadstoezichters dan ook op fout gestalde fietsen op en rond het
18 septemberplein. Mocht je je stalen ros plotseling kwijt zijn, raak dan niet in
paniek: hij is in goede handen. Verkeerd geparkeerde fietsen worden namelijk
verplaatst naar de bewaakte gratis fietsenstalling. Op vertoon van je fietssleutel
krijg je je fiets gewoon weer mee. (TJ)
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Starting this week, city surveillance will be checking for bikes that
are parked incorrectly on and around the 18-September Square.
Said bikes will be moved to the free, guarded bicycle parking.
On presentation of a matching bicycle key, the offender will get
their bike back.

T!nt brengt interactieve website
Seekercity is de naam van de nieuwe
interactieve website die T!nt onder de
aandacht van TU/e-studenten en andere
jongeren wil brengen. In de tweede
week van februari gaat de site de lucht
in. De bedoeling is dat studenten en
lifecoaches er met elkaar in gesprek
gaan over levensvragen. Duurzaamheid,
studie en werk en religie zijn enkele van
de dertien onderwerpen waarover op
Seekercity gediscussieerd kan worden.
“We nodigen jonge mensen tot dertig
jaar uit om Seekercity te gaan bewonen”,
zegt T!nt lifecoach Elisabeth Fricker.
“Dat kunnen zij doen door in te loggen,
een kamer in te richten en mee te doen
aan discussies op fora of filmpjes te
plaatsen. Ook nieuwe initiatieven zijn
welkom, Fricker benadrukt dat studenten
zelf de ontwikkeling beïnvloeden. Het is

een Engelstalige site. Het gaat om het
zoeken, vinden, uitwisselen en delen
van antwoorden op levensvragen. De
focus ligt op zingeving, spiritualiteit,
levenskunst, maatschappelijke
betrokkenheid. Kenmerkend is dat
de site interactief is, studenten en
lifecoaches hebben beiden inbreng.”
De site is ontwikkeld door levens
beschouwelijke organisaties van
Nederlandse universiteiten. Fricker
verwacht dat de meerwaarde boven
pagina’s als Hyves en Facebook is dat
op Seekercity meer diepgang te vinden
is. “De inhoud zal lijken op die bij
T!nt-discussies. Nu hoeven die niet te
stoppen wanneer de cafédeuren sluiten,
maar kunnen ze digitaal doorgaan.”
Ook komen er blogs van de lifecoaches
Marie-Jantien Kreeft en Elisabeth Fricker.
De site zal constant geëvalueerd

Drie internationale verenigingen slaan
de handen ineen voor een gemixt
feestje: Nederlandse en internationale
studenten zijn dinsdag 8 februari van
harte welkom in café ’t Lempke op
Stratumseind.
De organisatie is in handen van
Interactie, de internationale studie
vereniging van Technische Bedrijfs
kunde, en de internationale
verenigingen BEST en AEGEE. De drie
verenigingen willen hiermee onder
andere hun zichtbaarheid vergroten.
Nic van Kooten van Interactie
benadrukt dat internationale
verenigingen ook nuttig kunnen
zijn voor Nederlandse studenten,
bijvoorbeeld voor buitenlandreizen.

Dutch International Party

De dresscode is Nederlands; oftwel,
oranje, delfts blauw, iets met tulpen,
klompen; als je outfit maar iets met

En hoe is het in Singapore?
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.
For almost three months I’ve been doing my internship
in Singapore, at the Agency of Science, Technology And
Research, A*STAR. This is a government organization that
has institutes and daughter organizations in most science
and engineering disciplines. It’s comparable to TNO in
the Netherlands.
I got to be part of on a project called ‘Value Added Chemicals
from Lignocellulose’, which aims to acquire useful chemical
compounds from woody plant materials or organic waste,
and to develop routes for further downstream processing
of these compounds towards useful applications. Since this
project involves a chain of knowledge from several disciplines,
R&D is carried out at three of the A*STAR institutes in the fields
of chemical engineering, material science and manufacturing
technology. I worked in two of these institutes on blending of
the bio-based polymer poly(lactic acid), combining commercial
materials and custom synthesized materials to get improved
material properties.
Singapore itself is a very modern city in facilities and
infrastructure, and might appear western at first, but it’s not.
You can find all nationalities, religions, clothing, customs
and types of food you can imagine (the main stream being
Chinese, Malay and Indian). Therefore there is a lot to do in
enjoying cultural variety, but when working together it can
also give some communication difficulties; people treat

each other differently dependent on where they’re from.
Luckily the majority is Chinese, so I didn’t have to switch
all the time.
I started out in Singapore at a hostel. Both getting started
with the project at the two institutes and getting settled as
a resident were somewhat challenging, especially bureaucratically. Registrations, check-ups, trainings, passes,
accessibility, and finding the right places and people all
took quite some time. In work I noticed that if you’re labeled
‘student’ your freedom is pretty limited, but I had a lot of
help from my supervisor who has a higher position in the
corporate hierarchy. Though challenging, finding my own
way also allowed me to meet a nice variety of people -(PhD)
students, locals and expats from different backgroundswhich was welcome because at the beginning I was the
only non-Asian of my age at work, and as an intern you’re
not really a student but also not really an expat.
Once I found a place to stay and got through the start-up
period, I faced some long working days, mainly because
of the location of the chemical engineering institute which
required 2,5 hours of travel each day -if you were lucky with
traffic- resulting in leaving the house at 7 am and returning
7 pm.
Both the working rhythm and the high level of regulation in
Singapore can get a bit confining sometimes, but luckily I got
some free time to escape to other countries in South East
Asia which are usually a bit more chaotic. At this moment
my internship nears its end, within two weeks I’ll be back
in the Netherlands.
Jesper van Berkel, student Scheikundige Technologie

worden, en waar nodig bijgesteld.
“Maar het slagen van het leven in de
stad Seekercity is afhankelijk van de
participatie van zowel studenten als
lifecoaches.” (NS)
www.seekercity.nl
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Seekercity is a new, interactive website that T!nt
wants to promote among
TU/e students and other
young people. The site will be launched
in the second week of February. Seekercity aims at bringing students and life
coaches together to discuss important
questions. Sustainability, studies and
work, and religion are some of the
thirteen topics that are open for online
discussion. Go to www.seekercity.nl.

Nederland te maken heeft is het goed.
Het feest begint om 21.00 uur,
de entree is gratis. (SK)

[E]

Three international student associations will be
joining forces to organize
a mixed party. On Tuesday, February 8, Dutch and international
students are cordially invited to bar ‘t
Lempke at Stratumseind. The party is
organized by Interactie – Technology
Management’s international student
association – and the international associations BEST and AEGEE. Dress code
is Dutch, so anyone wearing orange,
delftware, tulips, or wooden shoes is
most welcome. The party starts at 9PM
and admission is free.
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Ondernemersvaardigheden
spelenderwijs testen
Studenten die wel eens willen testen
hoe hun ondernemersvaardigheden
zijn, krijgen daartoe de kans door een
spel te spelen. Het spel BCE Tycoon is
ontwikkeld door TU/e startup Unit040
en het Brabant Center of Entrepeneurship.
Deelnemers moeten een startend bedrijf
in de smartphone markt runnen en de
juiste beslissingen maken op het gebied
van onderzoek, marketing en verkoop.
De beste mannelijke en de beste
vrouwelijke student winnen een iPad en
de studievereniging met de meeste
succesvolle deelnemers krijgen 500

euro. Het spel kan worden gespeeld van
14 februari tot 4 maart.
Zie www.bc-e.nl/game. (JvG)

De ‘A2 Challenge’ is een ondernemerschapcompetitie die Philips, de High
Tech Campus, Accenture en Mediaguild
samen organiseren, in samenwerking
met de TU/e, TU Delft, Universiteit
Twente en Antwerpen Management
school.
In verschillende rondes worden
deelnemers begeleid totdat de finalisten
uiteindelijk een businessplan moeten
inleveren waarmee ze kans maken op
vijfduizend euro, een half jaar kantoorruimte in Eindhoven, begeleiding en
toegang tot een uitgebreid netwerk.
Op 20 januari heeft er ook al een
voorronde plaatsgevonden; die is
gewonnen door de net afgestudeerde

ID’ers Thomas de Wolf en Guust Hilte,
met hun startup ‘Studio Diip’ (Design
Intelligent Imaging Products). (SK)
De pitch mag één minuut duren.
Aanmelden: stuur voor 8 februari een
e-mail naar info@A2challenge.nl.
www.aachallenge.nl.

[E]

Master students, PhD
students and alumni
with good ideas in the
field of life style, media
and communication, healthcare, or
sustainable technology/energy are
invited to pitch their visions at the
MultimediaPaviljoen on February 9.
The pitch should be no longer than
one minute. Send an e-mail to inf0@
A2challenge.nl before February 8
to sign up. At www.a2challenge.nl,
online pitches can be submitted as well
(in no more than one hundred words).

laat andere mensen
Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

Voluntourism
Foto | Bart van Overbeeke

Drieëntwintig studenten Bouwkunde
gaan 21 februari voor drie weken naar
Kameroen om daar mee te helpen met
het bouwen van een nieuwe school in
Mamfé. SUPport, studievereniging bij
Bouwkunde, organiseert de reis en hield
dinsdag 1 februari een voorbereidende
dag voor de deelnemers.
Met niet zo’n geavanceerd gereedschap
timmeren en metselen. Zelfs voor
bouwkundigen was dat geen gemakke
lijke opgave. In Vertigo zijn de studenten
‘s middags druk aan het oefenen.
’s Ochtends hebben ze lezingen gehad.
Patrick de Laat vond het metselen
‘moeilijker dan ik dacht, maar wel leuk’.
Hij wilde sowieso graag op reis en zag
wel iets in een ‘minder gebruikelijke
bestemming’. Studiegenoot Luuk Smits:
“Dit maak je niet zomaar mee en je krijgt
nu de kans.” Jelle Loogman: “Je leert
heel creatief nadenken. Niks is

standaard en je moet oplossingen
bedenken.” De studenten denken mee
over bouwtechnieken en helpen mee
met de bouw van de school. (JvG)

[E]

Twenty-three students
of Architecture, Building & Planning will be
travelling to Cameroon to help build a
new school in Mamfe during a threeweek project. The trip is organized by
Architecture, Building & Planning’s
study association SUPport. OnTuesday, February 1, participants had an
introductory day.

Angry birds
Wie deze chagrijnige vogel nog niet kent, heeft het afgelopen jaar ergens in een grot gewoond.
In dit spel voor op je telefoon gaat het erom varkens te vernietigen door met een katapult boos
gevogelte op ze af te vuren. Geniaal concept, nietwaar? Er zijn al meer dan twaalf miljoen van deze
spellen verkocht, en Angry Birds is daarmee een van de meest gedownloade apps. Greenpeace zal
misschien niet zo blij zijn met deze app, maar zelfs zij moeten toegeven: er is geen betere manier om je
stress kwijt te raken dan door met boze vogels op varkens te schieten.

Denk als een Innovator,
het vuile werk voor
je doen. Cursor gaat
voor je op pad om de
beste keus te zoeken,

How to text a girl
Een eenvoudig sms’je met ‘Hey lekker ding’ kan anno 2011 echt niet meer. Sms’jes moeten inhoud
hebben, romantisch zijn en complimenteus, maar ook weer niet TE. Kortom, een haast onmogelijk taak
voor de gemiddelde jongen, laat staan de gemiddelde nerd hier aan de TU/e. Gelukkig zijn er gadgets die
op binaire wijze sociale situaties als deze voor ons oplossen! ‘How to text a girl’ helpt je met het maken
van het perfecte sms’je. Samen een afspraakje maken of het ijs breken, je hoeft je hand er niet meer voor
om te draaien. Nu alleen nog proberen wat zinnigs uit te kramen als je d’r live ziet.

zodat het studentenleven in Eindhoven
nog wat aangenamer
wordt: de ConStudentenBond. Deze keer
onder het mom van
‘What’s App?’: wat is

StreepjescodeScanner
Vanaf nu nooit meer te veel betalen voor een product. Van koffiezetapparaat tot mp3-speler: hou de
streepjescode voor de camera in je telefoon, en scannen maar. Binnen enkele seconden weet wat het
apparaat gemiddeld op internet kost. Kortom: nooit meer afgezet worden door een winkel die beweert
dat hij de laagste prijzen hanteert.

de gaafste smartphone
applicatie?

Key Ring Reward Cards
Heeft u uw bonuskaart bij u? Spaart u airmiles? Heeft u uw klantenpas bij u? Oh shit, net dat pasje niet
bij me. Met de app Key Ring Rewards Cards is dat voorbij! Met deze gratis Android app scan je de
barcodes van je pasjes met behulp van de camera in je phone. Deze worden dan opgeslagen in je
telefoon zodat je ze altijd bij je hebt: hij reproduceert het pasje op je telefoon. Bye bye overvolle
portemonnee, eindelijk is er plek voor je Justice League membership pasje en je donorcodicil.

Panel van de week

Shazam

De snoozende student.

Clmn

[E]

Students who want to
test their entrepreneurial
skills can now do so by
playing a game. The
game, BCE Tycoon, was developed by
TU/e startup Unit040 in collaboration
with the Brabant Center of Entrepreneurship. Players are assigned with the running of a business in the smartphone
industry.
Check www.bc-e.nl/game.

A2-challenge: pitch je idee
Masterstudenten, promovendi en alumni
met een goed idee op het gebied van
lifestyle, media en communicatie,
gezondheidszorg of duurzame
technologie/energie worden uitgenodigd om dit te komen pitchen op 9
februari in het MultimediaPaviljoen.

Een school bouwen
in Kameroen

Er is niks zo vervelend als op een feestje staan en het allergaafste liedje wordt gespeeld,
maar je hebt geen idee welk liedje het is. Koortsachtig probeer je flarden van de lyrics
op te vangen, in de hoop dat je hem op die manier tevoorschijn kunt googelen. Raak
dan niet in paniek, maar pak je iPhone en gebruik Shazam. Wanneer je met Shazam
het geluid van een willekeurig muzieknummer opneemt, geeft hij de naam van het
nummer en de artiest. Vervolgens kun je het beluisteren op YouTube, de biografie
van de artiest lezen of het nummer aanschaffen via iTunes. Geweldig, zeggen wij!

Weet u wat voluntourism is?
Nederlandse jongeren die hun
eindexamen hebben gehaald,
maar niet willen studeren, gaan
niet lekker backpacken in Australië.
In plaats daarvan schrijven ze zich
in voor een ontwikkelingsproject in
Afrika. Ze bouwen weeshuizen in
Tanzania, of ze gaan lesgeven aan
oorlogsslachtoffers in Congo. Dat
klinkt erg mooi, maar uiteindelijk
zitten ze het grootste deel van de
tijd in de plaatselijke disco, blijkt
dat ze niet kunnen lesgeven, dat er
in het dorp geen wezen zijn, en dat
sommige Afrikanen helemaal geen
hulp willen.
Kortom, ze hebben een leuke tijd, ze
hebben hun vrienden wat te
vertellen op verjaardagen, maar de
Afrikanen hebben er niks aan.
NRC-next columnist Renske
de Greef schreef er een boek over
(‘En je ziet nog eens wat’). Ik moest
eraan denken bij het nieuws dat
Nederland weer een nieuwe
missie in Afghanistan gaat doen.
De Nederlandse regering wil
geen nieuwe militaire missie in
Afghanistan. Maar in plaats van
een investering in beter hoger
onderwijs, wordt het een trainings
missie. Nederlandse politieagenten
gaan Afghaanse agenten trainen,
en worden beveiligd door Nederlandse militairen. Dat klinkt erg
mooi, maar dat betekent dus dat
de militairen niks te doen zullen
hebben, vechten is immers niet de
bedoeling. En weet er iemand hoe
je een Afghaanse agent lesgeeft?
Een Talibanstrijder uit de bergen
in de cel gooien vergt ongetwijfeld
een andere aanpak dan een
drugsverslaafde op het station in
Eindhoven. En dan heb ik het nog
niet over de wetten die anders zijn,
en Afghanen die helemaal geen
Nederlandse hulp willen. In ieder
geval zijn een flink aantal militairen
weer een tijdje onder de pannen,
en kan Nederland een wit voetje
halen bij de NAVO-vrienden.
Of Afghanistan er beter van wordt
zullen we over een paar jaar zien,
maar onthoud in ieder geval dit
woord: voluntourism.
Bram van Gessel is promovendus
bij Technische Natuurkunde

BESTE KEUS
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16 | Mensen

3 februari 2011

Yvette Dijkhuizen | “Met kleine dingen de wereld beter maken”

Kersverse ondernemer en industrieel
ontwerper Yvette Dijkhuizen (26) wil de
uitvaartbranche nieuwe praktische en
menselijke ideeën aan de hand doen.
Volgens haar zijn het vooral de kleine
dingen die bij het afscheid van een
dierbare een groot verschil kunnen
maken. Zelf verloor ze op negenjarige
leeftijd haar twee jaar jongere broertje.
Een gebeurtenis die de richting van
haar huidige activiteiten duidelijk
mede heeft bepaald.
“Het is zwaar om uitsluitend in de
uitvaartbranche te werken. Daarom
houd ik me ook bezig met meubels,
spannende dingen voor buiten
bijvoorbeeld. Maar de uitvaartbranche
trekt me wel. Het zou mooi zijn om
mensen objecten te bieden die kunnen
bijdragen aan een positieve herinnering
bij een verlies. Als ik met kleine dingen
de wereld beter, warmer kan maken, ben
ik blij. Met een simpele oplossing verder
komen. Dat is een beetje mijn filosofie.”

Zo ontwierp Dijkhuizen een ‘memory
box’ om de kleine herinneringen aan
de uitvaart te bewaren. Het doosje ter
grootte van een boek kan aandenkens
bevatten, zoals een bloem, een
bidprentje, een cd van de uitvaart of
een foto. “Zo houd je alles bij elkaar
en krijgt het makkelijker een plaats
in een lade of een kast”, vindt ze.
Een ander idee is een pakje zakdoekjes
verpakt in een rouwpapiertje om uit te
delen bij een uitvaart. “Je geeft de
mensen een kleinigheid. Tegelijkertijd
geef je aan dat het oké is om te huilen”,
legt ze uit. Zo heeft ze ook een
‘oplossing’ voor een tijdelijke steen,
in afwachting van de definitieve.
Dat zijn kalkletters, in de stijl van de
lijnen op een voetbalveld. “Wat je
daarmee in het gras schrijft, slijt binnen
een paar weken”, vertelt ze.
Dijkhuizen deed haar bachelor Industrial
Design aan de TU/e en sloot die af in
2007. Daarna ging ze verder met een
afwijkend traject: een master aan de

Dat treft!
Relaxed staat hij erbij, Yannick van Bavel. Hij wacht op het tweede deel van
het college automatic reasoning en brengt die tijd staand door aan een tafeltje
in het Auditorium.
Van Bavel is bezig met zijn eerste jaar van de master Embedded Systems.
Dit college gaat erover hoe je met een computer logische formules kunt bewijzen,
of zoiets. Veel weet hij er ook nog niet van, dit was het eerste college van een
reeks van zestien. Het is ook niet zo dat hij het goed heeft voorbereid, want
voorbereiden, daar lacht hij om. “Nee, als ik thuis de sheets die bij dit college
horen alvast bestudeer, dan doe ik feitelijk alles dubbelop. Dan zie ik die sheets
hier nog een keer en daar wordt het niet interessanter van.”
Het bevalt de Limburgse masterstudent aan de TU/e. Eerder deed hij de hboopleiding Technische Informatica in Heerlen en vorig jaar heeft hij aan de TU/e
een “verplicht en noodzakelijk” schakelprogramma doorlopen. Hij woont nog
in de buurt van Heerlen. Het kost hem zeventig minuten om in het Hoofdgebouw
van de TU/e te komen en dat doet hij driemaal per week.
Van Bavel neemt Cursor elke keer door. Altijd leest hij de column van Steutel en
de Constudentenbond en meestal wel de onderzoeksverhalen, ook als die niet over
wiskunde of informatica gaan. Al was het maar om de pauze door te komen. (NS)

Edinburgh Napier University in
Schotland. “Ik heb gekozen om mijn
master ergens anders te doen zodat ik
me meer op het ontwerpen kon richten.
Ik wilde een opleiding met meer ruimte
voor design en de historie van vorm
geving, en minder voor techniek.
De opleiding in het buitenland sprak
me natuurlijk ook aan vanwege de
ervaringen die je krijgt als je in een
andere stad verblijft. Ik had behoefte
om verder te kijken dan Eindhoven.
Schotland was wat ik zocht. Ik heb daar
genoten. De opleiding had een duidelijk
andere richting dan die aan de TU/e,
een richting waar ik in de toekomst
mee verder kan. Ik blijf zoeken.”
Ook tijdens haar bachelor ging
Dijkhuizen al op stage in het buitenland,
in Duitsland. “Dat was ontzettend leuk.
Ik ga nog steeds bij vrienden daar op
bezoek”, vertelt ze. “Ik kreeg bij
toeval een aardige mogelijkheid in de
uitvaartbranche aangeboden. Ik ben
voor een project op bezoek geweest

bij diverse crematoria in Duitsland,
Denemarken en Nederland. In Duitsland
hebben ze niet zoveel crematoria omdat
de kerken daar tot zeker in de jaren
zeventig tegen crematie waren. Op de
achtergrond speelt daarbij ook de oorlog
een rol. Op dit moment zoekt men in
Duitsland naar mogelijkheden om
mensen meer keuzes te bieden.
Ik deed mee aan een studie naar
het crematorium van de toekomst.”
Tijdens haar stage gaf Dijkhuizen haar
ogen goed de kost. Zo bezocht ze een
beurs van de uitvaartbranche. “Daar zie
je dat alle producten zwart en bruin zijn.
Alles is standaard: bidprentjes, urnen
en kisten. Veel kunstenaars bieden
alternatieven, maar niet op grote schaal.
Ik wil met mijn bedrijf werken aan
andere producten en mensen meer
mogelijkheden bieden. Goede
oplossingen, niet al te moeilijk als het
kan. Waar ik als ontwerper voor heb
gekozen, is om verder te gaan met
kleine dingen voor de uitvaartbranche.”

Om rond te komen werkt ze ondertussen
freelance bij een makelaar die innovatieve
manieren zoekt om zijn klanten te
benaderen. Ook daar praat ze met
enthousiasme en bevlogenheid over.
“Ik doe gemiddeld een dag in de week
wat voorkomende grafische werkzaamheden. Ze zoeken daar nieuwe dingen
waarmee ze zich kunnen onderscheiden.
Het is leuk om daarover mee te denken.”
Terug uit Schotland, eind 2008, besloot
Dijkhuizen voor zichzelf te beginnen.
“Toen waren er geen vacatures. Normaal
zou je eerst wat ervaring opdoen bij een
baas, maar het leek me een positieve
stap om een ontwerpbureau te beginnen.
Het heet Studio YD ID. Ik heb me
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in april 2010, ik heb een
website en een aantal veelbelovende
contacten. Het begint te lopen.”
www.studio-ydid.nl
Interview I Paula van de Riet
Foto I Bart van Overbeeke

