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Een oorverdovende stilte. Zo voelde 
het toen er na de aankondiging dat 
Cursor in de toekomst niet meer 
wekelijks zal verschijnen, er per mail 
geen reacties binnenkwamen. Oké, 
in persoonlijke gesprekken kregen 
we wel te horen dat men het er niet 
mee eens was, maar niemand klom 
er spontaan voor op zijn toetsenbord. 
Het ontbreken van een discussie-
cultuur, te druk met andere dingen, 
volstrekte desinteresse, of vind je 
Cursor ondermaats en ben je blij dat 
het er straks minder ligt? Wij kunnen 
slechts gissen naar de redenen voor 
deze radiostilte, maar het verbaasde 
ons enorm.
Zie ook het artikel over de toekomst 
van Cursor op pagina 3.

Je zult maar een ernstige voedsel-
allergie hebben. Als er onverhoopt 
schaaldieren in je vissticks blijken te 
zitten, of gluten in de ‘glutenvrije’ 
snoep, ben je mooi in de aap 
gelogeerd. Een ID-student bouwde 
een apparaat waarmee je thuis kunt 
testen of je je supermarktaankopen 
met een gerust hart kunt eten. Als 
het een succes wordt, maakt hij het 
leven van veel mensen een stuk 
aangenamer. Niet slecht voor een 
afstudeerproject. 

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Demos tapt 124 uur 
achter elkaar
24 februari 2011 - De tien vaste tappers 
van studentenvereniging Demos 
hebben eind vorige week 124 uur de bar 
van de sociëteit in De Bunker opge-
houden. De ‘wakkere week’ van Demos 
is een jaarlijkse traditie. Het draait 
allemaal om een weddenschap tussen 
de eerstejaarsleden en de SK. Afspraak 
is dat de eerstejaars de klok rond met 
minimaal drie personen aan de bar 
zitten. De SK heeft de schone taak om 
de bar open te houden en te blijven 
tappen. De verliezer van de wedden-
schap moet de andere partij op een fust 
bier trakteren. Bij gelijkspel wordt er 
gezamenlijk gedronken.

Fraude met basisbeurs twee 
keer zo erg als gedacht
1 maart 2011 - De fraude met de 
basisbeurs voor uitwonenden is veel 
omvangrijker dan gedacht. Het 
gesjoemel kost de overheid jaarlijks 40 
à 55 miljoen euro. Eerder werd 
uitgegaan van 27 miljoen euro. “Ik ben 
hier echt van geschrokken”, aldus 
VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra. 
“Een strenge aanpak is noodzakelijk om 
het misbruik terug te dringen. Dat is 
ook in het belang van studenten, want 
zij zijn hiervan de dupe. Elke euro die 
bij sjoemelaars en fraudeurs terecht 
komt, kan immers niet worden gebruikt 
voor onderwijs.”

De nieuwe wet maakt het voor de Dienst 
Uitvoering Onderwijs makkelijker om de 
basisbeurs voor uitwonenden terug te 
vorderen en een boete op te leggen. 
DUO hoeft straks alleen maar te 
bewijzen dat de verdachte student niet 

op het adres woont dat hij aan de 
Gemeentelijke Basisadministratie heeft 
doorgegeven. 

Als een student wordt betrapt op 
fraude, moet hij voortaan het te veel 
ontvangen bedrag terugbetalen, plus 
een boete van vijftig procent. Wordt hij 
nogmaals betrapt, verliest hij zijn recht 
op studiefinanciering en wordt er 
aangifte gedaan. (HOP)

Recordaantal promoties 
aan universiteiten
2 maart 2011 - Nooit eerder hebben 
Nederlandse universiteiten zoveel 
mensen laten promoveren als vorig 
jaar. Een recordaantal van 3.736 
promovendi schreef een proefschrift en 
verkreeg de doctorstitel. 
Al jaren stijgt het aantal promoties, 
maar in collegejaar 2009/2010 was de 
toename nogal spectaculair: ruim 
dertien procent meer dan het jaar 

124-hour bartending at Demos
February 24, 2011 - They’ll have to grin 
and bear it for a little bit longer, but on 
Friday, when the clock strikes twelve, 
student association E.S.V. Demos’ Club 
Committee (SK) will be released from 
their non-stop bartending. By then, ten 
full-time bartenders and three board 
members will have been bartending 
freshmen for 124 hours. It’s an annual 
marathon session, student-style.

Basic grant fraud twice as bad as 
previously expected
March 1, 2011 - Fraud committed with 
the basic grant for students living 
away from their parents is much more 
serious than previously thought. The 
cheating costs the government an 
annual 40 to 55 million euro. Initially, 

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]
ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Er promoveren nog altijd minder 
vrouwen dan mannen, maar dat zal 
waarschijnlijk niet lang meer duren. 
Vrouwen zijn al jaren bezig aan een 
opmars. Er promoveren al bijna vijf keer 
zoveel vrouwen als in 1990. In de 
wetenschapsgebieden welzijn en 
gezondheid zijn vrouwelijke promoven-
di al vijf jaar in de meerderheid.
Aan de TU/e zijn de cijfers een jaar of 
drie stabiel: 191 in 2008, 192 in 2009 en 
189 in 2010.

Eerste onderzoeksvisitatie Industrial Design

“We kunnen verder bouwen op een stevig fundament”
De faculteit Industrial Design heeft bij 
de eerste visitatie van haar onderzoek, 
die vorig jaar april werd uitgevoerd, 
goede resultaten behaald. De interna-
tionale visitatiecommissie liet weten 
onder de indruk te zijn van de enorme 
stappen die de faculteit, die in 2003 
startte met de opbouw van het 
onderzoeksprogramma, in korte tijd 
heeft gezet. Decaan prof.dr.ir. Aarnout 
Brombacher, nu precies een jaar in 
functie, wil verder bouwen op dit stevige 
fundament.
 
Vier onderzoeksgroepen werden 
onderzocht: Designed Intelligence (DI), 
User Centered Engineering (UCE), 
Designed Quality in Interaction (DQI) en 
Business Process Design (BPD). Over de 
resultaten zegt decaan Brombacher: 
“Gemiddeld zaten wij op een schaal van 
1 tot 5 net iets onder de 4, wat staat voor 
zeer goed. Voor een eerste keer is dat 

het beste wat je kunt wensen.” 
De groep DQI van prof.dr. Kees 
Overbeeke springt er duidelijk bovenuit 
met drie vieren voor kwaliteit, producti-
viteit en relevantie en een vijf voor 
levensvatbaarheid. 
Naast de ID-groepen in Eindhoven 
werden aan de Universiteit Twente drie 
groepen gevisiteerd die onder de 
faculteit voor Construerende Technische 
Wetenschappen vallen. Overall scoorden 
die groepen slechter dan de Eind-
hovense collega’s. Extra overleg op 
verzoek van die groepen met beoor-
delingsinstantie QANU heeft geleid tot 
een aanzienlijke vertraging van het 
uitkomen van het definitieve visitatie-
rapport. Industrieel Ontwerpen aan de 
TU Delft was al eerder beoordeeld.

Volgens Brombacher heeft zijn faculteit 
ervoor gekozen om de afgelopen jaren 
kwalitatief goede onderzoeksgroepen 

van elders te halen, zoals uit Delft, bij 
het Instituut voor Perceptie Onderzoek 
(IPO) en van de faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences 
(IE&IS). “Dat zie je terug in de resul-
taten, dat zijn nog steeds goede 
groepen. Ze voelen zich goed bij elkaar”, 
aldus de decaan, die in maart 2010 het 
stokje overnam van ID-oprichter Jeu 
Schouten. Brombacher. “Wat je wel ziet, 
is dat ze van oorsprong een verschillend 
vocabulaire hebben. Neem het woord 
‘design’, dat wordt zelfs binnen de 
faculteit op verschillende manieren 
gebruikt. Vandaar dat de visitatiecom-
missie zegt: ‘Je hebt vier goede blokken: 
DI, UCE, DQI en BPD, bouw verder op dit 
stevige fundament’.”

Brombacher is blij met de beoordeling: 
“De tien jaar dat de faculteit nu bestaat, 
is er gebouwd aan een fantastisch 
bouwwerk. Het CvB vertelde bij het 

Nieuwe keeper voor Tech United
Het robotvoetbalteam van Tech United 
heeft sinds eind februari een nieuwe 
keeper op doel staan. De eerste meters 
van deze doelman op wieltjes liepen 
goed. Tijdens de eerste test- en ontwik -
kel dag ging het vooral om het afstellen 
van de regeltechniek. Met razendsnelle 
reacties moet de keeper straks alle 
ballen pareren die op hem worden 
afgevuurd. 

Technisch gezien is de nieuwe doelman 
de belangrijkste vooruitgang die Tech 
United dit RoboCup-seizoen maakt. 
Omdat de doelman enorm snelle zij-
waart se versnellingen kan maken, zijn 
alle hoeken van de goal goed afgedekt. 
Volgens kenners zullen tegenstanders 
op het EK in het Duitse Maagdenburg 
-van 31 maart tot 3 april- geen kans zien 
om te scoren.
De nieuwe keeper is na de eerste test 
teruggestuurd naar de Gemeenschap-
pelijke Technische Dienst van de TU/e. 
Daar ondergaat de nieuwe robot nog 
enkele aanpassingen. (FvO)

The Tech United robot football team has been using a new goalkeeper 
since late February. Technically speaking, the new goalie is this Robo-
Cup season’s most important improvement for Tech United. Their 
goalkeeper has the ability to dart from side to side, and so all corners 

of the goal are covered. Experts don’t expect any of the team’s competition to score 
any goals against them during the European Championships in the German City of 
Magdeburg, held March 31 - April 3.

[E]
De nieuwe keeper. Foto | Bart van Overbeeke 
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that sum was thought to be around 27 
million. “I am shocked,” says VVD 
State Secretary Halbe Zijlstra. “We 
have to act firmly to curb this abuse. 
It’s in the best interest of students as 
well, because they are the victims here. 
After all, each euro that ends up with 
frauds and cheaters cannot be invested 
in education.”
The new law simplifies the procedure 
for DUO to retrieve illegal grants and 
imposing fines. All DUO has to do is 
prove the suspect is not residing at the 
address they registered with the city 
council.
From now on, if a student is caught for 
fraud, they have to repay the excess 
amount they received, as well as pay a 
fifty per cent fine. Should they be 
caught again, they forfeit the right to a 
student grant, and will be reported with 
the police. 

PhD record at universities
March 2, 2011 - Never before have 
Dutch universities awarded as many 
PhDs as last year. A record number of 
3,736 PhD students wrote their 
dissertations and received the title of 
PhD. 
The number of PhD graduates has been 
increasing for years, but the rise in the 
2009-2010 academic year was rather 
spectacular: well over thirteen per cent 
more than the year before, according to 
new data of Statistics Netherlands 
(CBS).
Women are still less likely to take on a 
PhD, but that may not last for much 
longer. Women have been on the up 
and up for years. Compared to 1990, 
the number female PhD graduates has 
increased almost fivefold. In the 
research areas of healthcare, female 
PhD students have been in the majority 
for five years now. 

Frequentie Cursor 
begin juli bekend
Een projectgroep, voor het grootste deel 
bestaand uit de huidige Cursor-redactie, 
gaat de komende weken werken aan 
een bladformule en begroting voor 
zowel een tweewekelijks als een 
maandelijks verschijnend universiteits-
blad. Aan de hand hiervan neemt het 
College van Bestuur een beslissing over 
de verschijningsfrequentie. Begin juli 
moet dit bekend zijn.

Het CvB heeft vorige week nog geen 
beslissing genomen met betrekking tot 
de vraag of Cursor vanaf september  
eens in de twee weken of eens per 
maand gaat verschijnen. Buiten de 
vakantieperiodes om verschijnt Cursor 
op dit moment nagenoeg wekelijks. De 
redactie heeft de opdracht gekregen om 
voor beide varianten een voorstel uit te 
werken met bijpassende begrotingen. 
Begin juli moet bekend zijn wat bij de 
aanvang van het nieuwe collegejaar de 

frequentie wordt.
Naast de nieuwe plannen voor Cursor 
wordt er door andere projectgroepen 
binnen het Communicatie Expertise 
Centrum (CEC) ook gewerkt aan het 
opzetten van een nieuwsdienst, waar 
straks ook de Cursor-redactie onder valt, 
en aan een plan om in de toekomst meer 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
voor online communicatie. (HK) 

In the next few weeks, a 
project group consisting 
mainly of current Cursor 
editorial staff members 

will be working on a format and budget 
for a biweekly as well as for a monthly 
edition of the university paper. Based 
on their results, the Executive Board 
will then decide on the publication fre-
quency. Their verdict is due early July.

[E]

Eerste onderzoeksvisitatie Industrial Design

“We kunnen verder bouwen op een stevig fundament”
bespreken van de resultaten dat ze van 
een volwassen faculteit nog betere 
resultaten verwacht. Daar zijn we het 
helemaal mee eens. Dat we in tien jaar 
zo’n bouwwerk hebben kunnen 
neerzetten, maakt het voor mij heel 
dankbaar werk om hier Jeu Schouten op 
te volgen en hieraan verder te bouwen. 
De fundamenten en de eerste etages 
liggen er. Daar moeten we nu mee 
verder. Tijdens de komende periode zal, 
naast het disciplinaire onderzoek, veel 
disciplineoverschrijdend onderzoek 
worden uitgevoerd binnen de thema’s 
van de TU/e en de sociaal-maatschap-
pelijke thema’s gezondheid, vergrijzing 
en duurzaamheid. Mijn ideaal zou zijn 
dat, als iets nog ver van een eindproduct 
zit, je dan hier onderzoek doet en het 
product laat ontwikkelen. Op het 
moment dat je ziet dat het werkt, laat je 
het eindproduct door bedrijven ver 
uitontwikkelen. Zoals we dat nu ook met 

Adidas en Philips doen met een 
gezamenlijke roadmap. Daarbij moeten 
we blijven excelleren. Bedrijven willen 
alleen zaken doen met de beste 
onderzoeksgroepen.” (HK/IM)

The Department of 
Industrial Design’s 
research program 
received good reviews 

upon their first inspection last April. 
The international inspection com-
mittee was impressed by the depart-
ment’s major progress in such a short 
time span. It was only in 2003 that ID 
started on the development of their 
research program. Dean prof.dr.ir. 
Aarnout Brombacher, who’s been in 
office for exactly one year now, wants 
to continue to build on these strong 
foundations.

[E]

Student maakt thuistester 
voor allergiepatiënten
Een afstudeerder van TU/e-faculteit 
Industrial Design, Sebastiaan Goud-
smit, heeft een product ontwikkeld 
waarmee consumenten zelf hun voeding 
kunnen testen op voedingsallergenen. 
Zo’n thuistester blijkt allesbehalve 
overbodig; bij het testen van het 
prototype stuitte de student onder meer 
op ‘glutenvrije’ snoep mét gluten.

Goudsmit werkte voor zijn afstudeer-
project onder meer samen met drie 
academische ziekenhuizen. Hij 
automatiseerde bestaande laborato-
riumtests voor allergenen en bouwde 
deze in een apparaat in waarmee 
mensen met een allergie thuis kunnen 
zien of ze een product veilig kunnen 
eten. Bij mensen met een ernstige 
allergie kan het eten van het verkeerde 
voedingsmiddel tot een levensbedrei-
gende reactie leiden.
Toen de student het apparaat testte met 
levensmiddelen uit de supermarkt, vond 
hij sporen van schaaldieren in vissticks 
en hazelnoot in rozijn-chocoladebol-
letjes, terwijl dat niet op het label 
vermeld stond. Als klap op de vuurpijl 
bleek ‘glutenvrije’ snoep wel degelijk 
gluten te bevatten. Om uit te sluiten dat 
het aan zijn prototype lag, reprodu-
ceerde Goudsmit de resultaten met 
industriële laboratoriumtests.
Dat voedingsmiddelen regelmatig 
bestanddelen bevatten die niet op het 
etiket staan, was volgens Goudsmit al 

wel bekend. “Dat is ook niet strafbaar 
als die bestanddelen er onbedoeld in 
terecht zijn gekomen.” Maar dat neemt 
niet weg dat bijvoorbeeld onbedoelde 
sporen van schaaldieren gevaarlijk 
kunnen zijn voor allergiepatiënten. 
“Sommige mensen hebben jarenlang 
buikpijn, maar komen er nooit achter 
wat de oorzaak is.”
Zelfs als de allergene stoffen wel op het 
etiket staan, is dat vaak niet zo 
eenvoudig te herkennen. Goudsmit: “Er 
zijn wel veertig chemische aanduidingen 
voor het allergene bestanddeel van 
eieren. Je moet een academische studie 
hebben gevolgd om alle informatie op 
de labels te begrijpen. Mensen met een 
ernstige allergie leven voortdurend in 
een mijnenveld en dat is psychisch heel 
zwaar. Ik hoop dat mijn vinding het 
leven van deze mensen kan veraan-
genamen.” (TJ)

Sebastiaan Goudsmit, a TU/e graduate from the Department of Indus-
trial Design, developed a product for consumers to test their products 
on food allergens at home. A home test proves to be anything but 

unnecessary; in the test phase, the student discovered ‘gluten-free’ candy containing 
gluten.

[E]

Twee weken geen Cursor
De komende twee weken verschijnt er geen papieren Cursor. 
Op donderdag 24 maart ligt Cursor 21 in de bakken op de 
campus. 
In de tussentijd verschijnt er regelmatig nieuws op de site 
van Cursor: www.tue.nl/cursor. De redactie wenst iedereen 
een fijne carnavalsvakantie.

There will be no paper Cursor for the next two 
weeks. On Thursday, March 24, Cursor 21 will 
be available from the stands on campus. In the 
meantime, the Cursor website will know regular 

updates: www.tue.nl/cursor. The editorial staff wishes you all a 
happy carnival break.

[E]

Goudsmits prototype. De gebruiker kiest op welke allergenen hij of zij het voedingsproduct wil 
testen en plaatst dit in een van de zwarte buisjes. Via een geautomatiseerd programma wordt 
de sample vervolgens verwerkt en getest. Het systeem kan parallel drie testen uitvoeren.
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11 & 12 maart Amsterdam RAI

www.carrierebeurs.nl

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

3TU. STAN ACKERMANS INSTITUTESchool for Technological Design                               

SAI Information day
Date:  Thursday 24 March 2011
Time:  13.00 – 17.00
Location: Eindhoven University of  
 Technology

More information and registration: 
www.3tu.nl/sai

Two-year post-master traineeships to 
boost your career:
• Architectural Design Management Systems
• Automotive Systems Design  NEW!
• BioProduct Design
• BioProcess Engineering
• Civiele Techniek  NEW!
• Comprehensive Design in Civil Engineering  NEW!
• Design and Technology of Instrumentation
• Energy and Process Technology  NEW!
• Information and Communication Technology
• Logistics Management Systems
• Mathematics for Industry
• Process and Equipment Design
• Process and Product Design 
• Robotica  NEW!
• Software Technology
• User System Interaction

Advertenties Internationaal tintje 
aan Trappenloop

Een kleine twintig sportievelingen 
namen dinsdag deel aan de door 
studentenatletiekvereniging Asterix 
georganiseerde Trappenloop in het 
Hoofdgebouw. Leden van Asterix, maar 
ook gelegenheidshardlopers in hun 
spijkerbroek, beklommen de trappen 
van de kelder tot de twaalfde ver-
dieping. De snelsten zelfs binnen een 
minuut. Een bijzondere deelnemer was 
de Duitse ‘professionele trappenloper’ 

Stefan Minten, die over de hele wereld 
reist om trappen te lopen. Als we zijn 
site stairman.org moeten geloven, 
beklom Minten niet alleen trappen in 
New York en Singapore, maar bedwong 
hij ook Egyptische piramides. Tegen de 
piepjonge studenten was de al wat 
oudere professional dinsdag echter niet 
opgewassen. Hij eindigde niet in de top 
drie. (TJ)

Last Tuesday, almost twenty sports freaks participated in the Stairs 
Run in the Hoofdgebouw organized by student athletics associa-
tion Asterix. Asterix members as well as occasional runners in jeans 
climbed all stairs from the basement all the way up to the twelfth floor. 

Some even managed to do so in under a minute.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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“Sta echt even goed stil 
bij je masterkeuze”
Drs. Wilma Groenendaal is een van de 
vijf studiekeuzebegeleiders van het 
Onderwijs en Studenten Service 
Centrum. Op de mastermiddag van  
28 februari beantwoordde zij allerlei 
vragen van masterkiezers.

Vinden studenten het over het 
algemeen moeilijk om een master  
te kiezen?
“Dat ligt eraan; ik weet het natuurlijk 
alleen van de mensen die bij ons 
komen. Het is een belangrijke keuze, 
maar over het algemeen geen hele 
grote ommezwaai. Een TU/e-bachelor- 
student gaat niet ineens psychologie 
studeren. En het hele onderwijstraject 
zit al vol keuzemomenten. Dat begint 
op de basisschool met het kiezen van 
je vervolgopleiding, dan een profiel, 
en ook later: werken is ook keuzes 
maken. Het is mooi dat dat keuze-
moment er voor de master ook is.”

Masteropleidingen lijken als 
paddenstoelen uit de grond te 
schieten. Is het een goede zaak dat er 
steeds meer keus is of zien studenten 
zo door de bomen het bos niet meer?
“In theorie is het goed dat je keus 
hebt, maar in de praktijk is het bijna 

niet te doen. Ga eens een master 
zoeken op internet; je ziet inderdaad 
door de bomen het bos niet meer.  
Het zou een goede zaak zijn als de 
opleidingen ook echt verschillend zijn. 
Zelfs binnen 3TU is het verschil soms 
al moeilijk te bepalen.”

Wat is je belangrijkste tip?
“Daar kan ik zo geen antwoord op 
geven want iedere student is 
verschillend, heeft een andere vraag 
of probleem. Wat ik wel tegen iedereen 
wil zeggen is: sta echt even goed stil 
bij je masterkeuze. Het is een moment 
dat ervoor gemaakt is om te reflecteren 
op wat je hebt gedaan en wat je wilt  
in de komende jaren, wat jouw route 
moet zijn.” (SK)

Drs. Wilma Groenendaal 
is one of five university 
career counselors at 
STU. At the ‘master af-

ternoon’ on February 28, she answered 
all kinds of questions from future mas-
ter students. Her advice for selecting 
a master: “Really take the time to stop 
and think about your choice”.

[E]

Wilma Groenendaal. Foto | Rien Meulman

Promovendi willen werknemer blijven
Promovendi van diverse universiteiten 
komen in het geweer tegen de her -
invoering van het zogeheten bursalen-
stelsel. Staatssecretaris Halbe Zijlstra 
wil de wet wijzigen om het opnieuw 
mogelijk te maken om promovendi op 
een beurs te laten promoveren. Die zien 
dit als een aantasting van hun rechten. 
Ook PromoVE, waarin de Eindhovense 
promovendi zijn verenigd, sluit zich aan 
bij de actie, al zijn er aan de TU/e geen 
plannen om het bursaalstelsel in te 
voeren.

Wiskundepromovendus Maxim Hendriks 
laat namens PromoVE weten dat zij de 
actie, die vooralsnog bestaat uit een 
e-mailactie en een brief aan de Tweede 
Kamer, “uiteraard” ondersteunt. “Die 
brief gaan we zeker tekenen. Wij zien er 
niets in om promovendi als studenten te 
beschouwen. We verzorgen namelijk 
onderwijs en dragen bij aan de weten -

schappelijke output van de universiteit.”
De herintroductie van het bursalenstel-
sel zou universiteiten ongeveer een 
derde in arbeidskosten voor promovendi 
besparen, zo is de redenering, omdat de 
universiteiten dan geen werkgevers-
belasting en pensioenkosten hoeven te 
betalen. 
In 2008 stelde ook de Tweede Kamer, 
met uitzondering van de PVV, dat 
promovendi gezien moeten worden als 
volwaardige werknemers. Toch hebben 
de universiteiten er nu bij Zijlstra op 
aangedrongen om beurspromovendi via 
een wetswijziging weer mogelijk te 
maken, zo schrijft de staatssecretaris in 
een reactie op het rapport van de 
Commissie Veerman over het hoger 
onderwijs. In dit rapport wordt het 
bursalenstelsel overigens niet genoemd

Volgens Peter van Dam, woordvoerder 
van het College van Bestuur, heeft de 

TU/e geen plannen om het bursalenstel-
sel in te voeren. Wel ziet hij de voordelen 
van een wetswijziging. Die zou het 
bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen 
maken om te gaan met buitenlandse 
promovendi die een beurs van hun eigen 
overheid meebrengen. (TJ)

www.promovendus.org 

PhD students from 
various universities are 
taking up arms against 
the reintroduction of the 
so-called bursary system. 

State Secretary Halbe Zijlstra wants to 
enforce an amendment so PhD students 
may do their research on a grant. They 
consider the plans an infringement of 
their rights. PromoVE, the union of Eind-
hoven PhD students, will also join the 
campaign, even though TU/e does not 
intend to introduce the bursary system.

[E]

Communicatiestudenten  
moeten Shift040 vlottrekken
Fontysstudenten Communicatie gaan 
studentenwebsite Shift040 vanaf nu 
draaiend houden. Dit meldt communi-
catieadviseur Wies van Kats, die was 
aangetrokken om de organisatie en 
toekomst van de site en stichting onder 
de loep te nemen.

Derdejaarsstudenten Fontys Communi-
catie moeten een jaar als communicatie-
bureau leren werken en nemen hier 
Shift040 als ‘project’ voor. Wies van 
Kats: “We konden geen nieuwe 
bestuursleden vinden, maar vinden het 
wel belangrijk dat de website voor en 
door studenten blijft bestaan. Dit is een 
goede constructie.”
Minstens twee communicatiestudenten 
gaan aan de slag met de website. Zij 
onderzoeken hoe de site kan worden 
verbeterd en implementeren die 
verbeterpunten. Zij gaan ook kijken hoe 
de toekomst van Shift040 eruitziet als 
hun jaar erop zit. Een community-
manager (niet-student) is aangetrokken 
om de kennis binnen Shift040 te 

waarborgen. Volgens Van Kats wordt er 
toegewerkt naar een ‘community’ met 
meer interactie tussen studenten. De 
redacteuren, een poule van achttien 
studenten die in meerdere of mindere 
mate actief zijn, blijft nieuwsberichten 
schrijven. Volgens Van Kats kan Shift040 
voorlopig vooruit met de huidige 
geldstromen en blijft Shift040 
vooralsnog een stichting. (JvG)

From now on, Fontys stu-
dents of the Department 
of Communication will 
maintain student web-

site Shift040. The news was revealed 
by communication consultant Wies 
Kats, who was recruited to evaluate the 
organization and future of the website 
and its foundation.

[E]
Onderzoek ondernemerschap:  
TU/e kan meer helpen met netwerken
Degenen die het vak ondernemerschap 
volgden aan de TU/e, startten vaak een 
bedrijfje tijdens of vlak na hun studie. 
De TU/e zou startende ondernemers 
meer kunnen helpen bij het opbouwen 
van een netwerk. Dit zijn twee van de 
conclusies die studenten Technische 
Bedrijfskunde trokken na hun onder-
zoek naar de effecten van het onderne-
merschaponderwijs aan de TU/e.

Veel mensen die ondernemer-
schaponderwijs hebben gevolgd, zijn 
van plan ooit nog een bedrijf te starten. 
Redenen om (nog) geen bedrijf te 
starten, zijn carrièrekansen en het 
ontbreken van een goed bedrijfsidee. 
Iets meer dan een kwart (28%) van de 
startende ondernemers geeft aan hulp 
te hebben gehad van de TU/e. Dit zijn 
enkele uitkomsten van het onderzoek 
dat studenten Twan Braamse, Tim van 
Haperen, Jip de Kort en Luc Schilders 
uitvoerden voor het vak Dataverwerving 

en Analyse. Hun opdracht kregen ze via 
prof.dr. Leo Verhoef, hoogleraar bij 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences, en het Brabant Center of 
Entrepreneurship.
Bijna driehonderd oud-studenten die de 
afgelopen tien jaar ondernemerschap-
onderwijs hebben gevolgd, vulden een 
enquête in. Volgens Verhoef is het onder 
meer opvallend dat veel bedrijfjes het 
licht zien tijdens of vlak na het 
afstuderen. “Dat druist tegen ons advies 
in om eerst meer ervaring in het 
bedrijfsleven op te doen bij een 
bestaand bedrijf. Het is anderzijds wel 
begrijpelijk, omdat blokkades zoals een 
getrouwd leven of een opgebouwde 
carrière er dan nog niet zijn.”
Op de constatering dat relatief weinig 
respondenten aangeven dat ze hulp van 
de TU/e hebben gehad, reageert 
Verhoef: “Sinds een jaar wordt er meer 
ondersteuning en advisering geboden, 
onder meer vanuit het Brabant Center of 

Entrepeneurship. Daarvoor was dat 
minder.”  Via Linkedin wordt mensen 
gevraagd om mee te denken over op 
welke vlakken de TU/e startende 
ondernemers nog meer kan onder-
steunen. (JvG)

Lees ook het artikel op pagina’s 8 en 9 
over studenten die hun studie met het 
runnen van een bedrijfje combineren.  

Students who took the 
course Entrepreneurship 
at TU/e often start their 

own business during or right after their 
studies. TU/e could help starting entre-
preneurs build a network. These are two 
of the conclusions drawn by students 
of Industrial Engineering after having 
researched the effects of entrepreneur-
ship education at TU/e.

[E]

Nieuwe EE-master Care and Cure
Gezondheid is een steeds belangrijker 
gebied voor toepassingen uit Electrical 
Engineering. Denk aan MRI-scanners, 
pacemakers en apparatuur die helpt 
diagnoses te stellen. De ontwikkeling 
van deze toepassingen is het onderwerp 
van de nieuwe masteropleiding Care 
and Cure.

Alle vakken, op twee nieuwe na, worden 
al jaren gedoceerd bij EE. Wat dat betreft 
is er niet echt een nieuwe mastertrack, 

zegt dr.ir. studieadviseur Jan Vleeshou-
wers. “De nieuwe naam Care and Cure 
helpt bij de profilering van Electrical 
Engineering. De meeste mensen hebben 
moeite onze opleiding ergens aan te 
koppelen, maar nu is dat duidelijker. We 
verwachten dat het nieuwe studenten 
trekt.”
Die studenten moeten eerst een 
bachelor bij EE, Biomedische Technolo-
gie of Werktuigbouwkunde gehaald 
hebben. Dat kan ook bij vergelijkbare 

studies in Delft of Twente. (NS)

Health is an increasingly 
important area for Electri-
cal Engineering applica-
tions. Just think of MRI, 

pacemakers, and diagnosis equipment. 
The development of these applications 
is the main focus of the new master Care 
and Cure.

[E]

Mastermiddag in nieuw jasje
Tijdens de mastermiddag op maandag 
28 februari hebben ruim 230 bezoekers 
kennisgemaakt met de masteroplei-
dingen van de TU/e. Er werd een nieuwe 
opzet uitgeprobeerd met behalve de 
opleidingsprogramma’s aan de facul -
teiten ook een markt, coachinggesprek-
ken met een studiekeuzeadviseur en een 
speeddatesessie met alumni. 
Dennis Olfers, derdejaars Industrial 
Design, was blij dat hij op het allerlaat-
ste moment had besloten om naar de 

mastermiddag te komen. Hij heeft 
‘gedate’ met een PDeng trainee van het 
Stan Ackermans Instituut (SAI). Olfers: 
“Tot vandaag had ik nog nooit van het 
SAI gehoord. Het klinkt wel leuk: de 
manier waarop zij multidisciplinaire 
projecten van bedrijven aanpakken. Een 
goede stap richting het bedrijfsleven.”
Het aantal bezoekers lag met 230 boven 
dat van vorig jaar, toen er 204 geïnteres-
seerden naar de middag kwamen. Dat 
komt deels doordat nu voor het eerst ook 

TU/e-bachelors waren uitgenodigd. (SK)

At the master afternoon 
that was organized last 
Monday, February 28, 
over 230 visitors came 

to learn more about TU/e’s master pro-
grams. This time, the afternoon had a 
new setup: apart from the usual depart-
ment programs, there was a market, the 
possibility to talk with a career coach, 
and an alumni speeddating session.

[E]
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TU/e-brede ICT en statistiek cursussen
In de maanden maart, april en mei is  
er voor studenten en medewerkers van 
de TU/e de mogelijkheid de volgende 
cursussen te volgen:
Maart: HTML, Excel 2007 basis/vervolg 
en  Matlab.
April: Access 2007, programmeren in 
C++  en StyleSheets.
Mei: Ms Project 2007, C++ advanced, 
JavaScript, Outlook/word 2007,  
Latex Advanced en Matlab Advanced.
Voor nadere informatie en inschrijving 
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursuspro-
gramma voor 2011 op de website.

SAI | SAI Information day 24 March 2011
Are you currently completing your 
Master of Science programme?  
Are you interested in technological 
design and looking to enhance your 
skills and expertise to boost your 
career? Are you ready for a two-year 
training programme while at the same 
time receiving a salary? Then you 
should consider applying to one of  
the technological design programmes 
at the 3TU.School for Technological 
Design, Stan Ackermans Institute. 

Together the three Dutch universities  
of technology – Eindhoven University  
of Technology, Delft University of 
Technology and University of Twente – 
offer eleven exceptional two-year 

post-master programmes that will put 
you on a faster track to a successful 
career in industry. In addition to 
broadening your technological expertise, 
you will also learn more professional 
skills that will enhance your career 
opportunities. Industry offers engineers 
from our programmes excellent jobs, 
because it is known that our graduates 
have gained superb qualities! 

We are pleased to invite you to our  
SAI information day on Thursday  
24 March 2011 at Eindhoven University 
of Technology. Entry is for free.  
For more information and registration 
please visit  www.3tu.nl/sai

ICMS | Lecture series ‘Aan de Dommel’ 
presents: Prof.dr. Klaus Mainzer
Life as a Machine? From Life Science  
to Robotics and Artificial Intelligence. 
This talk discusses challenges from  
life science to robotics and artificial 
intelligence and asks for the human 
condition (‘conditio humana’) of 
technical evolution.
Date: March 17, 2011
Time: 14.00 hrs
Location: Filmzaal, De Zwarte Doos

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
M. Vidojkovic MSc verdedigt op 
woensdag 9 maart 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 ‘Configurable 
Circuits and Their Impact on Multi- 
Standard RF Front-End Architectures’. 
Vidojkovic promoveert aan de faculteit 
Electrical Engineering. De promotoren 
zijn prof.dr.ir. P.G.M. Baltus en  
prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund.

S. Srinivasan verdedigt op maandag  
14 maart 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 ‘Magnesium 
Transition-Metal based lightweight 
hydrogen-storage materials. A NMR 
study’. Srinivasan promoveert aan de 
faculteit Scheikundige Technologie.  
De promotoren zijn prof.dr. R.A. van 
Santen en prof.dr. P.H.L. Notten.

Ir. M.J.C. van der Stelt verdedigt op  
dinsdag 15 maart 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 ‘Chemistry and 
Reaction Kinetics of Biowaste Torre-
faction’. Van der Stelt promoveert aan  
de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotor is prof.dr. H.J. Veringa.

T.E.J. Campbell Ricketts MSc verdedigt 
op donderdag 17 maart 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 ‘Dynamics of 
Charge and Spin Excitations in InGaAs/
GaAs Quantum Dots’. Campbell-Ricketts 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn  
prof.dr. P.M. Koenraad en prof. X. Marie.

Manohar MSc verdedigt op maandag  
21 maart 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 ‘Thermo-Acoustics  
of Bunsen Type Premixed Flames’. 
Manohar promoveert aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. De promotor  
is prof.dr. L.P.H. de Goey.

Ir. M.G.M.M. van Kraaij verdedigt op 
dinsdag 22 maart 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 ‘Forward Diffraction 
Modelling: Analysis and Application  
to Grating Reconstruction’. Van Kraaij 
promoveert aan de faculteit Wiskunde & 
Informatica. De promotor is  
prof.dr. R.M.M. Mattheij. 

M. Funk MSc verdedigt op woensdag  
23 maart 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 ‘Model-driven Design 
of Self-observing Products’. Funk 
promoveert aan de faculteit Electrical 
Engineering. De promotoren zijn  
prof.dr. H. Corporaal en  
prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

Dipl.-Ing. A. Ivanovic verdedigt op 
donderdag 24 maart 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 ‘Strategy-
focused architecture investment 
decisions’. Ivanovic promoveert aan de 
faculteit IE&IS. De promotor is prof.dr. 
C.C.P. Snijders.

STUDENTENLEVEN

T!nt | Workshop: Ontwikkel je  
creatieve kant
Iedereen is creatief! In deze workshop 
wordt er op een tweetal aspecten van 
creativiteit ingezoomd. In het eerste 
gedeelte van de workshop worden er 
technieken behandeld waarmee je 
makkelijk een origineel idee kan 
ontwikkelen. Je zult ervaren hoe het is 
om ‘buiten de box’ te denken. In het 
tweede gedeelte van de workshop 
wordt er aandacht gegeven aan je eigen 
persoonlijke inspiratiebron. Hoe zet je 
deze in bij een creatief proces? Meld je 
snel aan voor deze workshop en ontdek 
je eigen creatieve kracht. Aanmelden 
via tint@tue.nl. Datum: 24 maart 2011. 
Tijd: 19.30-22.00. Locatie: Café Tint 
(studentencentrum de Bunker)  
Kosten: Gratis 

Workshop NLP
NLP staat voor Neuro Linguïstisch 
Programmeren en het is al jaren razend 
populair. De methode om je communi-
catie naar een hoger niveau te tillen,  
je negatieve gevoelens te vervangen 
door positieve, je doelen te bereiken  
en je onderbewustzijn in te zetten om 
sneller te leren. Na afloop ken je de 
belangrijkste NLP-technieken en 
beschik je over een nieuwe dosis 
energie. Wil je ook je communicatie 

naar een hoger niveau tillen? Meld je 
dan aan via tint@tue.nl  
Datum: 17 maart - Tijd: 20.0-22.00  
Locatie: Café Tint - Kosten: Gratis 

Intercambio
Wil je graag een vreemde taal leren, 
maar heb je geen zin om nog extra 
hiervoor in de boeken te duiken?  
Dan is Intercambio iets voor jou! 
Intercambio is een talenprogramma 
waarbij twee mensen die elkaars taal 
willen leren aan elkaar gekoppeld 
worden. Jij wilt bijvoorbeeld Spaans 
leren en je Spaanse ‘ buddy’ wil zijn 
Nederlands oefen.  De avond begint 
tijdens een biologische maaltijd 
waaraan je voor 3,50 euro kunt 
deelnemen. Wil je dus ook op een 
ongedwongen en vrijblijvende manier 
een vreemde taal leren? Geef je  
dan snel op  via tint@tue.nl  
(uiterste inschrijfdag 12 maart)  
Datum: 16 maart 2011 - Tijd 18.30-22.00 u.   
Locatie: café Tint - Kosten: 3,50 euro 
voor het eten.

DIVERSEN

IBO-Nederland | Beleef cultuur, bouw mee! 
Culturele uitwisseling, samenwerking 
met lokale bevolking en een unieke 
ervaring tegen lage kosten? IBO-Neder-
land is een non-profit organisatie en 
organiseert vrijwilligersprojecten in 
verschillende landen wereldwijd.  
Zo kun je als activiteitenbegeleider 
meehelpen in een tehuis voor 
gehandicapte kinderen in Kroatië  
of meebouwen aan een school in 
Marokko. De projecten zijn tussen  
de 2-4 weken en je werkt samen met 
een internationale groep vrijwilligers. 
Meer weten? Kijk dan op  
www.ibo-nederland.org of kom naar 
een infodag: 12 maart in Nijmegen of  
18 maart in Utrecht. 

VACATURES

Postdoc Material and Interface 
Chemistry, faculteit ST, V37.1324,  
1,0 fte, Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

(junior) Bedrijfskundig Adviseur  
(0,8 - 1,0 fte), Euflex, EU.1323,  
0,8 fte, Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

Manager Tele- en Datacommunicatie 
Services, Euflex, EU.1325, 1,0 fte, 
Schaal 12 CAO Nederlandse  
Universiteiten.

PhD position: Dynamics, collisions and 
coalescence of droplets in turbulence, 
faculteit TN, V34.1326, 1,0 fte, 4 years, 
Schaal 27 CAO Nederlandse  
Universiteiten Promovendus.

PhD Student Numerical simulation of 
boiling control in peristaltic ducts, 
faculteit WTB, V35.1223, 1,0 fte, 4 years, 
Schaal 27 CAO Nederlandse  
Universiteiten Promovendus.

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

Patentwerk B.V. is een jong en enthousiast octrooibureau gevestigd in het 

centrum van ‘s-Hertogenbosch. Voor onze cliënten zijn wij internationaal 

actief met het aanvragen en in stand houden van octrooibescherming op

 uiteenlopende technische gebieden.

Wij zijn op zoek naar

 TECHNISCH ACADEMICI (Ir.) 

met 0-5 jaar werkervaring, die bereid zijn gedurende ongeveer 4 jaar een post-

doctorale beroepsopleiding tot octrooigemachtigde te volgen. Tijdens deze 

juridische opleiding leer je de belangen van uitvinders zowel schriftelijk als 

mondeling te behartigen.

Als je naast een afgeronde technische opleiding een goed ontwikkeld taalgevoel 

hebt, en je je verder wilt ontwikkelen in het recht, komen we graag met je in 

contact.

Verder zijn wij op zoek naar een

 TECHNISCH HBO-er (Ing.)

 met mechanische/fysische achtergrond en interesse in innovatie, voor de 

functie van octrooionderzoeker. In deze functie onderzoek je de nieuwheid van 

uitvindingen en signaleer je mogelijke inbreuk op bestaande octrooien.

Sollicitaties voor beide functies via e-mail info@patentwerk.nl

Patentwerk B.V., Julianaplein 4, 5211 BC ‘s-Hertogenbosch

Meer informatie op www.patentwerk.nl.

cursor-patentwerk 110224.indd   1 28-02-2011   10:11:47
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Effe zeuren

In 1850 had Nederland drie miljoen 
inwoners, daaronder duizend studenten, 
waarvan vijfhonderd in Leiden. Ik lees 
dit in een boek over Busken Huet dat  
ik cadeau kreeg. Ter vergelijking: 
Nederland heeft nu zeventien miljoen 
inwoners, daaronder 250.000 
studenten, waarvan minder dan tien 
procent in Leiden.
De theoloog Huet vind ik niet zo’n 
boeiende figuur in de Nederlandse 
letteren, maar het boek geeft allerlei 
interessante details over het leven van 
de gegoede burgerij in die tijd. 
Een studiebeurs -van particuliere 
instellingen- bedroeg toen 400 gulden 
per jaar. Dat was net als nu veel te 
weinig. Er werd door de ‘heren’ veel 
‘gebitterd’ en gebiljart, en alleen aan 
eten en drinken waren ze gauw het 
dubbele kwijt. Sommige dingen waren 
wel goedkoop. Een student die van 
Groningen naar Leiden verhuisde, laat 
weten: “De dienstmeiden laten zich hier 
pro Deo opzitten, en de huur is slechts 
tien stuivers”. Het woord ‘opzitten’  
in deze context was mij onbekend.
De Leidse Huet had weinig waardering 
voor de ‘hogescholen’ -het woord 
universiteit gebruikt hij niet- buiten 
Leiden. Hij streeft niet naar een 
hoogleraarschap aan de ‘toekomstloze 
instellingen’ Groningen of Utrecht. 
Over Amsterdam schrijft hij dat het  
(in 1877) ‘beter niet opgerigt’ had 
kunnen worden. De instelling bestond 
in feite al sinds 1632 als ‘Atheneum 

Illustre’ - met Barlaeus en Vossius.  
Een hoogleraarschap in Leiden 
ambieert hij in 1875 wel, maar krijgt  
hij niet: hij bijt de hand die hem zou 
moeten voeden.
Het jaarsalaris van een ‘beginnend 
hoogleraar’ bedroeg toen 4000 
gulden, zeven keer mijn vaders eerste 
jaarsalaris in 1916 als beginnend 
onderwijzer: 575 gulden.
In 1876 wordt het Latijn als universi-
taire voertaal afgeschaft. Zowel 
hoogleraren als studenten spraken dat 
vaak gebrekkig. Onder wiskundigen 
was Nederlands in Leiden al langer 
voertaal; Van Schooten Sr. gaf slecht 
wiskundeonderwijs in het Latijn,  
zoon Frans (1616-1660) gaf goed 
onderwijs in het Nederlands. 
Wat zou een boek in 2150 te melden 
hebben over de universiteiten van nu? 
Misschien dat in 2026 het Nederlands 
werd afgeschaft.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Hubert Veringa, hoogleraar Bio- 
energie, faculteit Scheikundige Technologie

Hoe gevaarlijk is het 
boren naar Brabants 
schaliegas?
Boren naar schaliegas is veel schadelijker 
voor het milieu dan werd aangenomen, 
zo blijkt uit interne rapporten van de 
Amerikaanse Environmental Protection 
Agency (EPA) die deze week naar buiten 
kwamen. Bij schaliegaswinning komt 
afvalwater vrij met radioactief radium. 
Ook van belang voor Nederland, want  
de Brabantse bodem zit vol met dit 
schaliegas. In Boxtel is recent een 
vergunning afgegeven voor een 
proefboring, in Haaren loopt een 
aanvraag. Waarom horen we momenteel 
zoveel over schaliegas, wat zijn de 
precieze risico’s en loopt Brabant gevaar 
als de boringen worden doorgezet?

“Schaliegas is niet nieuw. Het is al jaren 
bekend dat er in leisteen, ook wel 
schalie genoemd, veel methaan zit 
opgeslagen. In Amerika en Rusland is  
er volop aandacht voor deze vorm van 
gaswinning, mede door de stijgende 
gasprijzen. Het grote probleem is echter 
dat dit methaan niet zit opgesloten in 
poreus gesteente, zoals bij aardgas, 
maar in scheurtjes in een dichte 

leisteenlaag. Die laag bevindt zich ook 
nog eens heel diep in de bodem. Daarom 
is er een andere manier van boren nodig. 
Eerst een gat van zo’n 3000 meter naar 
beneden, daarna wordt er horizontaal 
geboord om zoveel mogelijk gasscheurtjes 
te treffen. Door explosieven in het boorgat 
te plaatsen, worden er grote scheuren 
gemaakt in de leisteenlaag. Daarin worden 
onder hoge druk water, zand en 
chemi calieën geïnjecteerd. Vanuit die 
grote scheuren ontstaan zo vele extra, 
kleine scheurtjes en kan het methaan 
door het vergrootte oppervlak uit het 
gesteente vrijkomen. Omdat recent de 
boortechnieken verbeterd zijn, komt 
winning van schaliegas op grote schaal 
nu ter sprake.”

“De milieuschade veroorzaakt door 
schaliegasboringen is drieledig. 
Allereerst komen er door de ontstane 
scheuren in het gesteente allerlei 
radioactieve vervalproducten vrij die  
in de matrix zijn opgeslagen. Deze 
radioactieve stoffen, waaronder radium, 
kunnen zich via het afvalwater mengen 

met het hoger gelegen drinkwater of 
kunnen via de bodem in de voedselketen 
terecht komen. Daarnaast lost ook een 
gedeelte van het methaan op in het 
afvalwater, en komt zo mee naar boven. 
Dit broeikasgas concentreert zich in de 
lozings-bassins en kan sterk bijdragen 
aan het broeikaseffect. En ook in dit 
geval kan via het afvalwater het 
drinkwater vervuild raken. In enkele 
Amerikaanse staten schijnt het 
drinkwater vol methaangas te zitten. 
Mensen beweren zelfs dat ze water 

hebben zien branden. Naast deze 
problemen is ook het waterverbuik  
een punt van zorg. Er is een enorme 
hoeveelheid water nodig om schaliegas 
vrij te maken. Het gaat daarbij echt  
om miljoenen liters water. Op termijn 
kan dat leiden tot een watertekort.”

“De hoeveelheid schaliegas in de 
Nederlandse bodem is niet verwaar-
loosbaar. In Amerika zijn er echter nog 
teveel ongelukken rondom de winning 
van schaliegas. En Nederland is een  

zeer dichtbevolkt land. Daarnaast is de 
huidige manier van schaliegaswinning 
dus vooralsnog verre van milieuvriende-
lijk. Maar met nieuwe technologieën zijn 
al deze problemen overkomelijk. Daar 
moeten we eerst maar eens energie in 
steken. In de tussentijd zijn boorexperi-
menten om ervaringen op te doen heel 
nuttig. Maar voor grootschalige winning 
zijn wij en de technologie nog echt niet 
klaar.” (NT)

Vox Academica

Prof.dr. Hubert Veringa. Foto | Bart van Overbeeke

Cees van Keulen | mediavoorlichter

Wie ben je en wat doe je aan de TU/e? 
“Cees van Keulen is mijn naam. Met mijn 
diploma Elektrotechniek (ing.) op zak 
ben ik in de jaren zeventig gestart als 
persvoorlichter bij Philips. Na zes jaar 
bij de Persdienst van Philips ben ik bij 
de TU/e gaan werken. Voltijds in twee 
functies van 0,5 elk: wetenschaps-
redacteur bij het universiteitsblad en 
wetenschapsvoorlichter. Ik werk nu 
-samen met twee collega’s- als 
mediavoorlichter binnen het  
Communicatie Expertise Centrum.” 

Wat houdt mediavoorlichting in?
“Contacten met de media met als doel 
de TU/e nog bekender te maken.  
De aanwezigheid van onze universiteit 
in de pers en op radio en tv en in de 
online media draagt bij aan de 
naamsbekendheid van de TU/e. 
Iedereen op de universiteit kan de  
TU/e ‘beroemder’ maken. Van student 
tot hoogleraar, van medewerker tot 
bestuurder. Ik help bij het opsporen  
van ‘nieuws’ en bij het publiek maken 
daarvan. Dat gebeurt via allerlei media 
en ook via Cursor en de website van  
de TU/e.” 

Waar ben je trots op, kijkend naar  
de TU/e?
“Het is interessant om innovatieve 
onderzoekers over de toekomst te horen 
praten. Over baanbrekende ontwikke-
lingen, over nieuws dat er toe doet. 
Zoals over energie, gezondheids-
technologie en slimme mobiliteit.  
Daar krijg ik positieve energie van.  
En dan natuurlijk de contacten met 
creatieve studenten die ludieke 

evenementen op touw zetten.  
Ik ben er trots op om medewerker te zijn 
van een universiteit die ambitieus is.  
Het strategisch plan straalt vertrouwen 
uit in de toekomst. In 2020 ziet de 
TU/e-campus er veel kleurrijker uit….”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Hoe bekender de universiteit, hoe meer 
belangstellenden contact zullen zoeken 
met de TU/e. Dat is goed voor het 
aantrekken van studenten, voor 
contacten en contracten met derden  
en voor de beeldvorming van de TU/e  
en ook van Brainport. De TU/e-mensen 
dragen zeker bij aan de ‘brains’ in deze 
regio. Als voorlichter help je mee om  
de universiteit in de media op de kaart 

te zetten. Journalisten weten ook jou  
te vinden, je bent hun aanspreekpunt.  
Ik ben 63 jaar en hoop nog een paar jaar 
als persvoorlichter mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan het vergroten  
van de bekendheid van de TU/e.” (NS)

It all starts with U

Cees van Keulen bij de W-hal: “Hier bouwt de TU/e aan de toekomst!”

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Je ziet ze vaak opduiken in tuinen van 
vijftigjarigen: opblaaspoppen in de 
vorm van een Abraham of Sarah. Voor 
Jeroen Geerts (22), student Technische 
Bedrijfskunde, brengen ze brood op  
de plank.

Geerts zat in 2006 in de laatste klas 
van het vwo, toen zijn oom vijftig werd. 
Het bedrag wat de familie moest 
neertellen -negentig euro- voor het 
huren van de pop vond hij aan de hoge 
kant. Tegelijkertijd leek het hem een 
gemakkelijke manier om geld te 
verdienen. De jonge ondernemer 
mailde verhuurders en kon een 
tweedehands exemplaar van een 
Abraham op de kop tikken. Het bedrijf 
OpblaasVerhuur was geboren. 
Hij komt aan klanten door flyeren, 
adverteren en mond-tot-mondreclame. 
“Wat dat betreft heb ik de goede 
doelgroep om me heen. Veel studenten 
hebben ouders die rond de vijftig jaar 
zijn.”
Geerts breidde zijn assortiment uit  
en brengt inmiddels verschillende 
opblaasbare artikelen aan de man. 
Tijdens een studiereis naar China 
bezocht hij een fabriek. Dit resulteerde 
erin dat zijn artikelen nu deels in China 
worden gemaakt - dat is goedkoper. 
Het materiaal ligt op zijn studenten-
kamer en bij zijn ouders. Met zijn rode 

bedrijfsauto rijdt hij af en aan naar 
klanten. Geregeld zit hij achter de 
naaimachine als er een scheurtje in 
een opblaasbaar artikel zit of buigt  
hij zich over het papierwerk. 
De combinatie werk en studie is niet 
altijd gemakkelijk. “Als ik voor een 
opdracht verder weg moet, kan ik geen 
colleges volgen. Als er problemen zijn, 
moet ik de telefoon opnemen. Een 
klant gaat al snel voor. Ja, het zorgt 
voor vertraging, maar dat is het mij 
helemaal waard.  
En, het staat goed  
op je cv. Als 
student heb je 
mooi de tijd om  
het runnen van  
een bedrijf een 
tijdje uit te 
proberen.” 
Geerts begon in 
2006 bij Techni-
sche Natuurkunde 
en maakte in 2007 
de overstap naar 
Bedrijfskunde. Dit 
jaar hoopt hij zijn 
bachelor te halen. 
Hoewel hij veel 
kennis opgedaan 
heeft tijdens zijn 
studie, levert  
zijn werk hem 

omgekeerd ook inzichten op. “Dan 
leren we iets wat ik al in de praktijk 
heb gezien in mijn bedrijf.” 
De 22-jarige heeft altijd geweten dat 
hij een bedrijfje zou starten. “Het voelt 
goed om eigen baas te zijn. Ik kan zelf 
mijn dag indelen. Ik had ook vakken 
kunnen vullen, maar dit geeft meer 
voldoening. Ik vind het geweldig om 
iets op te zetten. En ook al zijn er 
problemen, stiekem vind ik het verrekte 
leuk om het allemaal te regelen.” 

De Bedrijfskundestudent ziet zich ook 
na zijn studie wel met een eigen bedrijf 
aan de slag gaan. Het is nog de vraag 
of hij zijn huidige activiteiten dan 
voortzet. “Nu kan ik er goed van leven. 
De verhuurmarkt raakt echter steeds 
meer verzadigd. Ik ga me daarom meer 
richten op import en verkoop van 
‘inflatables’. Ik zie wel wat ik na mijn 
studie ga doen.” 
www.Inflatableopmaat.nl en
www.opblaasverhuur.nl

Ondernemen aan de TU/e
•  Bachelorstudenten kunnen de minor Ondernemerschap en Innovatie volgen bij de  

faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS).

•  Voor masterstudenten is er het certificaatprogramma Technology Entrepeneurship.  
Doel van dit programma is om studenten klaar te stomen voor het ondernemerschap. 

•  Voor promovendi is een masterclass ontwikkeld waarin wordt gewerkt aan de opbouw van 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om met succes een bedrijf op te zetten en te leiden. 

•  Het Brabant Center of Entrepeneurship (BCE), dat op het TU/e-terrein zit, ontwikkelt 
onderwijs programma’s, houdt lezingen, netwerkbijeenkomsten en biedt andere activiteiten 
aan op het gebied van ondernemerschap voor studenten in Tilburg en Eindhoven.  
www.bc-e.nl. 

•  De Stichting Vrienden van het Brabant Center of Entrepeneurship wordt 14 maart officieel 
opgericht. Het doel hiervan is het bedrijfsleven meer te betrekken bij de ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten van BCE. Zie ‘Friends of BCE’ op www.linkedin.com.

•  Het Innovation Lab regelt zaken rondom kennisvalorisatie en biedt ondersteuning bij de 
ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en bedrijven. 

Zie ook www.tue.nl/ondernemen. 

“Wie kan nu zeggen dat hij wordt betaald 
om in een helikopter te zitten?” Antoine 
van Erp (26), Bouwkundestudent en 
fotograaf, geniet ervan om op plekken  
te komen ‘waar je normaal gesproken 
niet snel komt’ en om met veel mensen 
in contact te komen. 

Het begon allemaal zo’n vier jaar 
geleden, toen Van Erp en zijn huisgenoot 
van hun hobby fotografie hun werk 
maakten. “Ik fotografeerde al geregeld 
voor vrienden en kreeg steeds vaker 
opdrachten. Toen vond ik dat ik er wel 
geld voor kon gaan vragen.”  
De huisgenoot haakte af, maar Van Erp 
ging door. Om inzicht te krijgen in het 
runnen van een eigen bedrijfje, zocht  
de Bouwkundestudent mensen in zijn 
omgeving op die iets vergelijkbaars 
doen. 
Al doende leerde Van Erp steeds meer. 
“Ik vond het aanvankelijk best lastig om 
mijn waarde in te schatten en contact 
met opdrachtgevers was best spannend. 
Nu besef ik dat we elkaar een wederzijdse 
dienst leveren. In offertes horen niet 

alleen geldzaken, ik vermeld er nu ook  
in wat ik ga doen en in hoeveel tijd.”  
Hij volgde geen vakken in het onder-
nemerschap aan de TU/e, die noodzaak 
voelde Van Erp nooit zo.
De student heeft al met al weinig moeite 
gehad om aan opdrachten te komen. 
“Het gaat bijna als vanzelf via mijn 
netwerk.” Hij maakt allerlei foto’s, 
waarvan sommigen ook in brochures  
of in boeken belanden. Hij geniet ervan 
om gebouwen te fotograferen.  
“Ik studeer architectuur en zie vaak meer 
dan andere mensen aan gebouwen.  
Ik probeer sfeer in een foto vast te 
leggen.”
Tot nu toe gaat de combinatie van werk 
en studie hem redelijk goed af. “Ik heb 
wel wat vertraging opgelopen. Het 
scheelt dat het niet zo’n groot probleem 
was om vakken door te schuiven.” Toch 
heeft Van Erp zijn bedrijfje even op een 
zijspoor gezet om te kunnen afstuderen. 
“Het is fijn dat ik tijdens mijn studietijd 
heb kunnen experimenteren. Voor mij is 
het redelijk zonder risico, ik heb er niet 
veel geld in hoeven steken en hoef er 

geen kinderen mee te onderhouden.  
Ik kan me wel voorstellen dat studenten 
nu minder snel voor een eigen bedrijf 
kiezen, vanwege de kabinetsplannen.” 

www.antoinevanerp.com

Van opblaaspoppen tot cocktailworkshops
Studenten met eigen bedrijf | Judith van Gaal

Terwijl de meeste studenten het al druk genoeg hebben met studie, bijbaan en 
hobby, combineren sommigen hun studie met het runnen van een eigen bedrijf.  

De jonge ondernemers die we spraken verhuren opblaaspoppen, geven  
cocktailworkshops, fotograferen en richten een re-integratiebedrijf op. 

“Ik had ook vakken kunnen vullen,  
maar dit geeft meer voldoening”

While most students are swamped with their studies, part-time jobs  
and pastimes, some manage to combine their studies with the running  
of their own companies. The young entrepreneurs we interviewed own  
a blowup-doll rental service, organize cocktail workshops, take photo-

graphs and are setting up a reintegration firm.

[E]

“Betaald worden om in  
een helikopter te zitten”

Antoine van Erp. Foto | Bart van Overbeeke

Jeroen Geerts. Foto | Bart van Overbeeke
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Zijn studie is erg belangrijk, maar zijn 
bedrijf ook. Voor Mark Meijer (25) blijft 
het schipperen. Hij is vastbesloten om 
zijn studie Bouwkunde af te ronden. 
Ondertussen geniet hij ervan om zijn 
‘cocktailbedrijf’ te zien groeien. 

Duizenden mensen heeft hij met zijn 
compagnon Mick Wiertz al van cocktails 
voorzien. Ze stonden op talloze 
evenementen. Meer nog dan achter  
de bar, duikt Meijer in de administratie 
en legt hij de contacten. Hij is de 
netwerker en de beste in het zakelijke 
gedeelte van de twee. Wiertz is de 
creatieve kracht en bedenkt nieuwe 
manieren om cocktails aan de man  
te brengen. Ze hebben onlangs 
bijvoorbeeld ‘moleculaire cocktails’ 
geserveerd - zoals een prosecco  
met ‘parels van aardbei die een 
smaak explosie geven’. Staan ze niet op 
evenementen, dan geven ze workshops. 
“Dat vind ik persoonlijk veel leuker 
vanwege de interactie, maar cocktails 
serveren op evenementen levert nu 
eenmaal meer op.” 
Het bedrijf In good Taste | In good Style 
bestaat sinds 2009. Meijer en Wiertz 
serveerden eerder cocktails tijdens een 
beachparty van de tennisvereniging in 
Kerkrade. Dat ging de Limburgers zo 
goed af dat ze vaker werden gevraagd. 
Ze legden contacten met drankvertegen-
woordigers, huurden bartenders  
in en hebben inmiddels op allerlei 
plekken gestaan. Ze serveerden al in 

discotheken, maar ook tijdens een WK 
paardrijden of bij muziekevenementen 
als het Wereld Muziek Concours. Voor 
de bedrijfsleiders is het voortdurend 
zoeken naar groei, zonder dat daarbij 
aan kwaliteit wordt ingeboet. “Soms 
zetten we bewust de rem erop, omdat 
kwaliteit bij ons voorop staat.”
Meijer schat in dat hij gemiddeld 
vijfentwintig uur per week in zijn bedrijf 
steekt. Werk en studie combineren is 
soms lastig. “Studeren staat op één, 
maar sommige zakenpartners staan  
ook op één. Het is ook vervelend als je 

niet altijd volop kunt meedraaien in 
projectgroepjes. Het is soms echt 
omschakelen om het ene moment 
cocktailworkshops te geven en het 
andere moment in de collegebanken  
te zitten.” 
Er is op dit moment echter geen  
denken aan dat hij zijn bedrijf opgeeft. 
Het jaar studievertraging dat hij nu 
heeft neemt hij op de koop toe. “Ik leer 
er ontzettend veel van. Volgens mij 
hebben maatschappelijke betrokken-
heid en werkervaring voor bedrijven 
meer waarde dan met lof afstuderen. 

Het is als ondernemer fijn dat je je 
eigen tijd kunt indelen. En ja, het is  
leuk om geld te verdienen, maar daar 
wen je aan.”
Of hij na zijn studie verdergaat met  
het bedrijf, ligt nog niet vast. “Op het 
moment dat ik een gezin wil beginnen, 
vind ik dat ik een afweging moet 
maken. Hoe langer de keuze wordt 
uitgesteld, hoe moeilijker het wel 
wordt.”

www.tasteandstyle.nl 

Ondernemen aan de TU/e
•  Bachelorstudenten kunnen de minor Ondernemerschap en Innovatie volgen bij de  

faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS).

•  Voor masterstudenten is er het certificaatprogramma Technology Entrepeneurship.  
Doel van dit programma is om studenten klaar te stomen voor het ondernemerschap. 

•  Voor promovendi is een masterclass ontwikkeld waarin wordt gewerkt aan de opbouw van 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om met succes een bedrijf op te zetten en te leiden. 

•  Het Brabant Center of Entrepeneurship (BCE), dat op het TU/e-terrein zit, ontwikkelt 
onderwijs programma’s, houdt lezingen, netwerkbijeenkomsten en biedt andere activiteiten 
aan op het gebied van ondernemerschap voor studenten in Tilburg en Eindhoven.  
www.bc-e.nl. 

•  De Stichting Vrienden van het Brabant Center of Entrepeneurship wordt 14 maart officieel 
opgericht. Het doel hiervan is het bedrijfsleven meer te betrekken bij de ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten van BCE. Zie ‘Friends of BCE’ op www.linkedin.com.

•  Het Innovation Lab regelt zaken rondom kennisvalorisatie en biedt ondersteuning bij de 
ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en bedrijven. 

Zie ook www.tue.nl/ondernemen. 

Werknemers die weken of zelfs 
maanden ziek zijn kunnen een 
organisatie een hoop geld kosten en 
de werknemer zelf een hoop frustratie 
opleveren. Studenten Matthijs Janssen 
(22) en Tom Elsten (25) ontwikkelden 

een methode en maakten een 
softwareprogramma dat moet  
helpen bij de re-integratie.

Janssen volgde tweeëneenhalf jaar 
geleden een workshop bij het 

Innovation Lab over ondernemen.  
Daar kreeg hij de opdracht om een plan 
voor een bedrijf uit te werken. Hij had 
zijn vader, een arbeidsdeskundige,  
al vaker gehoord over re-integratie.  
De student Technische Innovatie-

wetenschappen bedacht een concept 
en werkte dat uit met onder anderen 
studiegenoot Bart Knijnenburg.  
Die nam het softwaregedeelte voor  
zijn rekening. Toen Knijnenburg naar 
het buitenland ging, nam medestudent 
Tom Elsten zijn werk over.
Janssen over het idee: “Je ziet dat er 
vaak wordt gekeken naar wat werk-
nemers met medische klachten niet 
meer kunnen. Wij hebben vooral 
gekeken naar wat ze wél kunnen.  
We hebben een lijst ontwikkeld die 
inzichtelijk moet maken wat mensen 
moeten kunnen voor een bepaalde 
functie of taak. Met onze software  
kun je die twee typen informatie 
vergelijken.” 
De studenten hebben steeds met 
artsen, arbeidsdeskundigen en 
vertegenwoordigers van organisaties 
gesproken om te kijken of hun plannen 
aanslaan. Via onder meer het Brabant 
Center of Entrepeneurship kregen ze 
tips. Volgens Janssen, die de meeste 
gesprekken voor zijn rekening neemt, 
werkt het eerder in het voordeel dan in 
het nadeel om student te zijn. “Mensen 
stellen ons jeugdig enthousiasme en 
onze ondernemendheid op prijs en 
geloven in de oprechtheid van onze 

intentie om iets moois te ontwikkelen.”
Ze zien hun bedrijf in wording, met de 
naam TechInno, vooral als één groot 
avontuur. Janssen: “We zijn goede 
vrienden en willen zien hoe ver we 
kunnen komen. We spelen het spel om 
te winnen, maar het moet wel een spel 
blijven. Het is reuzeleuk om kennis op 
te doen en alles in praktijk te brengen. 
Het geeft een kick om dit als student te 
doen. Dit is een kans om innovatief 
bezig te zijn.” 
Zowel Elsten als Janssen kan de studie 
tot nu toe goed combineren met het 
eigen bedrijf. Elsten: “Voor mijn studie 
moet ik wel eens gebruikerstesten 
maken. Nu doe ik daar al in de praktijk 
ervaring mee op.” Janssen: “We leren 
samen te werken en ik merk dat ik 
steeds meer bedreven raak in het 
voeren van overleggen. Wat ik tijdens 
mijn studie heb geleerd kan ik in 
praktijk brengen. Andersom zie ik  
ook onderdelen bij mijn studie die ik  
al in de praktijk heb meegemaakt.”  
De komende tijd gaan de studenten 
hun product, genaamd Oregami, 
verfijnen en verder met gesprekken  
met geïnteresseerde partijen. 

www.oregami.nl 

Van opblaaspoppen tot cocktailworkshops
Studenten met eigen bedrijf | Judith van Gaal

Terwijl de meeste studenten het al druk genoeg hebben met studie, bijbaan en 
hobby, combineren sommigen hun studie met het runnen van een eigen bedrijf.  

De jonge ondernemers die we spraken verhuren opblaaspoppen, geven  
cocktailworkshops, fotograferen en richten een re-integratiebedrijf op. 

Schipperen tussen cocktails en studie

“We zien het als één groot avontuur”

While most students are swamped with their studies, part-time jobs  
and pastimes, some manage to combine their studies with the running  
of their own companies. The young entrepreneurs we interviewed own  
a blowup-doll rental service, organize cocktail workshops, take photo-

graphs and are setting up a reintegration firm.

“Betaald worden om in  
een helikopter te zitten”

Mark Meijer

Matthijs Janssen en Tom Elsten. Foto | Bart van Overbeeke
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Te weinig bioafval in Europese bossen voor EU-doelen

“De ambitie van de Europese Commissie 
is onrealistisch”, stelt Sues. “Zelfs 
wanneer alle plantenresten en stro uit 
de bossen en natuurlandschappen 
worden verzameld, komen we nog een 
half procent tekort”, vertelt Sues op 
basis van haar promotieonderzoek.  
“En het lukt nooit om werkelijk alle 
residuen te verzamelen - dat is niet 
haalbaar.” Bijkomend probleem is dat 
het overgrote deel van de Europese 
bossen privébezit is, wat betekent dat 
met talloze partijen contracten moeten 
worden opgesteld om het afval te 
verzamelen. Sues is van plan om de 
Europese Unie op de hoogte te stellen 
van haar bevindingen.
Het is natuurlijk mogelijk om biomassa 
te importeren, bijvoorbeeld uit Azië of 
Zuid-Amerika. Uit het onderzoek van de 
Spaanse promovenda blijkt echter dat 
het juist zaak is om de plantenresten 
zich dicht mogelijk uit de buurt van de 
verwerkingsfabriek te halen. Want hoe 
verder weg, hoe meer transportkosten 
en hoe meer CO2-uitstoot vrijkomt bij het 

vervoer van de relatief zware biomassa. 
Het begrip duurzaam komt met 
mondiale transporten wel erg onder 
druk te staan.

Een andere optie om de hoeveelheid 
biomassa in Europa te vergroten is het 
aanplanten van gewassen louter om ze 
later in biomassacentrales te verwerken 
tot energie. Dit worden energy crops 
genoemd. Voor de energiegewassen 
worden snelgroeiende bomen, grassen 
of maïs gebruikt. Er is volop discussie  
of deze manier van landbouw past in 
een tijd waarin de prijzen voor voedsel 
stijgen en er voedseltekorten zijn.  
In Europa worden daarom op dit moment 
nauwelijks energy crops verbouwd.

Het promotieonderzoek van Anna Sues 
begint bij de provincie Friesland. Daar 
wil men de biomassa in bossen en 
weilanden omzetten in biobrandstoffen. 
Die zouden vervolgens in Nederland 
kunnen worden verkocht. Al snel blijkt 
dat er in de provincie te weinig biomassa 
is om een biomassacentrale winstgevend 
te krijgen. “We besloten daarop niet 
alleen naar Friesland te kijken, maar  
om het op te schalen naar heel Europa 
en per land te inventariseren wat de 
voorraad biomassa is”, vertelt de 
promovenda, die haar master deed aan 
de University of Barcelona en haar 
masterproject over een onderwerp in  
de biomassa aan het Chalmers Institute 
of Technology in Zweden.
Ze onderzocht dus hoeveel biomassa  
er uit de Europese natuur is te halen.  
De voorwaarde hierbij was dat het 
duurzaam is, wat betekent dat er geen 
bossen worden gekapt. Het bos wordt 
ontdaan van takken en bladeren en kan 
vervolgens verder leven zonder dat er 
nieuwe gewassen worden aangeplant.
De volgende stap in het promotieonder-
zoek was om uit te vinden welk type 
biobrandstof zich het best leent om de 
EU-doelen te verwezenlijken. Er werden 
vijf verschillende biobrandstoffen 
onderzocht. Dit waren vier biobrandstof-
fen en elektriciteit: synthetic natural 
gas, methanol, Fischer-Tropsch 
brandstoffen, waterstof en bio-elektri-
citeit. Methanol en waterstof bleken 
geen optie: ze zijn duur en geven meer 

verontreiniging dan de andere. “Je hebt 
hiervoor grotere installaties nodig. Om 
voldoende materiaal te krijgen, moet je 
de biomassa uit een grotere cirkel rond 
de centrale transporteren, wat meer 
emissies geeft”, vertelt Sues.

Vervolgens keek de promovenda of het 
efficiënter is om een biobrandstof te 
maken voor gebruik in auto’s met een 
verbrandingsmotor of dat het beter is 
om van de biomassa elektriciteit te 
maken en het gebruik van elektrische 
auto’s te stimuleren. “We legden de 
verschillende brandstoffen langs drie 
meetlatten: efficiëntie van omzetting 
naar nieuwe energie; economische 
winstgevendheid; en de gevolgen voor 
het milieu.” Deze drie factoren bepalen 
samen welke technologie de voorkeur 
heeft.
De beste optie bleek het omzetten  
van biomassa naar elektriciteit en dat 
gebruiken voor elektrische auto’s.  
Het is op de eerste plaats efficiënt om 
biomassa om te zetten in elektriciteit. 
Elektriciteit kan met kleinere installaties 
worden opgewekt, waardoor er minder 
transport hoeft plaats te vinden. 

Vervolgens is elektriciteit een schone en 
efficiënte energiebron voor de auto.
Het enige probleem is dat volledig 
elektrische auto’s nu nog niet op de 
markt zijn. Maar de studie gaat over  
de situatie in 2020 en naar verwachting 
zijn er dan wel volledig elektrische 
auto’s te koop. “Zo niet, dan is het aan 
te bevelen biodiesel voor auto’s met 
verbrandingsmotor te produceren.”

De promovenda woont inmiddels weer  
in Barcelona waar ze een baan heeft 
gevonden bij een bedrijf dat de ambitie 
heeft om binnen nu en een jaar een 
‘plant’ te bouwen waar biodiesel wordt 
gemaakt uit resten van olie en vetten. 
Anna Sues werkt er aan het optimali-
seren van het ontwerp van de installatie. 
(CvdG)

Anna Sues verdedigde op dinsdag  
1 maart haar proefschrift ‘Are European 
Bioenergy Targets Achievable?’ aan de 
faculteit Scheikundige Technologie.

De Europese Unie wil dat in het jaar 2020 tien procent van de 
brandstof verbruikt door autoverkeer bestaat uit biobrandstof, 
brandstof gemaakt uit plantenresten. Promovenda Anna Sues 

stelde zich vervolgens de vraag: is hier wel voldoende biomassa 
voor en welke biobrandstof leent zich het best om dit te realiseren? 

Haar antwoord op de eerste vraag: zelfs wanneer alle biomassa  
in Europa op de meest efficiënte manier wordt gebruikt, 

komen we niet verder dan 9,5 procent.

“De ambitie  
van de Europese  
Commissie is  
onrealistisch”

Het moet 
duurzaam zijn: 
geen bossen  
kappen dus

Voorspellen en verklaren van studiesucces

Waarom heeft Pietje veertig studie-
punten gehaald terwijl Klaasje -die  
net zo intelligent is- er maar tien heeft? 
In hoeverre zijn bijbaantjes van invloed? 
Studeren mannelijke en vrouwelijke 
studenten anders? Hoe kan de 
universiteit voorkomen dat studenten 
een studieachterstand krijgen?  
Een hoop vragen, waar ze de komende 
tijd bij de faculteit IE&IS antwoord  
op verwachten te geven.
De faculteit heeft te kampen met een 
laag studierendement. Om daaraan  
iets te kunnen doen, is het relevant  
om te weten welke factoren van invloed 
zijn op de prestaties en studievoortgang 
van studenten. De expertise om dit te 
onderzoeken, hoefden ze niet ver te 
zoeken: de groep Human Performance 
Management (HPM) binnen IE&IS richt 
zich per definitie op dit soort vraag-
stukken. Een projectgroep, bestaande 
uit dr. Tanja Bipp, dr.ir. Ad Kleingeld  
en prof.dr. Jan de Jonge, startte in de 
zomer van 2009 met de Bachelors 
Entrance Study (BEST). In april wordt 
een postdoconderzoeker aan de groep 
toegevoegd, gefinancierd door de  

faculteit IE&IS. 
Bipp en Kleingeld zijn eerst in de 
literatuur gedoken en hebben met onder 
meer studieadviseurs gesproken om 
relevante factoren te kunnen benoemen. 

“Wat onderscheidt een succesvolle van 
een minder succesvolle student aan 
onze faculteit?” Zo onderzochten ze 
stabiele -niet te beïnvloeden- factoren 
zoals geslacht, persoonlijkheid, 
behaalde cijfers op de middelbare 
school en individuele verschillen als 
intelligentie, persoonskenmerken of 
doeloriëntatie. Vervolgens zijn er 
variabele -wél te beïnvloeden-  
kenmerken bekeken, waaronder 
motivatiefactoren, timemanagement, 

interesse in het studieprogramma, 
leerstrategieën, faalangst en mate  
van concentratieproblemen. Tenslotte 
kunnen omgevingsfactoren van invloed 
zijn op de studievoortgang en prestaties 
van een student. Hierbij valt te denken 
aan werken naast de studie of 
ondersteuning door medestudenten  
en de faculteit. 

De onderzoekers richtten zich eerst op 
de eerstejaars studenten bij Technische 
Bedrijfskunde. Ongeveer negentig 
procent van de tweehonderd bache lor-
studenten deed mee aan een intelli-
gentietest en vulde verschillende 
vragenlijsten in. Het onderzoek kent  
drie meetmomenten: aan het begin  
van de studie, bij het voorlopige 

bindend studieadvies en bij het 
definitieve bindend studieadvies.  
Om inzicht te krijgen in studiegedrag 
tijdens een tentamenperiode heeft  
een deel van de studenten bovendien 
meegedaan aan een onderzoek met 
dagelijkse metingen. Het BEST-onder-
zoek is inmiddels uitgebreid naar 
Technische Bedrijfskunde voor de 

De druk op studenten om snel hun studie af te ronden wordt  
steeds hoger. De juiste studiekeuze en een succesvolle  

studievoortgang zijn daarmee alleen nog maar belangrijker 
geworden. De faculteit Industrial Engineering & Innovation  
Sciences (IE&IS) brengt momenteel in kaart welke factoren  

het verschil kunnen uitmaken tussen slagen of falen.

Ad Kleingeld en Tanja Bipp doen onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor studiesucces. Foto | Bart van Overbeeke

Wat onderscheidt 
een succesvolle 
van een minder 
succesvolle  
student?
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Het repareren van defecte machine-
onderdelen is vaak een kostbare zaak. 
Zeker in de procesindustrie voor 
kapitaalgoederen willen fabrikanten 
dit moment daarom graag voor zijn. 
Henk Stadhouders onderzocht een 
manier om de staat van machine-
onderdelen onophoudelijk in de gaten 
te houden, zodat de vervanging zo 
efficiënt en goedkoop mogelijk valt  
in te plannen. 
“Als een machine in een fabriek 
spontaan stukgaat, gaat het alarm  
af en wordt de onderhoudsmonteur 
gebeld”, vertelt Stadhouders, student 
IE&IS. “Voordat hij het probleem heeft 
gevonden en opgelost, verstrijkt vaak 
veel tijd. Ondertussen staan de 
machines stil, wat veel geld kost.”
De levensduur van machineonder-
delen is wel in te schatten, maar als 
de inschatting niet juist is, worden 
onderdelen te vroeg vervangen. Of ze 
gaan toch eerder kapot dan verwacht. 
Fabrikanten verwachten daarom veel 
van ‘Condition Based Maintenance’ 
(CBM): het onderhouden en vervangen 
van onderdelen op grond van hun 
actuele staat. 
Vooral complexe industriële 
apparatuur wordt vaak aangestuurd 
door computersystemen. Allerlei 
processen die binnenin plaatsvinden, 
leveren data (‘log files’) op die intern 
worden opgeslagen. Deze data 
bevatten informatie waaraan de  
staat van allerlei onderdelen valt af te 
leiden. “Alle benodigde informatie en 
technologie is inmiddels aanwezig, 
maar veel fabrikanten weten nog niet 
hoe ze deze kunnen inzetten”, zegt 
Stadhouders.

Het bedrijf Vanderlande Industries 
heeft computersoftware ontworpen 
die de brij aan gegevens structureert 
en overzichtelijk maakt. Zo is in één 
oogopslag te zien wat de staat van het 
systeem is. Stadhouders heeft voor 
Vanderlande een onderhoudbeleids-
plan-model voor CBM ontworpen:  
wat zijn de consequenties van 
verschillende onderhoudstrategieën? 
Welke gevolgen heeft het eerder  
of later vervangen van bepaalde 
onderdelen voor de totale onder-
houdsplanning en de kosten?  
Dat heeft hij gedaan voor een 
automatisch opbergsysteem, ‘Early 
Bag Storage’, van Vanderlande:  
een soort kraan die koffers op het 
vliegveld van de lopende band in  
een opslagrek zet. 
“Ik heb eerst bepaald wat de meest 
kritische componenten van dat 
systeem zijn: onderdelen die bij  
uitval de grootste kosten met zich 
meebrengen. Voor die onderdelen  
heb ik vervolgens onderzocht welke 
parameters belangrijk zijn om de staat 
aan af te meten. Als je de verkeerde 
parameters kiest, werkt het volledige 
onderhoudbeleid niet.”
Uit een eerste valorisatie met andere 
bedrijven is gebleken dat de 
werkwijze ook goed toepasbaar is  
op andere apparaten. (EV)

Sluitstuk

Pijnstilling vruchteloos zonder vertrouwen

In sommige situaties werken pijnstillers niet als je er niet in gelooft.  
Dit zogeheten nocebo-effect werd afgelopen maand door Britse en Duitse 
onderzoekers gerapporteerd in Science Translational Medicine. In een 
experiment werden proefpersonen blootgesteld aan pijnprikkels en 
kregen ze via een infuus ofwel de snelwerkende opiaat Remifentanil 
toegediend, ofwel een zoutoplossing. Vervolgens moesten de proef-
personen aangeven hoeveel pijn ze voelden. Voorafgaande aan de sessie 
gaven de onderzoekers -al dan niet foutieve- informatie over wanneer  
ze welk infuus zouden krijgen.
De proefpersonen rapporteerden geen effect van de pijnstiller als ze dachten 
dat ze een zoutoplossing kregen, terwijl het pijnstillend effect juist dubbel 
zo groot was wanneer ze wisten dat ze de pijnstiller kregen toegediend. 
Uit een hersenscan bleek dat het placebo-effect samenging met activering 
van het rACC, een hersengebiedje met veel opiaat-receptoren. Het nocebo- 
effect ging daarentegen gepaard met activering van de hippocampus. 
Hieruit lijkt af te leiden dat door de negatieve verwachtingen de pijnbele-
ving uit een eerdere fase van het experiment opnieuw wordt opgeroepen. (TJ)O
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Nooit meer onverwacht stuk

IE&IS student  
Henk Stadhouders 
researcherd a way to 
continually monitor  

the state of machine parts, so replace-
ments can be as efficient and inexpen-
sive as possible.

[E]

Te weinig bioafval in Europese bossen voor EU-doelen

Anna Sues. 

By 2020, the European 
Union wants ten per cent 
of all fuel used by road 
traffic to be biofuel, fuel 

from plant remains. It made PhD student 
Anna Sues wonder: is there even enough 
biomass to make that happen, and 

which biofuel would be the most 
appropriate for the cause? She already 
has the answer to the first part of her 
question: even when all of Europe’s 
biofuel were to be used in the most 
efficient way possible, we would still 
only get to 9.5 per cent. “The European 

Committee’s goal is unrealistic,” says 
Sues. [E]

Gezondheidszorg en Technische 
Innovatiewetenschappen - de andere 
bacheloropleidingen binnen IE&IS.  
De eerstejaars Bedrijfskunde uit het 
cohort 2009/2010 worden dit college-
jaar weer gevolgd in hun tweede jaar.
Hoewel het voor harde conclusies nog  
te vroeg is, kunnen Bipp en Kleingeld 
wel iets zeggen over de tendens die  
ze zien op basis van het onderzoek in 
2009/2010. “De studenten die in het 
begin uitvallen, de zogenaamde early 
drop-outs, vertonen bijvoorbeeld aan 
het begin van de studie al minder 
interesse in de studie en zijn minder 
intrinsiek gemotiveerd. Later zie je  
geen verschillen meer voor motivatie, 
maar wordt het relevanter hoe 
studenten studeren of hun studietijd 
inplannen. Verder speelt ook persoon-
lijkheid een rol. Studenten die laag 
scoren op ‘gewetensvolheid’, een 
centraal persoonlijkheidskenmerk, 
halen minder studiepunten aan het 
einde van het eerste jaar. We zagen 
verder geen onderscheid tussen 
studenten met of zonder bijbaantje. 
Echter, je ziet wel een negatieve relatie 
tussen het aantal uren dat iemand werkt 
en het aantal behaalde studiepunten  
in het eerste jaar.” Tot verbazing van  
de onderzoekers waren er nauwelijks 
verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke studenten. Bipp: “Je ziet 
overal in de literatuur terug dat meisjes 
harder zouden studeren dan jongens  
of dat ze anders gepresteerd hebben  

in hun vooropleiding. Volgens onze 
resultaten is dat niet zo.”
De komende tijd gaan de onderzoekers 
verder met hun analyses. 
 
Met opleidings directeuren en het 
College van Bestuur is al van gedachten 
gewisseld over uitbreiding van het 
onderzoek naar andere opleidingen. 
Met hulp van een postdoconderzoeker, 
die voor twintig maanden is aangesteld, 
wordt gekeken welke interventies nodig 
zijn en worden er praktische instru-
menten ontwikkeld. Bipp: “Te denken 

valt aan een online assessment-tool. 
Een dergelijke tool hebben ze al bij  
de universiteit in Aken en daar blijkt  
het goed te werken. Het idee is dat 
studenten daarmee inzicht krijgen hoe 
groot de kans is dat ze de studie gaan 
halen.” Volgens Bipp is zo’n tool 
duidelijk níet bedoeld voor een ‘selectie 
aan de poort’. “Stel: een student twijfelt 
of een studie iets voor hem of haar is.  
Ze denken misschien dat ze het niveau 

niet aankunnen of hebben er bepaalde 
verwachtingen van. Zo’n assessment 
kan daarin op basis van persoonlijke 
factoren duidelijkheid scheppen en 
bijvoorbeeld voorspellen dat een 
student ‘waarschijnlijk tot de beste 
twintig procent’ zal horen. Mogelijk  
dat het ook meer meiden over de  
streep trekt om voor een bètastudie  
te kiezen.” Volgens Bipp en Kleingeld 
kan er op een gegeven moment ook 
gerichter gekeken worden naar welke 
vaardigheidstraining voor welke student 
het meeste effect heeft. “Het is zowel  
in het belang van de universiteit als  
van de student om tijdig te kijken hoe 
studieuitval en -vertraging kunnen 
worden voorkomen.” (JvG)

Wie meer wil weten over dit onderzoek, 
kan contact opnemen via  
BEST-project@tue.nl.

Voorspellen en verklaren van studiesucces

Verbazend:  
nauwelijks  
verschillen  
tussen mannelijke 
en vrouwelijke  
studenten

Students are increasingly 
pressured to finish their 
studies in time.  
The right choice and 

successful progress have only become 
more important. The Department of 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences (IE&IS) is currently researching 
which factors can make the difference 
between success and failure.

[E]

Foto | Rien Meulman
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Met Carnavalx heeft Eindhoven een 
uniek evenement in huis tijdens 
carnaval. Het gaat in feite om de 
grootste meezingmusical van 
Nederland. Razend populair, getuige 
de 1.800 kaartjes die binnen een  
mum van tijd van de hand gingen. 
Kippenvelmomenten, lachsalvo’s, 
chaos, structuur, rivaliteit en  
verbroedering wisselen elkaar  
in hoog tempo af. Zowel op het  
podium als in de zaal.

‘Sneeuwwitje op de Noordpool’ luidt de 
titel van de derde editie van Carnavalx. 
Eerder waren soortgelijke voorstellingen  
als ‘Roodkapje en de vervloekte tempel’ 
en ‘Doornroosje en de zeven geitjes’. 
“We combineren telkens sprookjes-
figuren met avontuur”, zegt bedenker  
en schrijver Frans Kriesels. Met zijn 
Lampegats Gemengd Mannenkoor 
staat hij aan de basis van dit enorme 
succesnummer.

Drie jaar geleden begonnen ze met  
een voorstelling voor 900 mensen  
in hotel Sofitel Cocagne. Vorig jaar 
verhuisde het evenement naar het 
Beursgebouw om 1.300 bezoekers te 
herbergen. En nu, met extra zaalruimte, 
uitgegroeid tot een spektakelstuk  
voor 1.800 dolenthousiaste muziek-
liefhebbers en carnavalsvierders.  
Het feest blijft maar groeien. “Niet 
alleen qua omvang. Je ziet ook steeds 
meer mensen die zich helemaal 
voorbereiden op de voorstelling”,  
aldus Kriesels.

Want ondanks alle ongein zijn er 
tijdens de voorstelling een paar 
regeltjes om de deelname van het 
publiek in goede banen te leiden.  
Wat is de bedoeling op zo’n avond?  
De bezoekers krijgen bij aankoop van 
een kaartje een kleur toegewezen. 
Eenmaal in de zaal worden de 
toeschouwers verdeeld over zes 
vakken, ieder voorzien van een kleur. 
Deze kleur komt overeen met een van 
de zes zingende hoofdpersonen op het 
podium. Ieder vak krijgt de opdracht 
om ‘hun’ voorzanger te ondersteunen. 
Samen zingen ze liedjes waarvan de 
teksten worden geprojecteerd op grote 
beeldschermen. Daarbij krijgen ze  
ook nog eens steun van koorgroepen. 
Een vakjury pikt er uiteindelijk het 
beste vak uit. Kriesels “Je ziet steeds 
meer mensen die helemaal in dezelfde 
kleur uitgedost naar de voorstelling 
komen. Vaak nemen ze zelf allerlei 
accessoires mee. Het gaat steeds  
meer leven.”

Om het vuurtje nog wat op te poken, 
krijgen de bezoekers bij binnenkomst 
een kleine koelbox met een stuk of 
twaalf attributen erin. Kriesels vertelt 
niet wat er allemaal in zit. Maar een  
link met de Noordpool is er wel.  
“Nou, vooruit. Er zit bijvoorbeeld  
wat sneeuw voor een sneeuwballen-
gevecht in”, geeft hij prijs.
De naam Carnavalx wijst met een 
knipoog naar talentenshows op 
televisie zoals de X-factor, The Voice of 
Holland en Korenslag. Met dit verschil 
dat bij Carnavalx het talent wordt 
gezocht in de massaliteit. En daar 
maken Kriesels en de zijnen werk van. 
Naast de hoofdpersonen (Sneeuwwitje, 
James Bont, Neelie Cruise, Do de Eskimo, 
Al Goor en Peter Brrr… De Vries) staan 
ruim honderd figuranten, koorleden en 
muzikanten op het podium. Het totaal 
onzinnige verhaal wordt verteld door 
Melanie Bon en presentator Rob Winters 
breit de show aan elkaar en zweept de 
zaal op.

De dwaze opzet is overigens geen rem 
op de muzikale kwaliteiten. Die zijn van 
hoog niveau. Voor de rol van Sneeuw-
witje werd een heuse auditie gehouden  
met publiek. Marit Kolsters (20) uit 
Veldhoven won met een ‘dijk van een 
stem’ aldus de vakjury. Het was de 
eerste keer dat er een auditie werd 
gehouden om de hoofdpersoon binnen 
te halen, maar de voorpret was zo 
groot, dat intussen is besloten om  
dat voor alle hoofdrollen te doen.
Met zo’n voorwedstrijd willen Kriesels 
en zijn Lampegats Gemengd Mannen-
koor ook de jeugd meer betrekken bij 
Carnavalx. “De leden van ons koor 
worden allemaal een dagje ouder.  
Op deze manier hopen we veel jong 
talent erbij te halen.”

De voorstelling van 2012 staat 
inmiddels al in de steigers:  
‘Assepoester & The Pirates of  
the Caribbean’. Door de almaar 
toenemende belangstelling zal de 
organisatie vermoedelijk nog grootser 
worden. “Het is een compleet uit de 
hand gelopen hobby”, zegt Kriesels 
lachend. “We hebben relatief weinig 
last van de economische crisis bij  
de organisatie. We hebben een  
heel stabiele groep vrijwilligers  
en sponsors.”

Kriesels gaat de dag na de voorstelling 
naar de optocht in het centrum kijken. 
Op zondag pakt hij nog de carnavalsmis 
mee die destijds ook door zijn koor is 
opgezet. Maar dan is het voor hem wel 
welletjes. “Ik stap maandag op het 
vliegtuig naar een eilandje in de Indische 
Oceaan om uit te blazen.” (FvO)   

Het Beursgebouw is uitverkocht. 
Dankzij een aanpassing aan de tribune 
is er nog een beperkt aantal kaarten 
extra te koop (22 euro) bij het 
VVV-kantoor. Vrijdag 4 maart. 

www.musicalcarnavalx.nl

Carnavalx is a unique 
event in Eindhoven  
during carnaval. It’s 
actually the biggest 

sing-along musical in the Netherlands. 
And an extremely popular one at that, 
witness all 1,800 tickets being sold out 
in no time. It’s a fast-paced mix of 
goosebumps, laughter, chaos, structure, 
rivalry and solidarity, both onstage and 
in the audience. The event takes place in 
the Eindhoven Beursgebouw on March 4 
and is sold out. www.carnavalx.nl. 

[E]

Frans Kriesels

Foto’s van Carnavalx van vorig jaar.

Carnavalx unieke flauwekul
Grootse meezingmusical van Nederland



Communicating in English is one of the 
main conditions for being a really 
internationally-oriented university. 
Using English as default language 
makes it easier to exchange knowledge 
and to cooperate with colleagues 
abroad. Furthermore, it attracts foreign 
students and employees.
TU/e policy is to be an internationally-
oriented university and thus, the default 
language is changing more and more 
from Dutch to English. For example all 
Master programs are in English. But, 
where do we draw the line? Should 

signs only display English text? Should 
all students, teachers and other 
employees communicate in English in 
the future? We need to address the 
fundamental question how necessary 
and valuable it is for university and 
society to embark on a total language 
transition. Join the discussion! (HB)

Wednesday March 23, 11.45-13.00 
hours, Senaatzaal, Auditorium. 
http://www.studiumgenerale-
eindhoven.nl
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I wonder
Holland or the Netherlands, both terms are used abroad to indicate our country. 
The Dutch themselves usually say ‘Nederland’, but we also still use ‘Holland’. 
What exactly should we say?

Actually, here in Eindhoven you are in 
the Netherlands. The term Holland 
formally only means a part of the 
Netherlands, namely the provinces of 
North and South Holland.
In colonial days different names were 
used to refer to the Netherlands. 
People spoke of the Low Countries, 
the Republic of the United Provinces, 
the Batavian Republic and the 
Kingdom of The Netherlands. The 
name of the Netherlands has existed 
only since 1839, after the secession 
from Belgium. Several reasons may be 
suggested to explain why the term 
Holland has survived. Custom is one: 
many sailors sailing the oceans came from the then province of Holland, so the 
idea sprang up abroad that all people hailing from this region were Hollanders. 
Another reason is the fact that Holland just appears to sound better than the 
Netherlands. In the Netherlands, too, we still use both names. Just think of 
Holland’s got talent, the Holland cuisine and the Holland Handbook.
And to confuse matters even more: the language spoken in the Netherlands is 
called ‘Dutch’. Which abroad is often confused with ‘Deutsch’, although originally 
it is derived from ‘Diets’, a collective name for the Germanic languages spoken in 
the former Dutch regions between around 1200 and 1550. (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Carnival 

From  Saturday 5 thru Tuesday 8 March Carnival will reign again. 
This party will take place at various locations in Eindhoven -Markt, 
Wilhelminaplein, Stratumseind. So put on your weirdest outfit and 
join in. 

Carnival à la Mardi Gras in New Orleans

Santiago de Cuba will be transformed into the streets of New 
Orleans this night. The Aruban band Furia has a repertoire 
including Merengue, Salsa, Mambo and Soca. 
Friday March 4, Santiago de Cuba, entrance fee 10 euro. 
www.santiagodecuba.nl 

Organ concert ‘Beyond Bach’

Organ concert ‘Beyond Bach’. Aart Bergwerff will be working 
together with video artist Jaap Drupsteen, a cooperation that 
bore very fine fruits indeed upon earlier occasions.
Saturday March 12, 12.30 hours, Muziekgebouw Eindhoven, 
entrance fee 7 euro. 
www.muziekgebouweindhoven.nl 

In the Strategic Plan 2020 TU/e is announcing ambi-
tious intentions for the organization of its research 
and education and for the transformation of the cam-
pus. In part two of this series we look at the ambitions 
in the area of internationalization. 

International developments
As knowledge-intensive companies have a prefe-
rence for setting themselves up in regions where the 
economic dynamics are strong, in the long run it will 
only be top universities with prominent international 
positions and reputations that will qualify for the  
establishment of and the bonding with such institutes. 
Which explains why there is a global reputation battle 
going on among universities and why the competition 
in attracting students and scientists is getting fiercer 
all the time. The importance of international science 
funds is increasing and international networks of 
cooperating universities and companies are emer-
ging. Through network formation, mergers and -in 
some countries- dedicated substantial government 
investments the number of large, strong universities is 
growing. Thanks to their financial scope and an  
alluring relations network they exert a strong attrac-
tion on the best students, on scientists, on prominent 
partners, on research funds and on internationally  
active knowledge-intensive businesses. These 
develop ments are of major importance to the competi-
tive position of the southeast Netherlands and TU/e.

What does this imply for TU/e? 
In order to become a truly international university 
and university community, TU/e wants to raise the 

number of foreign students in both the Bachelor and 
the Master programs considerably. Another keynote is 
that all Dutch students serve an internship or conduct 
a part of their training abroad. Bachelor programs with 
the potential to attract substantial numbers of foreign 
students will be converted into international, market-
oriented, English-language programs. University-wide 
minors in the Bachelor programs will in principle get 
an international focus and will be taught in English. 
MSc and PDEng programs and PhD routes will be 
integrated into internationally recognizable graduate 
programs. Curriculums and student facilities will be 
attuned to an international and multicultural student 
population, while it will be ensured that there is 
sufficient, affordable accommodation and residential 
facilities for foreign (exchange) students on campus 
and elsewhere in the city.

What’s your opinion? 
Cursor asked international TU/e students and staff 
members for their opinions on the Facebook page. 
What improvements can TU/e make to become more 
attractive to foreign students? George Lewis, a Master 
student of HTI, thinks that everybody should follow a 
Dutch course in their home country before coming to 
the Netherlands. According to Qiushi Allen Zhu from 
the Department of IE&IS, good promotion focusing 
on students in China is enough: “Then you will see 
huge numbers flowing into the campus.” In Tatjana 
Perederija’s opinion (ST) sufficient housing on or near 
the campus and the English language are the two 
chief factors. (HB)

TU/e in 2020 | Part 2

TU/english - a good idea? 
- join the discussion!

Eindhoven alderwoman appeals 
to Minister for student housing
Last week Eindhoven alderwoman Mary 
Fiers (living, districts, space and citizen 
participation) sent a letter to Minister 
Piet Hein Donner from the Ministry of 
Home Affairs. She calls for help 
regarding student housing in Eindhoven 
as well as for the establishment of a 
steering committee that should 
transform bottlenecks into stimulating 
measures.

Fiers states in her letter that the 
Brainport knowledge institutes 
(Eindhoven and surroundings) are 
ambitious to rank among the world’s top 
institutes. This would result in attracting 

many extra (international) students and 
would thereby substantially increase the 
demand for good-quality and affordable 
student dwellings in Eindhoven.
Educational institutes (including TU/e), 
the municipality of Eindhoven, 
Eindhoven housing corporations and 
Stichting Brainport have joined forces in 
the covenant ‘Housing specification of 
students of educational institutes and 
international guests’.
The letter says that local parties are 
having to contend with financial, 
statutory and spatial bottlenecks in their 
efforts to realize proper housing. 
Restraining factors include the limited 

number of urban central locations with 
high land prices, the inability to obtain 
rent surcharge for rooms, and legislation 
and regulations regarding building and 
spatial planning. Allegedly it is 
financially virtually unfeasible to 
transform vacant (office) buildings into 
affordable student housing.

Fiers proposes to the Minister to set up 
a Student Housing Experiments Steering 
Committee. The bodies involved would 
like the bottlenecks to be transformed 
into stimulating measures and to start a 
discussion about this matter in the 
steering committee. (JvG)

Two-week break for Cursor
There will be no paper Cursor for the 
next two weeks. On Thursday, March 24, 
Cursor 21 will be available from the 

stands on campus. In the meantime, the 
Cursor website will know regular 
updates: www.tue.nl/cursor. 

The editorial staff wishes you all a 
happy carnival break.
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En hoe is het in Mamfé?

We zitten al een week met 23 Bouwkundestudenten in 
Kameroen. We zijn hier om onderzoek te doen en mee te 
bouwen aan een schoolgebouw in de stad Mamfé, aan de 
grens met Nigeria. Dit is een project van studievereniging 
SUPport. 
Onze reis begon slecht, want onze vlucht, met een tussen-
landing in Tripoli (Libië), werd door de onrust daar geannu-
leerd. We hebben een nacht gratis in een chique hotel  
in Brussel geslapen in afwachting van een nieuwe vlucht. 
Gelukkig konden we op dinsdag al richting Afrika vliegen. 
Woensdagochtend kwamen we aan in Douala, de grootste 
stad van Kameroen. Vanaf hier zijn we gaan reizen van  
het vliegveld naar de bouwplaats, waar we in totaal zo’n 
anderhalve dag over hebben gedaan. De reis was prachtig; 
we zitten in een heuvelig gebied met veel regenwoud,  
dat is heel indrukwekkend. Het drukke Afrikaanse  
straatbeeld in de steden -waar auto’s, motors, fietsers  
en wandelaars langs elkaar heen zoeven- is ook geweldig.
De eerste bouwdag was meteen heel interessant. De manier 
van bouwen is hier echt heel anders dan we gewend zijn  
in Nederland. Meetlinten en waterpassen worden maar 
zelden gebruikt en echt alles wordt met de hand gedaan.  
We hebben tot nu toe onder meer grond uitgegraven, een 

steiger gebouwd, beton gemaakt en gestort en zelf stenen 
gemaakt die ze bakken in de zon. Al dit handwerk zorgt  
ervoor dat de meesten van ons na zo’n dagje bouwen  
heel erg moe zijn, zeker ook door het klimaat: het is  
35 graden en heel vochtig. 
Tijdens de bouwdagen wordt er ook onderzoek gedaan,  
zo is er een groepje bezig met het meten van de temperatuur, 
de luchtvochtigheid, de lichtsterkte en het geluidsniveau  
in de omliggende gebouwen rondom de school. Hiermee 
proberen ze de ideale gevel voor de school te ontwerpen. 
Naast het bouwen ondernemen we veel culturele activiteiten. 
Zo was er speciaal voor ons een muziekfestival georganiseerd. 
Alle regionale artiesten traden op, ze playbackten hun liedjes 
vol overgave. Er waren heel veel mensen op het festival 
afgekomen. Onze groep met 23 grote blanken trekt in deze 
moeilijk bereikbare stad sowieso veel bekijks. Vooral kleine 
kindjes gillen ons toe: ‘white man, white man!’. En Luuk,  
hij is 1,97 meter en blond, is zeer geliefd om mee op de  
foto te gaan. 
We zitten hier nog twee weken en ik ben heel benieuwd  
wat we allemaal nog gaan zien en meemaken. Als je verhalen 
en foto’s van alle deelnemers wilt lezen, kijk dan op:  
www.support.tue.nl/supportsupport bij ‘dagboek’.  
We proberen de site op het Afrikaanse internet hier zo  
goed als het gaat te updaten.

Mara van Welie, studente Bouwkunde  
(op de foto op de achtergrond met een witte bouwhelm  
met daaronder een lichtbruine pet)

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. 

Student doorstaat aardbeving Nieuw-Zeeland Een liftkaartje winnen  
met een liftwedstrijd

Verkiezing studentenhuis en student van het jaar

Frank van Wijk en Sander Treur, 
vierdejaars Scheikundige Technologie, 
zijn de winnaars van de liftwedstrijd die 
studievereniging Jan Pieter Minckelers 
hield op 26 februari. In iets meer dan 
zes uur kregen ze het voor elkaar door 
onbekenden naar de Eiffeltoren in  
Parijs te worden gebracht.

Alle zes de tweepersoonsteams zijn,  
vanaf diverse tankstations in Eindhoven, 
liftend aangekomen in Parijs. Het ene 
team alleen wat sneller dan het andere. 
De winnaars werden door bestuursleden 
van Japie opgewacht aan de voet van  
de Eiffeltoren en kregen als prijs een 
kaartje voor de lift naar boven. 
Het geheim van Treur en Van Wijk, 
beiden bestuurslid van Japie, zit ‘m  
in de wedstrijdkleding. Zij droegen hun 
bestuurspak van Japie en een Franse 

baret op hun hoofd.  
Het stokbrood dat ze meenamen kan 
niet veel geholpen hebben, dat zat 
onzichtbaar in een tas. Zes automobi-
listen hebben de studenten een lift 
gegeven. De laatste was de bestuurder 
van een Renault Twingo. Die stond met 
panne aan de kant van de weg en de 
Duitse bestuurder zei dat hij hen wel 
wilde meenemen als zij de auto wilden 
aanduwen. En zo geschiedde.  
Of ze de smaak te pakken hebben en nu 
voortaan liftend naar afspraken buiten 
de stad gaan? “Nou nee, dan gebruiken 
we toch onze OV-kaart. Die is betrouw-
baarder en sneller.”
Na een overnachting in een hostel en 
een toeristische zondag kon iedereen 
terug met twee volgauto’s of een bus. 
(NS)

Studenten.net is weer gestart met  
de verkiezing voor studentenhuis  
en de student van het jaar. Studenten 
uit Nederland die een huis, gang  
of verdieping delen kunnen zich 
aanmelden via de website  
www.studentenhuisvanhetjaar.nl. 
De studenten die menen dat ze als  
beste intelligentie met een mooi uiterlijk 

combineren, kunnen zich aanmelden  
via  www.studentoftheyear.nl. In 2007 
won een TU/e-student die verkiezing. 
Belangstellenden kunnen zich tot 18 
maart inschrijven. De uitreiking van  
de StudentenAwards vindt plaats op 
donderdag 19 mei.(JvG)

Frank van Wijk and Sander Treur, both fourth-year students of  
Chemical Engineering & Chemistry, are the winners of the hitchhiking 
contest organized by study association Jan Pieter Minckelers.  
They managed to get strangers to drive them to the Eiffel Tower  

in Paris in a little over six hours.

[E]
Het winnende team Treur en Van Wijk (rechts) bij het eindpunt, de Eiffeltoren.

Maikel Heeren (21), masterstudent 
Werktuigbouwkunde, zat vorige week 
vlakbij het epicentrum van de aard-
beving in Christchurch, Nieuw-Zeeland. 
“Ik heb achteraf gezien op één van  
de beste plaatsen gezeten om dit 
allemaal ongedeerd mee te maken.”

Heeren beschrijft het moment van  
de aardbeving op zijn weblog  
maikelheeren.waarbenjij.nu: “Ik was  
op de universiteit aan het werk. Ik had 
hier al een paar kleine aardbevingen 
meegemaakt en deze aardbeving begon 
eigenlijk hetzelfde. Na een korte tijd  

viel echter alle stroom uit en werd het 
steeds heftiger. Een Nieuw-Zeelander 
die bij mij in het kantoor zat, riep dat  
we allemaal onder tafel moesten duiken. 
Na ongeveer een minuutje was het 
voorbij en bleek dat in het kantoor  
waar ik zat eigenlijk alles in orde was. 
Vervolgens heb ik mijn tas gepakt  
en zijn we met z’n allen naar buiten 
gegaan. Op de gang bleek dat de platen 
in het plafond naar beneden waren 
gekomen en dat ik dus in het kantoor 
waar ik zat veel geluk heb gehad. Zeker 
in het centrum is het een puinhoop en 
dat is maar drie kilometer hiervandaan.”   

Zijn appartement was nauwelijks 
beschadigd en hij had snel weer stroom. 
Alleen met water drinken is het oppassen 
geblazen. “Het water hier is momenteel 
ondrinkbaar, we moeten het koken voor 
we het gebruiken en in mijn flat hebben 
we besloten het ook maar te filteren 
voor zover dat gaat. De wc’s mogen we 
niet doorspoelen, omdat alle leidingen 
in de grond gebroken zijn”.
In een latere log beschrijft Heeren wat 
hij ziet als hij door de stad loopt: 
“Huizen zonder daken, gaten in het 
asfalt zo groot als een kliko, gaten in  
de grond waaruit het water omhoog 
spoot. En dan te bedenken dat dit  

nog verder van het centrum vandaan 
was dan mijn appartement.”
De University of Canterbury, waar 
Heeren stageloopt, gaat op z’n vroegst 
halverwege maart weer open. Hij werkt 
bij het Centre for Bioengineering vande 
Mechanical Engineering Department, 
waar een nieuwe methode wordt 
bedacht om tumoren in de borst op  
te sporen. “Die is erg geschikt voor 
screeningonderzoek als bijvoorbeeld 
een vervanger voor de mammografie  
die in Nederland veel wordt toegepast.” 
Heeren blijft nog tot halverwege mei  
in Nieuw-Zeeland. (JvG)

Last week, Mechanical 
Engineering master 
student Maikel Heeren 
(21) was very close to 

the epicenter of the Christchurch earth-
quake in New Zealand. “Looking back, 
it turned out I was in one of the best 
spots to make it out unharmed.”

Studenten.net has 
started their annual 
competition for  
student house and  
student of the year.  

If you want to enter, register at  
www.studentenhuisvanhetjaar.nl or 
www.studentoftheyear.nl. 

[E]

[E]
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Koffie en papier 

Een grijze ochtend, 
begin maart.
Het grauwe gewicht 
van een winter vol water.
Met halfdichte ogen 
achter mijn computer.
Mijn geest sluimert nog 
in mijn bed.
Dan is er de behoefte.
Koffie en papier.

Het is de geur.
Van koffie, 
scherp en zacht.
Gemalen bonen 
met warme waterdamp.
Zo onverklaarbaar aangenaam 
als de geur van een oud boek.

Het is het genieten.
Van die eerste slok.
Altijd net te hete 
vloeibaar zwarte bitterheid.
Het kopje naast de krant 
of een goed boek.

Het is de geur.
Van papier, van inkt 
en het voorbije.
Krakend, scheurend: 
zo ruikt kennis.
Het leeft, het hout.

Het kwetsbare vel 
heeft de tijd doorstaan.
Draagt de zwarte sporen 
van wijsheid.
Van dienstig verspreiden, 
bieden en geven.

Het is de angst.
Dat het voorbij gaat.
Minder boeken, minder krant.
Het papier dat langzaam buigt 
onder het digitale gewicht 
van de tijd.

Mijn muzen.
De koffie.
De belofte 
van een stapel wit papier.
Ze zijn eindig.
De tijd gaat aan mij voorbij.

Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘Roed, geel 

en greun is de kleur 

vaan…’, de beste  

carnavalstips van 2011!
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Kleding vrouwen
Jaja je had het misschien al verwacht, maar het blijft toch hartstikke gaaf: verkleed gaan  
als Lady Gaga. Deze geweldige artieste, waar (wees eerlijk) bijna iedereen wel van houdt, 
heeft zo’n breed spectrum aan kei gave kostuums, dat je er op en top uit kunt zien met 
carnaval. 

Kleding mannen
En nee, nu gaan we niet zeggen New Kids, want die zijn echt zooo 2010! Wat is dan wel 2011? 
Cartoons! En dan staat Popeye toch echt boven aan ons lijstje. Deze stoere krachtpatser zal 
het zeker goed doen bij alle knappe Olijfjes die rondlopen…

Drankjes
Er is natuurlijk maar één drankje dat je hoort te drinken met carnaval: bier. Dit goudgele 
goedje vloeit rijkelijk die dagen. Mocht je daar niet zo’n fan van zijn, of kun je er niet zo  
goed tegen als de rest van je vrienden, wees dan niet bang: er zijn alternatieven waarbij je 
net niet buiten de boot valt: het eerste is het welbekende ‘Sneeuwwitje’, half bier half 7-up. 
Deze lekkere zoete combi sla je net zo snel achterover als bier. Een andere populaire variant 
voor de wat ouderen onder ons: spavela, ofwel een kwart spa rood en de rest bier. En last 
but not least, de diesel, half cola half bier. Tja, wat moeten we daar nou nog over zeggen…

Carnavalskraker
Dit jaar organiseert 3FM de carnavalshit van 2011 verkiezing! Onder toeziend oog van  
Giel Beelen (hoe kan het ook anders) wordt de nieuwe hit (en dus niet met harde L’s en 
zachte G’s) gekozen. Voor iedereen die alvast een lekker nootje mee wil zingen op carnaval 
is het dus aan te raden om de komende dagen alvast 3FM te luisteren, dan kan je carnaval 
zeker niet meer stuk!

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Vakantie
Natuurlijk is carnavallen niet de enige vakantiebesteding… mocht je het nou allemaal niks 
vinden om ladderzat te ‘lalala’-en’, en hebben we je inmiddels nog niet overgehaald, dan is 
er altijd nog de tip (en we zeggen het niet graag) om carnaval te ontsnappen. Boek onder  
het mom van ‘even alle vakken bijwerken’ een vakantie naar de Turkse Rivièra. Dan ben je  
in ieder geval zeker van lekker weer…

PANEL VAN DE WEEK 

Eindhovense studenten in de 
prijzen op NSK indooratletiek

Maffiapraktijken 
op de dansvloer

Smullen met Schubert

Zowel leden van studentenatletiek-
vereniging Asterix als enkele andere 
TU/e-studenten stonden afgelopen 
weekend op het podium tijdens het 
Nederlands Studenten Kampioenschap 
indooratletiek in Apeldoorn. 

Karin Vintges (Industrial Design) behaalde 
goud op de achthonderd meter. Maikel 
van Eekelen (Werktuigbouwkunde) 
behaalde een zilveren plak op de 3000 
meter. Cyriel Verberne (Werktuigbouw-
kunde) sprong bij het polsstokhoog-
springen naar het zilver. Verder won 
Asterixlid en Fontys-studente Esther  
Arts goud op de 3000 meter en Sander 
Schutjes (Fontys) won zilver op het 
onderdeel verspringen. Het estafette-
team Asterix 1 haalde zilver op de 4x200 
meter bij de mannen en het team Asterix 
2 haalde brons op datzelfde onderdeel. 
Het estafetteteam van de vrouwen  
werd tweede op de 4x200 meter.  
De Eindhovense atleten kwamen  

naar huis met verschillende pr’s en  
twee clubrecords. (JvG)

Chachacha, jive, quickstep, Engelse 
wals: het kwam allemaal voorbij 
afgelopen weekend tijdens het 
Nederlands Toernooi voor Dansende 
Studenten, georganiseerd door 
Footloose. 267 studenten van dans-
verenigingen uit heel Nederland 
vertoonden hun kunsten in het 
Auditorium. Het weekend was  
overgoten met een maffiasausje.

Bij de winnaars waren geen 
TU/e-studenten. De beste resultaten 
werden behaald door Pieter Bellekens, 
promovendus bij Wiskunde & Informatica, 
en Sylvia van Kogelenberg (Bouwkunde). 
Zij werden met hun danspartners 
respectievelijk tweede bij de ‘profi’s 
latin’ en derde bij de ‘masters latin’. 
Misschien hebben de Eindhovenaren 
hun krachten gespaard voor het 
Pinksterweekend: dan houdt Footloose 
een groot Europees danstoernooi. Naar 
verwachting zullen daar zeshonderd 
studenten aan meedoen. (SK)

Ensuite, het studentensymfonieorkest van ESMG Quadrivium, houdt donderdag 
17 maart het lunchconcert ‘Smullen met Schubert’ in de Blauwe Zaal van het 
Auditorium.
Het symfonieorkest speelt de onvoltooide symfonie (nr. 8) van Schubert van  
12.45 tot 13.30 uur. Schubert schreef de symfonie zes jaar voor zijn dood, in 
1822. De symfonie werd echter halverwege de voltooiing verduisterd door een 
vriend, waardoor de laatste twee delen niet verder kwamen dan wat schetsen  
op papier. De twee delen die wel zijn voltooid, zijn ‘Allegro moderato’ en  
‘Andante con moto’. De toegang is gratis. (JvG)

Both members of student 
athletics association 
Asterix and several other 
TU/e students made it 

into the top spots during the Dutch 
Student Indoor Athletics Championships 
last weekend in Apeldoorn.

Last weekend, Student 
Dance Association 
Footloose organized the 
Dutch Tournament for 

Dancing Students in the Auditorium. 
There were no TU/e students among the 
winners. Perhaps they are saving their 
strength for the weekend of Pentecost, 
when Footloose will be hosting a major 
European dance tournament in which 
no less than six hundred students are 
expected to compete.

On Thursday, March 17, ESMG Quadrivia’s student orchestra Ensuite 
will be performing the luncheon concert ‘Smullen met Schubert’ 
(Snacking with Schubert) in the Auditorium’s Blauwe Zaal. From 
12.45-1.30pm, the orchestra will be playing Schubert’s unfinished 

symphony (no. 8). Free admission. 

[E]
[E]

[E]

Foto | Rien Meulman
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Annemieke Vennix | “Je moet af en toe het lesboek dichtdoen”

Dat treft!

Annemieke Vennix heeft altijd meer 
ideeën dan tijd. Ze wordt in alles 
gedreven door haar passie voor 
bètaonderwijs. Aan de TU/e werkt ze  
als aansluitingsdocent voor de faculteit 
Technische Natuurkunde, in het 
voorgezet onderwijs doceert ze 
natuurkunde en scheikunde, en sinds 
januari leidt ze natuurkundeleraren op 
bij de Eindhoven School of Education. 
“Ik zal me nooit vervelen, ik moet juist 
keuzes maken.”

We beginnen dit verhaal in de middel-
bareschoolperiode van Annemieke 
Vennix. Wiskunde is haar lievelingsvak. 
Maar het is haar niet helemaal duidelijk 
wat je daar later mee kunt. Aansluitings-
docenten van universiteiten die dat aan 
leerlingen vertellen en organisaties als 
Jet-Net die excursies voor ze opzetten 
bestaan nog lang niet. Het bètakind 
Annemieke kiest een studie in Leiden. 
“Eigenlijk wilde ik graag biofarma-
ceutische wetenschappen studeren.  

Dat linkte aan bekende praktijk, daar 
kon ik me iets bij voorstellen.” Omdat  
je er pas kunt beginnen met een 
bètapropadeuse op zak, besluit 
Annemieke bij scheikunde te starten. 
Maar wanneer ze daar het vak biochemie 
krijgt, vindt ze dat helemaal niet leuk. 
“Ik besefte dat een klein concentratie-
verschil in een enzym maakt dat het 
menselijk lichaam niet meer werkt.  
Nee, dat was niets voor mij. Ik vond  
sommen veel leuker. Om een lang 
verhaal kort te maken: uiteindelijk ben 
ik bij natuurkunde terechtgekomen.  
En nog korter: ik deed mijn bachelor  
bij scheikunde en mijn master bij 
natuurkunde.”

We slaan een aantal jaren over, hoewel 
er reden genoeg is om stil te staan bij 
Vennix’ opleiding tot natuurkundeleraar, 
hier aan de TU/e bij TULO, voorloper  
van ESoE. Ze is in verwachting van haar 
tweede kind en een zwangere student  
is “een bijzondere soort”. Maar het  

belet haar niet om, inclusief zwanger-
schapverlof, in anderhalf jaar de 
lesbevoegdheid te halen. Sindsdien 
staat ze voor de klas, zestien school-
jaren ervaring kan ze schrijven. 
Naast haar baan in het voortgezet  
onderwijs is Vennix anno 2011 actief bij 
Jet-Net, het Jongeren en Technologie 
Netwerk Nederland (sinds 2000), is ze 
aansluitingsdocent aan TU/e-faculteit 
Technische Natuurkunde (sinds 
september 2009 ) en zit ze in de beginfase 
van haar baan als vakdidacticus bij 
ESoE. Ze komt over als een gedreven 
leermeester die meer wil dan middel-
bare scholieren een eindexamen laten 
halen. “Mijn verantwoordelijkheid gaat 
verder, ik wil leerlingen een goede basis 
geven en vertellen waar natuurkunde 
over gaat.” 

De doelen van Jet-Net lijken haar op het 
lijf geschreven. Toen ze twee jaar werkte 
bij het Eindhovense Christiaan Huygens 
College (CHC) luidde het bedrijfsleven 

de noodklok over het gebrek aan goede 
bèta’s. Ze verenigden zich in Jet-Net en 
organiseren sindsdien excursies, 
verzorgen voorlichting over profielkeuze 
en ontwikkelen lesmateriaal. “Het CHC 
was hier vanaf het begin bij betrokken 
en ik heb dat opgepakt. Ik vind het 
fantastisch. Ik kan daardoor op een 
totaal andere manier naar onderwijs 
kijken. Dat is leuk voor mezelf, en voor 
de leerlingen en collegadocenten 
natuurlijk. Scholen zijn vooral bezig  
de zaak intern op orde te houden en 
vergeten nog wel eens naar buiten te 
kijken en de nieuwste ontwikkelingen te 
volgen. Wat gebeurt er nou in de wereld 
en wat houdt het in om als chemicus/
fysicus in een bedrijf te werken?
Je moet af en toe het lesboek dicht 
durven doen en vertellen wat je nu weer 
hebt gezien. Dat houdt jezelf scherp.  
Ik besef op die momenten weer waarom 
ik ooit dit vak ben gaan studeren.” 

Natuurkunde is zeker het centrale punt 

in haar passie. Ze geeft toe niet zo 
gedreven te kunnen zijn bij een ander vak.  
Als aansluitingsdocent bij Technische 
Natuurkunde heeft ze de taak de 
overgang tussen voortgezet - en 
wetenschappelijk onderwijs zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Dat betekent 
dat ze aanspreekpunt is voor wo- en 
vo-docenten, dat ze informeert over 
examenprogramma’s en dat ze 
activiteiten organiseert voor leerlingen 
en vo-docenten. De jaarlijkse docNtdag 
is net weer achter de rug. Negentig 
middelbareschooldocenten kwamen  
op het programma af dat voor het eerst, 
op initiatief van Vennix, is gemaakt in 
samenwerking met Jet-Net. Er waren 
lezingen van teamleiders bij ASML, 
Philips Lighting en Shell. De grote 
opkomst maakt Vennix trots. “Daar doe 
je het voor. Ik wil dat docenten hun 
kennis up to date houden.”

Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke

In de lounge van Potentiaal zijn op maandag rond half twee alle tafels en stoelen  
in de buurt van de collegezaal bezet . Eerstejaars Electrical Engineering zijn even 
aan het relaxen in hun pauze.

Deze vier vrienden kruipen de meeste pauzes wel bij elkaar. Rien (links) heeft net 
een mail verstuurd over carnaval, Rick keek even op Facebook , Marno (met de  
rode trui) houdt nu de tijd in de gaten maar zocht net een app op iTunes en Geertje 
speelt een potje solitaire. “Even ontspannen, anders raken je hersenen oververhit.” 
Ze kenden elkaar niet voor ze zich inschreven aan de TU/e, maar ze hebben het 
gezellig samen. Dat dit de drie leukste jongens van de opleiding zijn, kan Geertje 
zonder aarzeling zeggen. En ook is zij volgens Rick het leukste meisje .“Er zijn 
trouwens maar drie meisjes tussen de eerstejaars, maar dat is geen probleem.”  
Het is ook geen probleem dat ze elkaar niet kenden: “je begint toch aan een nieuwe 
fase in je leven.” Wat wel een probleem is, is te laat komen bij een college. Over 
vijf, nee twee minuten begint ‘functies van meervariabelen’. Ze zijn ooit te laat 
gekomen. “Leraren geven je dan een blik of een opmerking. Kan nu zo snel niets 
bedenken, maar dat wil je niet nog een keer. Dus, we moeten gaan. Dag.” (NS)


