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Colofon

Wat als iedereen gewoon de waarheid 
vertelde? Ik bel met kamerverhuurder 
Magis over een badkamerwand die  
al maanden kapot is.  
“Is de schade inmiddels hersteld?” 
“Ja”, antwoordt de directeur zonder 
enige aarzeling. Ik check bij de kamer-
bewoner, maar die meldt tot mijn 
verbazing dat dat niet waar is. Weer 
bellen met Magis. “O, ja, het zit zo:  
het zou door Polen gedaan worden 
maar die zijn met Paasvakantie.”  
Pasen, was dat niet drie weken geleden? 
“Ja, maar dat duurt daar altijd heel 
lang.” Aha. En op de terugweg stond 
de brug zeker ook nog open.
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Langstudeerwet door  
Tweede Kamer 
26 april 2011 - Een meerderheid van  
de Tweede Kamer heeft ingestemd  
met de langstudeerregeling van 
staatssecretaris Halbe Zijlstra.  
Wie meer dan een jaar extra over  
zijn opleiding doet, betaalt vanaf 
september 2012 bijna vijfduizend  
euro collegegeld. 
CDA, VVD, PVV en SGP stemden voor  
de wet. Ook de ChristenUnie ging 
akkoord nadat haar amendement om 
een hardheidsclausule in de wet op  
te nemen was aangenomen. Zwangere 
en zieke studenten kunnen daardoor 
straks een beroep doen op het 
profileringsfonds van hun instelling. 

Bovendien kunnen studenten die een 
afwijzing van het fonds van de eigen 
instelling ontvangen, bezwaar 
aantekenen bij het college van beroep.  

Rosalind Williams:  
“Natuurwetten trekken  
zich niets van ons aan” 
2 mei 2011 - Wanneer de verjaardag  
van de TU/e in een lustrumjaar valt, 
zoals nu met de 55ste dies natalis, 
worden drie eredoctoraten verleend.  
Dit jaar waren Frank Kelly, Silvio Aime 
en Rosalind Williams de gelukkigen.  
Op uitnodiging van het Eindhoven 
Centre for Innovation Studies, het 
onderzoekscentrum van de faculteit 
IE&IS, gaf Williams vrijdag 29 april  
een lezing over haar nog te verschijnen 
boek: Beyond the end of the World: 
Water, romance, and human empire.  
De Amerikaanse ging  
in op de wisselwerking tussen persoon 
en techniek in een door de mens 

gedomineerde wereld.  
Het boek focust zich op de periode tussen 
1890 en 1900, volgens de techniekhisto-
rica het punt waarop de mens de hele 
aarde heeft bevolkt en zichzelf hier ook 
bewust van is. Williams: “De wereld 
werd nog niet beheerst door de mens, 
maar al wel gedomineerd. Er waren  
nog wel wat vage plekken in de atlas, 
maar iedereen wist dat die in de nabije 
toekomst beschreven zouden worden.” 
De techniekhistorica vindt dit een 
belangrijk moment in de geschiedenis 
van de mens. Vanaf dit moment gaat de 
mens de wereld naar zijn hand zetten, 
maar het bracht ook problemen met 
zich mee: “Als je een conflict hebt,  
is er vanaf dat moment geen plek meer 
waarnaar je kunt vluchten, ieder gebied 
is bekend. The world is wired.” Williams 
noemt dit ‘the human empire’, het 
gezamenlijke rijk van de mens op de 
planeet aarde.

Law on delayed graduation passed  
by House of Representatives
April 26, 2011 - A majority of the Dutch 
House of Representatives voted in 
favor of State Secretary Zijlstra’s 
measure on delayed graduation.  
As of September 2012, whoever needs 
at least one extra year to complete  
their studies will be paying nearly  
five thousand euro in tuition fees.
CDA, VVD, PVV and SGP voted in favor 
of the law. ChristenUnie also voted  
in favor after their amendment to 
include a hardship clause in the law 
was passed. That way, pregnant and 
sick students can appeal to their 
institutions’ funds. On top of that, 
students that are rejected by their  
own institutions’ funds, can lodge a 
complaint with the Board of Appeals.

Lecture Rosalind Williams
Whenever TU/e’s anniversary marks a 
luster like this year’s 55th dies natalis, 
the university awards no less than 
three honorary doctorates. This year, 
the lucky recipients were Frank Kelly, 
Silvio Aime and Rosalind Williams.  
On Friday, April 29, upon invitation  
by the Eindhoven Centre for Innovation 
Studies -the Department of Innovation 
Sciences’ research center- Williams 
delivered a lecture on her forthcoming 
book ‘Beyond the End of the World: 
Water, Romance, and Human Empire’. 
The American talked about the 
interaction between man and 
technique in a world that’s dominated 
by humans.

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]

Het is al weken warm en zonnig. Dat 
maakt het leven zorgelozer.  
Dat is echter schone schijn. Er staan 
namelijk ingrijpende veranderingen 
op stapel voor de TU/e. Faculteits-
bestuurders en diensthoofden hebben 
zitten zweten op hun bezuinigings-
plannen. Na jaren waarbij het College 
van Bestuur wel eens voor Sinter  -
k laas kon spelen, wordt in 2012 de 
broekriem voor 12 tot 17 miljoen euro 
aangetrokken. Daar bovenop luidde 
rector Hans van Duijn tijdens een 
zonovergoten diesviering de nood-
klok voor het bacheloronderwijs.  
Het roer moet compleet om anders 
droogt op termijn ook die belangrijke 
inkomstenbron nog op.  
Zie ik daar in verte nu opeens 
donkere wolken aankomen….

Bezuinigingsvoorstellen zijn aangeleverd, 
extra gesprekken volgen nog

TU/e komt met beurs voor tweede studie

Op het bureau van het College van 
Bestuur liggen inmiddels de bezuini-
gingsvoorstellen van de faculteiten en 
diensten van de TU/e. Ook al is de 
langstudeerdersregeling en de 
generieke bezuiniging van 190 miljoen 
voor de universiteiten met een jaar 
uitgesteld, het CvB zet het plan door om 
het komend jaar al twaalf tot zeventien 
miljoen te bezuinigingen. “Vooral dat 
scenario van zeventien miljoen leidt  
tot ingrijpende veranderingen”, 
waarschuwt CvB-lid Jo van Ham.

Vóór 1 mei moesten alle faculteiten  
en diensten een bezuinigingsplan 
aanleveren bij het CvB. Volgens Van Ham 
zijn alle partijen daarin geslaagd en is ook 
iedereen inmiddels goed doordrongen 
van de omvang en de urgentie van de 
problemen die op de TU/e afkomen. 
Enerzijds werd gevraagd om een plan 
dat een totale bezuiniging van twaalf 
miljoen oplevert en daarnaast moet er 
een plan komen waarbij wordt uitgegaan 
een teruggang van zeventien miljoen. 
Volgens het CvB zijn dit de bedragen  
die de TU/e om allerlei redenen in de 
nabije toekomst gaat mislopen. 

Het gaat dan onder meer om een 
generieke korting van 190 miljoen, 
waarbij voor de TU/e een verlies van  
2 tot 6,9 miljoen wordt verwacht.  
Rector Hans Van Duijn liet eerder al 
weten dat hij vreest dat rendement-
cijfers hierbij een rol gaan spelen, wat 
ongunstig zal uitpakken voor de TU/e. 
Die bezuiniging is echter een jaar 
uitgesteld door staatssecretaris Halbe 
Zijlstra. Maar ook andere maatregelen 
gaan flinke gaten slaan in het budget: 
het wegvallen van de FES-gelden (verlies 
van 9 miljoen in 2012 en 22 miljoen  
in 2015), een efficiencykorting op het 
onderzoek van 90 miljoen (verlies circa  
4 miljoen) en het verlies van marktaan-
deel ten opzichte van andere universi-
teiten (verlies van 4,2 miljoen in 2012). 
Van Ham zegt dat het CvB dan ook om 
die redenen de bezuiniging al verwerkt 
wil hebben in de begroting van 2012. 
“Door het uitstel van die generieke 
korting kunnen we dan wellicht nog  
wat soelaas bieden.”

Naar aanleiding van de nu aangeleverde 
plannen zijn er overigens nog wel enkele 
bilaterale overleggen noodzakelijk,  

laat Van Ham weten. Hij wil niet zeggen 
om welke faculteiten of diensten het dan 
precies gaat, “maar we zijn er nu nog 
niet helemaal. Wat je wel ziet is dat een 
bezuiniging van zeventien miljoen gaat 
leiden tot zeer ingrijpende veranderingen.”
Half juni wil het CvB de bezuinigings-
plannen definitief vastgesteld hebben, 
zodat de faculteiten en diensten die 
kunnen gaan verwerken in hun 
begrotingen voor het komend jaar. (HK)

De TU/e gaat een beurs instellen voor 
Nederlandse studenten die een tweede 
master willen volgen. Het College van 
Bestuur heeft hiervoor groen licht 
gegeven. Het plan sluit aan bij een 
motie van VVD-tweedekamerlid 
Anne-Wil Lucas om studiebeurzen te 
creëren in samenwerking met het 
bedrijfsleven.

Sinds dit collegejaar vergoedt de 
overheid niet langer tweede studies. 
Universiteiten en hogescholen mogen 
daarom een (kostendekkend) instellings-
collegegeld vragen. Aan de TU/e betalen 
studenten die een tweede studie volgen 
dit collegejaar nog het veel lagere 
wettelijke collegegeld. In de komende 
U-raad zal het CvB voorstellen om  
dit ook het komende collegejaar zo  
te houden. 

De TU/e onderscheidt zich daarmee van 
de meeste andere universiteiten, waar 
tweede studies flink in de papieren gaan 
lopen - geneeskunde in Maastricht gaat 
als tweede studie zelfs meer dan 
dertigduizend euro per jaar kosten. 
Studenten van buiten Europa betalen 
aan de TU/e al wel het instellingscollege-
geld, dat per komend collegejaar 8.000 
euro bedraagt voor de bachelor, en 
12.500 euro voor de masteropleidingen. 

Om de beste studenten toch een kans te 
geven een tweede studie aan de TU/e te 
volgen, wil de TU/e ‘scholarships’ 
invoeren in analogie van het Amandus 
H. Lundqvist Scholarship Program voor 
buitenlandse studenten. Sinds 2006 
kunnen buitenlandse studenten een 
beurs krijgen voor een masteropleiding 
als ze daarna nog drie jaar bij een 

sponsorend bedrijf gaan werken. Vorig 
jaar zijn volgens het jaarverslag 267 van 
zulke beurzen toegekend.

Wanneer de nieuwe beurzen beschik-
baar komen en aan welke voorwaarden 
de studenten precies moeten doen om 
ervoor in aanmerking te komen, moet 
nog worden bepaald. (TJ)

By now, TU/e’s Executive 
Board has received all  
departments and services’ 
cutback proposals.  

Even though the measure for delayed 
graduation and the generic cutbacks  
of 190 million euro for universities  
have been postponed for a year, the 
Board still wants to start economizing  
by twelve to seventeen million euro 
already next year. “The seventeen- 
million-euro scenario especially  
will lead to fundamental changes”,  
says Board member Jo van Ham.

TU/e will be establishing 
a scholarship for Dutch 
students who want to  
do a second master.  

The Executive Board has green-lighted 
the plan. 

[E]

[E]
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Zwaar weer voor wetenschapswinkels

Lumo terug van weggeweest na led-revisie 

‘Health’ krijgt 
drie themaleiders

Het ziet ernaar uit dat in ieder geval 
twee van de vier wetenschapswinkels 
van de TU/e zullen verdwijnen.  
Zowel de Chemiewinkel als de 
Elektrowinkel hebben van hun 
faculteitsbesturen te horen gekregen 
dat de geldkraan met ingang van  
komend collegejaar dichtgaat.  
De faculteit EE overweegt wel studenten 
op grotere, commerciële schaal in  
te zetten voor opdrachten uit het  
bedrijfsleven. Het budget van de 
Bouwkundewinkel wordt fors verlaagd.

De wetenschapswinkels zijn in het  
leven geroepen om kennis vanuit de 
faculteiten beschikbaar te stellen voor 
particulieren en non-profitorganisaties. 
Ze worden gerund door studenten die 
hiervoor een aanstelling hebben als 
student-assistent. Daarnaast kunnen 
studenten projecten uitvoeren voor  
geld (Elektrowinkel) of studiepunten 
(Bouwkundewinkel).
De sluiting van de Elektrowinkel 
bespaart de faculteit EE jaarlijks  

zo’n zeventienduizend euro, schat  
dr.ing. Guus Pemen, voorzitter van  
de faculteitsraad en ook lid van de 
begeleidingscommissie van de 
Elektrowinkel. “Ik betreur het dat  
het zonder overleg gegaan is.  
Het verdwijnen van de student- 
assistentschappen wil het faculteits-
bestuur opvangen door grootschaliger 
diensten zoals die van de Elektrowinkel 
aan te bieden aan het bedrijfsleven.  
Dat zou de faculteit geen geld kosten, 
maar levert wel nuttige bijbaantjes  
op voor onze studenten.” 

Het faculteitsbestuur van de faculteit 
Scheikundige Technologie heeft laten 
weten geen ‘nut en noodzaak’ meer  
te zien in de Chemiewinkel, zo laat 
Jeroen van Heck, voorzitter van de 
ST-wetenschapswinkel, weten.  
Het bestuur van de Chemiewinkel 
beraadt zich over hoe om te gaan met  
dit nieuws. 
De twee overige wetenschapswinkels, 
van Bouwkunde en Technische 

Natuurkunde (afgelopen najaar werd  
de Technische Wetenschapswinkel 
Gezondheidzorg al gesloten) blijven 
vooralsnog bestaan. Het bestuur van de 
Bouwkundewinkel is wel medegedeeld 
rekening te houden met een halvering 
van het budget. (TJ)

Lumo, het lichtlogo van de TU/e, is 
woensdag 11 mei teruggeplaatst op  
het dak van Vertigo. De led-verlichting  
is vervangen en Lumo is voorzien van 
licht-donkerschakeling. 

De TU/e kreeg het lichtlogo vijf jaar 
geleden van de gemeente Eindhoven  
en Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, voor het vijftigjarig bestaan 
van de universiteit. In die vijf jaar zijn 
verschillende led-lampen kapot gegaan 
in Lumo. “Dertig procent van de leds 
was er al uitgehaald”, zegt Frans van  
de Poll, beheerstechnicus bij Dienst 
Huisvesting. “Het zag er niet meer  
goed uit, vandaar dat het hele logo  
eraf moest om alle leds te vervangen.”
Naast nieuwe leds, is Lumo ook voorzien 
van een nieuwe aansturingstechniek  

en een licht-donkerschakeling.  
“De afgelopen vijf jaar heeft ie dag en 
nacht gebrand. Nu gaat ie alleen in het 
donker aan”, zegt Van de Poll.  
De nieuwe Lumo gaat, dankzij de nieuwe 
leds en de schakeling, meer dan vijftig 
procent zuiniger branden. “Hij moet er 
nu zeker tien jaar 
tegen kunnen.” (BS)

Voor ‘Health’, naast ‘Energy’ en ‘Smart 
Mobility’ het derde speciale aandachts-
gebied van de TU/e, zijn maandag 9 mei 
door het College van Bestuur drie 
themaleiders benoemd. 
Voor het thema ‘smart environment’ is 
dat dr.ir. Caroline Hummels, opleidings-
directeur bij de faculteit Industrial 
Design. Omdat dit thema een groot 
gebied beslaat geeft Hummels leiding 
aan een driemanschap, waar ook prof.
dr.ir. Wil van der Aalst, hoogleraar 
Architectuur van Informatiesystemen, en 
prof.dr.ir. Pieter van Wesemael, 
hoogleraar Architectural Design & 
Engineering, deel van uitmaken.

Het thema ‘smart diagnosis’ is 
ondergebracht bij prof.dr.ir. Peter de 
With, hoogleraar Video Coding & 
Architectures. ‘Smart interventions’ gaat 
naar prof.dr. Carlijn Bouten, hoogleraar 

Cell-Matrix Interactions. Bouten krijgt 
daarbij de komende tijd ondersteuning 
van prof.dr. Keita Ito, hoogleraar 
Orthopaedic Biomechanics. (HK)

It looks like at least two  
of TU/e’s four science 
shops will disappear.
The Chemistry shop  

as well as the Electro shop will no  
longer be receiving any funding from 
their respective departments, said  
their departmental boards. However,  
the Department of Electrical  
Engineering is considering mobilizing 
students for company assignments  
on a broader, commercial scale.  
The budget of Architecture, Building 
& Planning’s shop will be drastically 
reduced.

On Monday, May 9,  
the Executive Board  
appointed three theme 
leaders for ‘Health’, one 

of the three special areas of interest 
within TU/e - along with ‘Energy’ and 
‘Smart Mobility’ . Leader for the theme 
‘smart environment’ is dr.ir. Caroline 
Hummels, program director at the  
Department of Industrial Design.  
Prof.dr.ir. Peter de With, professor of 
Video Coding 7 Architectures, will be 
responsible for the theme ‘smart  
diagnosis’.  For ‘Smart Interventions’, 
prof.dr. Carlijn Bouten, professor of  
Cell-Matrix Interactions was appointed.

[E]

[E]

En ik vind

Code Rood

Het was de donderdagmiddag voor het paasweekend dat wij met zijn allen  
in Auditorium 1 bijeen moesten komen. Allereerst werd begonnen met een 
presentatie over hoeveel miljoen(en) er dient te worden bezuinigd. Vervolgens 
waar dit vandaan gehaald zou kunnen worden. Om een vorm van zogenaamde 
inspraak te creëren, natuurlijk de vraag aan de zaal of wij nog ideeën hebben.
Waarom zou ik de poten onder mijn eigen stoel vandaan zagen of die van een 
ander? Allemaal verdienen wij ons geld met het werk dat wij doen. Ik hoop van 
harte dat wij dat met z’n allen kunnen blijven doen. Wat niet wil zeggen dat  
er dingen worden gedaan waar ik nooit om heb gevraagd, maar die door de 
sprekers zelf zijn verzonnen. Het is moeilijk om eigen verzonnen dingen af  
te breken.
Er waren ook mensen die anders denken dan dat ik doe. Mensen die toch weer 
de tegenstelling tussen Wiskunde en Informatica de revue lieten passeren. 
Natuurlijk is de ander beter dan de een. Zelfs mensen die vragen waarom er 
geen reorganisatie komt. Ik ga niet eens de moeite doen om zoiets te snappen.
Eén iemand wil ik bij deze bedanken. Die liet weten dat de reorganisatie van 
1996 een dure was en bij tal van mensen heel veel pijn heeft veroorzaakt.  
En, wat mij betreft, nog wel eens pijn doet, zeker op zo’n donderdagmiddag  
als in Auditorium 1.
Het viel me op dat de mensen die de reorganisatie van 1996 hebben  
meegemaakt, niet reageerden. Die mensen hielden zich koest.  
Wat zullen zij denken: “Niet nog eens!”?

René van Hassel | medewerker Wiskunde

René van Hassel, staff member at Mathematics, talks about  
a meeting at his department concerning TU/e’s upcoming  
cutbacks. He reminisces about the cutbacks that were made 
back in 1996, which cost a lot of money and affected many people.

[E]

Diplomauitreiking Bouwkunde: 
“Jij bent de 5000ste”
Een bijzondere diploma-uitreiking was 
het dinsdag 10 mei in de Blauwe Zaal 
van het Auditorium. Het was niet alleen 
de 218de diplomaceremonie van de 
faculteit Bouwkunde, maar ook de 
laatste van decaan prof.ir. Jan Westra. 
En hij had nog een verrassing.

“Heel toevallig, volstrekt niet gemani-
puleerd, want daar doen wij niet aan, 
wordt dadelijk ook het vijfduizendste 
diploma uitgereikt”, zegt Westra.  
Hij geeft nog een laatste advies aan  
alle 21 afgestudeerden: “Spring niet, 
denk, overweeg, draag bij en wees 
scherp”. En omdat het nog een laatste 
maal kan, geeft de decaan zijn visie op 
het overheidsbeleid: “Beter ten Halbe 
gekeerd, dan voor velen gedwaald”. 
Michiel Jobse is degene die het 
vijfduizendste diploma ontvangt.  
Hij studeert af in de architectuurrichting. 
Westra memoreert enkele dipjes  
tijdens het afstuderen, maar roemt  
zijn uiteindelijke ontwerp voor een 
bouwwerk aan de Zeeuwse kust.  
“Het wordt niet uitgevoerd, maar zou 
een heus sieraad zijn. En jij krijgt ook 
een sieraad, jij bent de vijfduizendste.” 

Het sieraad is een mooie bos bloemen 
en een extra applaus. 
Per 1 juni volgt ir. Elphi Nelissen Westra 
op als decaan van Bouwkunde. De 219de 
diploma-uitreiking is voor haar. (NS)

During the 218th gradu-
ation ceremony of the 
Department of Architec-
ture, Building & Planning, 

held in the Blauwe Zaal on Tuesday, May 
10, the five-thousandth diploma was 
presented. Coincidentally, it was also 
the last graduation ceremony under the 
supervision of dean prof.ir. Jan Westra. 
Starting June 1, ir. Elphi Nelissen will 
take Westra’s place.

[E]
Michiel Jobse ontvangt het vijfduizendste diploma van TU/e-faculteit Bouwkunde uit handen 
van scheidend decaan Jan Westra. Foto | Rien Meulman

Dieven weer actief op campus
Het was al een paar maanden rustig, 
maar met de diefstal van vijf (!) laptops, 
een camera en een TomTom lijkt daar 
een eind aan gekomen. 

Op 29 april werden twee laptops 
gestolen: één op de zesde verdieping 
van het Hoofdgebouw en één in Vertigo. 
Uit het Automotive-lab in W-laag werden 
op 3 mei drie laptops in tassen 
weggehaald. In één van de tassen  
zat bovendien een fotocamera en een 
TomTom. “Ik was er al een beetje  
bang voor in die hoek; de deur staat  
er vaak open”, aldus Hay Becks van  
de Beveiliging. Op bewakingsbeelden 
is niets verdachts gezien. (SK)

On April 29, two laptops 
were stolen: one was 
stolen from the seventh 
floor of the Hoofdgebouw, 

the other in Vertigo. On May 3, three 
laptops in bags were stolen from the 
Automotive Lab in W-laag. One of the 
bags also contained a photo camera 
and a TomTom. 

[E]
TU/e’s illuminated logo 
Lumo was put back in 
place at the roof of  
vertigo on Wednesday, 

May 11. The led lights have been replaced, 
and Lumo is from now on only illumi-
nated at night.

[E]
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In memoriam

Leo Brom 
Op donderdag 5 mei overleed, 
thuis in Valkenswaard, onze 
medewerker Leo Brom, in de 
leeftijd van slechts 61 jaar.
Leo kwam op 14 juli 1997  
in dienst van de faculteit 
Werktuigbouwkunde, in de 
functie van zalenbeheerder/
conciërge. Zijn gehele 
werkzame leven aan de  
TU/e bleef hij actief binnen de  
afdeling Interne Zaken en als receptiemedewerker in het complex W-hoog/ 
W-laag. Daarnaast was hij lid van de bedrijfshulp verlening. Medewerkers en 
studenten van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie 
werden door hem vriendelijk en voortvarend geholpen. 

In 2009 manifesteerde zich een slopende ziekte bij Leo, waardoor hij al vrij snel 
genoodzaakt werd zijn werkzaamheden te staken. Maar ook -noodgedwongen- 
thuis bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van de faculteit en haar 
medewerkers. Leo onderhield zijn netwerk en bleef per e-mail en persoonlijk 
frequent contact houden met naaste collega’s. De voortgang van de verbouwing 
van W-hoog/W-laag volgde hij op de voet en de bouwtekeningen werden door 
hem thuis bestudeerd. Dat laatste is een klein voorbeeld van Leo’s intensieve 
betrokkenheid bij ‘zijn’ gebouw, een houding die hem karakteriseerde. 

In de afgelopen maanden ging Leo’s kwaliteit van leven snel achteruit.  
Zijn energiereserves namen in hoog tempo af. Wandelen met de hond in de 
bossen van Valkenswaard was er niet meer bij, en een bezoek aan de buurt-
super kostte eigenlijk al teveel ‘kruim’. Aan een paar collega’s vertrouwde hij 
nog maar kortgeleden toe dat het wel eens zijn laatste zomer zou kunnen 
worden. Zelfs dat was hem niet gegund. 

We wensen echtgenote Corrie, dochter Alice en overige familieleden veel 
sterkte met het verlies van Leo. We zullen zijn persoonlijkheid, inzet en 
interesse erg missen.

Namens de gehele gemeenschap van W-hoog/W-laag,
Ir. Alfons Bruekers, directeur bedrijfsvoering

Leo Brom in ‘zijn’ W-hoog.

Mexicaanse TU/e-student 
krijgt 953 euro huur terug

Promovenda speelt Franse barokmuziek in Catharinakerk

Promoot je onderzoek op de Student Research Conference

Euflex viert koperen jubileum met recordwinst

Een Mexicaanse TU/e-student die in 
december een procedure startte tegen 
kamerverhuurder Student Eindhoven, 
krijgt 953 euro huur terug. Dat heeft de 
Huurcommissie vorige week besloten.

De student, Daniel Vallejo Gonzales, 
betaalde sinds augustus 150 euro  
aan kale huur per maand. Volgens de 
puntencheck van de Huurcommissie 
mocht dit maximaal 109,12 euro zijn. 
Zijn kamer is slechts 8,5 vierkante meter 
en hij kan de verwarming, die onder de 
vloer zit, niet zelf instellen. Omdat er 
bovendien nog twee ernstige gebreken 
in het gemeenschappelijke deel van het 
huis waren (geen leuning langs de trap 
en loszittende tegels in de badkamer), 
werd de kale huurprijs met terugwer-
kende kracht op 43,65 euro gesteld. 
Verhuurder Student Eindhoven, 
onderdeel van Magis Vastgoedbeheer, 
heeft Vallejo Gonzales laten weten  
dat hij het teveel betaalde bedrag 
terugkrijgt. Inmiddels is er een 
trapleuning geplaatst. De muur in  
de badkamer wordt zo snel mogelijk 
gerepareerd, aldus Bart Schillings, 
directeur van Magis. 

Ook een huisgenote van Daniel Vallejo 
Gonzales heeft een procedure lopen bij 
de Huurcommissie. TU/e-studente 
Yasemin Vardar betaalt 375 euro, terwijl 
dat volgens de commissie maximaal 310 
euro zou mogen zijn. Haar zaak zal 
binnenkort voorkomen. Vardar hoopt 

niet alleen dat ze haar geld terugkrijgt, 
maar ook dat haar actie verschil maakt 
voor anderen. “Ik hoop dat de studenten 
van volgend jaar betere opties krijgen 
dan wij”, schrijft ze in een mail aan 
Cursor.

De Huurcommissie heeft overigens ook 
laten weten dat de twee kamerbewoners 
waarschijnlijk teveel servicekosten 
betalen. Voor gas/water/licht, internet, 
onderhoud, meubilering etc. betalen  
ze ongeveer 200 euro. Gonzales en 
Vardar denken erover om ook dit te  
laten uitzoeken. Dat kan pas in juli,  
op het moment dat de verhuurder een 
eindafrekening van de servicekosten 
moet overhandigen. (SK)

Cursor is benieuwd of er nog meer 
huurders zijn die een procedure  
hebben gestart tegen hun verhuurder, 
of overwegen om dit te doen. Laat het 
ons weten via cursor@tue.nl.

Maartje Bastings, promovenda bij 
Biomedische Technologie, treedt 
komende zaterdag op met haar barok 
kamermuziek ensemble Ensemble 
Joyeux in de Catharinakerk in Eindhoven. 
De vier leden van het ensemble spelen 
op barok-instrumenten bij KamerMuziek 
in de Cathrien. Zo bespeelt Maartje de 
traverso, TU/e-alumnus Eelco Kooiker  
de klavecimbel, Barbara Vermaas  
de barokviool en Martijn Verbrugh  
de viola da gamba. 

Je kunt volgende week een uitgebreid 
interview in Cursor lezen met Maartje 
Bastings over haar bijzondere hobby. 
(JvG)

Kamermuziek in de Cathrien, zaterdag 
14 mei van 15.00 tot 16.00 uur.  
Het concert is gratis. 

Heb je baanbrekend onderzoek gedaan 
en wil je kans maken op 1.500 euro? 
Dien dan voor 1 juli je bacheloronder-
zoek of -ontwerp in voor de Student 
Research Conference die op 23 en 24 
november wordt gehouden op de TU/e. 
Een selectie van de inzenders wordt 
uitgenodigd om hun onderzoek te 

komen presenteren en de beste wordt 
beloond met de Student Research Award.
De Student Research Conference is een 
initiatief van de het samenwerkings-
verband van universiteiten VSNU.  
De eerste editie vond vorig jaar oktober 
plaats in Leiden. (TJ)
Aanmelden kan via www.vsnu.nl/srd.

Euflex bv, volledig onderdeel van de 
TU/e Holding, beleefde in 2010 het 
beste boekjaar sinds de oprichting in 
1998. Over een omzet van zeven miljoen 
euro werd een winst behaald van ruim 
acht euroton. Dinsdag 10 mei vierde  
het interne detacheringsbureau in  
stilte zijn koperen jubileum.

Volgens directeur Leo Robben werd het 
12½-jarig bestaan wel binnen de groep 
zelf gevierd. Maar in het kader van de 
aankomende bezuinigingen leek het 
hem niet gepast om er een groter feest 
van te maken. Reden daarvoor was er 
echter wel: in 2010 steeg de winst van 
Euflex naar 824.000 euro. Dat was net 
geen verdubbeling van de winst van het 

jaar daarvoor, die toen uitkwam op 
460.000 euro. In 2010 bedroeg de  
totale winst van de holding 2,1 miljoen.
De bulk van de inkomsten bij Euflex is 
afkomstig uit de detachering van 
flexibele arbeidskrachten aan de TU/e. 
Daarbij moet gedacht worden aan 
studentassistenten, surveillanten en 
secretaresses. Met een marktaandeel 
van 95 procent is Euflex op dit vlak 
inmiddels bijna alleenheerser. Vorig jaar 
steeg de omzet van deze activiteiten naar 
een recordhoogte van 6,4 miljoen en 
daar werd aanmerkelijk meer winst op 
behaald dan de jaren daarvoor, doordat 
het aantal werving- en selectieplaatsingen 
toenam. Dat leverde een hogere winst - 
marge op. Robben benadrukt echter 

direct dat alle winst weer volledig 
terugvloeit naar de TU/e. Over de 
jaarlijkse tevredenheidspeilingen  
is de Euflex-directeur ook zeer content. 
De klanten gaven in 2010 een 7,9 en  
de gedetacheerden zaten daar met  
een 8,2 nog iets boven. (HK)

Live reanimatie tijdens BMT-symposium
Tijdens het symposium ‘Keep it beating!’ 
van de faculteit Biomedische Techno-
logieën was dinsdag 3 mei live de  
reanimatie van een varkenshart in het 
laboratorium van HemoLab te zien. 

Projectmanager dr.dipl-phys. Marco 
Stijnen vertelt over de opzet van het 
experiment. “Medische ingrepen op  
een hart komen heel precies. Doordat  
je hier de situatie in een operatiekamer 
simuleert, kun je hierop oefenen. 
Bijvoorbeeld met het afstellen van een 
hartpomp, hechten op de hartspier  
of het testen van nieuwe technische 
toepassingen. Daarnaast is de 
opstelling ook geschikt voor onderzoek 
naar het hart zelf.” De voordelen van het 
gebruik van een ‘los’ hart is dat nieuwe 
medische toepassingen eerst getest 
kunnen worden voordat er dierproeven 
nodig zijn. Stijnen: “Het lijkt een 
dierproef, maar dat is het niet. Het hart 
dat wij gebruiken is overgebleven nadat 
het dier was geslacht voor consumptie, 
het is slachtafval. Wij proberen het dan 
binnen vijf minuten te koelen zodat we 
het later kunnen gebruiken voor dit 
soort onderzoek.” (GvdN)

A Mexican TU/e student 
who initiated proceedings 
against Student Eind-
hoven accommodation 

agency in December, is getting back  
953 euro rent. This was decided by the 
rent assessment committee last week.

Next Saturday, Maartje 
Bastings, PhD candidate 
at Biomedical Techno-
logy, will be performing 

in Eindhoven’s Catharina church with 
her baroque chamber music ensemble 
Ensemble Joyeux. Next week, Cursor 
will feature an elaborate interview 
with Maartje Bastings on her special 
pastime.
‘Kamermuziek in de Cathrien’, Saturday, 
May 14. 3-4PM. Free admission.

Have you conducted 
pioneering research and 
would you like to win 
1,500 euro? Then make 

sure to submit your bachelor research or 
design for the Student Research Confe-
rence at TU/e on November 23-24. Sign 
up before July 1 at www.vsnu.nl/srd. 

For Euflex bv, fully part of 
TU/e Holding, 2010 was 
the best fiscal year since 
their founding in 1988. 

Their turnover was seven million euro, 
which yielded more than eight hundred 
thousand euro in returns. On Tuesday, 
May 10, the internal employment agency 
celebrated their copper anniversary 
privately. 

The conference ‘Keep it 
beating!’ of the Depart-
ment of Biomedical  
Engineering of Tuesday 

May 3 featured the live reanimation  
of a pig’s heart at HemoLab. 

[E]
[E]

[E]

[E]

[E]
Projectmanager Marco Stijnen (links) en cardiothoracaal chirurg van het Leids Universitair 
Medisch Centrum Arend de Weger bekijken het gereanimeerde hart. Foto l Bart van Overbeeke 
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Vertellen hoe studenten studeren
De ‘taskforce Redesign Ba-curriculum’ 
stelt een switch voor van aanbod  - 
ge stuurd naar meer vraaggeoriënteerd 
onderwijs. Dat moet samen met de 
studenten ontwikkeld worden. Vier 
studenten hebben mogen meepraten 
in de TU/e-taskforce. Een van hen is 
Tim Scholten, derdejaars Industrial 
Design.

Wat is je inbreng in het beleids-
voorstel?
“Wij konden vertellen hoe studenten 
tegenwoordig studeren. Kijk naar het 
hordeloopmodel dat geldt voor de 
tentaminering. Studenten gaan vlak 
voor de tentamenweek, de horde, hard 
werken en na de horde doen ze het 
weer rustig aan. Dat is een probleem, 
want studenten redden het niet omdat 
alle tentamens tegelijk komen. De 
taskforce is opgezet om het studie-
rendement te verhogen. Een van onze 
voorstellen was gespreide tentamens 
en minder tegelijk, maar wel tegelijk 
met een studieproject. Dit voorstel 
komt overigens voort uit de denktank 
van twintig studenten die Nienke van 
Dijk heeft opgezet.”

Heb je ook suggesties gedaan die  
niet zijn opgepikt?
“We werden absoluut serieus 
genomen. Al onze inbreng heeft in 
ieder geval tot discussie geleid.  
De bijeenkomsten zijn nu achter de rug. 
Als dank voor onze inzet werden we 
uitgenodigd voor het diesdiner.”

Er is een cultuuromslag vereist bij 
docenten, maar ook bij studenten.  
Hoe kijk je daar tegenaan?
“Sommige docenten moeten zich 
afvragen of er nog wel vraag is naar  
de vakken die ze aanbieden.  
En, zo nee, moeten ze op zoek naar 
wat de student wil. En studenten wordt 
gevraagd meer na te denken waar ze 
mee bezig zijn. Dat gaat van vakken 
die ze in de propedeuse kiezen tot  
wat ze willen op hun veertigste.”

Studenten moeten hun eigen studie 
gaan vormgeven. Had jij dat in je 
eerste jaar gekund?
“Ja, bij ID doen we dat al tijden. Maar 
daar heb ik goede coaching bij gehad. 
Ook in ons advies staat dat iedere 
student gecoacht wordt. Dat kon nog 
wel eens een probleem worden.  
Hoe vind je voor iedere student een 
coach? Dat heeft weer te maken met 
cultuuromslag; wil iedere medewerker 
ook coachen? Bij ID werkt het goed, 
maar het vraagt veel van de TU/e.” (NS)

The task force ‘Redesign 
Ba curriculum’ proposed 
a switch from education 
based on supply to 
education that is based 

on demand. This new approach should 
be developed in collaboration with 
students. Four students had their say 
in the TU/e task force, one of which  
is Tim Scholten, a third-year student  
at Industrial Design.

[E]

Tim Scholten.

TU Delft start Chinese dependance

Meer studenten slagen door quizvragen

De TU Delft heeft gisteren (woensdag  
11 mei) in aanwezigheid van minister 
Maxime Verhagen als eerste Nederlandse 
universiteit een dependance in China 
geopend. Het nieuwe TUD Beijing 
Research Centre richt zich op onderzoek 
naar ledverlichting. De dependance past 
in een trend van toenemend academisch 
contact tussen China en Nederland.

Met de opening van het nieuwe instituut 
hoopt de TU Delft de kansen op 
structurele samenwerking met Chinese 
bedrijven en universiteiten te vergroten. 
Bij de oprichting is samengewerkt met 
de Chinese Academie voor Wetenschap. 
Het College van Bestuur van de TU/e laat 
bij monde van woordvoerder Peter van 
Dam weten geen plannen hebben om  
de Delftse concurrenten te volgen.  
“We hebben al wel een eigen man in de 
regio Shanghai die als vooruitgeschoven 

post contacten legt met Chinese  
universiteiten.” 
En er zijn meer contacten met China:  
zo is de faculteit Biomedische Techno-
logie nauw betrokken bij de North-
eastern University in Shengyang,  
waar het heeft geholpen een  
vergelijkbare opleiding op  
te zetten, is prof.dr.ir. Jos Brouwers  
van Bouwkunde gasthoogleraar aan  
de Technische Universiteit van Wuhan  
en helpt prof.dr.ir. Jeu Schouten (ID)  
in de provincie Zhejiang een  
designinstituut op te zetten.

Toch is er een grotere stroom van 
academici van China naar Nederland  
dan andersom. Uit onderzoek van  
de Volkskrant blijkt dat dit jaar ruim 
tweeduizend Chinezen in Nederland 
studeren en bijna duizend wetenschap-
pers en promovendi aan Nederlandse 

universiteiten werken. De TU/e blijkt 
hierbij een van de grootste groeiers:  
in vijf jaar nam het aantal studenten  
toe tot van 80 tot 143. Momenteel 
werken aan de TU/e 155 Chinese 
onderzoekers (inclusief promovendi). 
Delft is de universiteit met de meeste 
Chinese onderzoekers in dienst:  
ruim vierhonderd. (TJ)

Meer studenten zijn de afgelopen twee 
jaar voor het vak Mechanische Trillingen 
geslaagd, een bachelorvak in het 
tweede jaar van Werktuigbouwkunde. 
Dit lijkt te komen door de introductie 
van een quiz in het vak. 

Prof.dr.ir. Ines Lopez Arteaga is 
universitair docente bij Werktuigbouw-
kunde en gasthoogleraar aan de KTH 
Royal Institute of Technology in 
Stockholm. Ze geeft sinds 2006 het vak 
Mechanische Trillingen. Ze zocht een 
oplossing voor het relatief lage 
slagingspercentage bij haar vak, dat 
volgens haar vrij zwaar en theoretisch is. 
In het collegejaar 2009/2010 begon ze 
met de quiz en de resultaten gingen 
omhoog. Hetzelfde resultaat zag ze  
dit collegejaar. Beide jaren slaagden  
er 20 tot 25 procent meer studenten  
de eerste keer voor het vak dan in de 
jaren daarvoor. 

Studenten beantwoordden tijdens elk 
college online quizvragen over de stof 
tijdens het college. Ze mochten 
onderling overleggen. Daarna liet  
Lopez Arteaga de antwoorden van de 
studenten op het scherm zien en lichtte 
het juiste antwoord toe. Studenten werd 
een bonus van een half punt in het 
vooruitzicht gesteld als ze tenminste  
55 procent van alle vragen goed 
beantwoordden. De beste student  
heeft bovendien een ritje in een 
DAF-truck gekregen en de tien beste  
van dit collegejaar kregen een 
rondleiding in de DAF-fabriek. 
Volgens de docente is haar methode erg 
effectief gebleken. “Studenten worden 
op verschillende niveaus gestimuleerd. 
Ze bereiden zich meer voor, leren van 
elkaar door te overleggen en niet alleen 
de minder goede studenten maar juist 
ook de betere studenten worden 
gestimuleerd om beter hun best te doen. 

Het extra halve punt heeft nauwelijks 
invloed gehad op de resultaten,  
het lijkt duidelijk de voorbereiding  
te zijn geweest.”
Volgens Lopez Arteaga biedt het 
systeem met online toetsen veel 
mogelijkheden om bepaalde (groepen) 
studenten te volgen en onderwijs op 
maat te kunnen bieden. Ze gaat hiermee 
in de toekomst experimenteren. Voor 
zover de docente weet, is haar vak het 
enige aan de TU/e met quizvragen.(JvG)

This week, TU Delft 
opened an auxiliary 
branch in China.  
They are the first  

university in the Netherlands to do so. 
The new TUD Beijing Research Center  
is focused on led lighting research.  
The annex fits the trend of increasing 
contact between China and the  
Netherlands. TU/e is not planning  
on realizing anything similar.

The past two years, 
more students than 
before passed the course 
Mechanical Vibrations, 
a bachelor course of-

fered in the second year of Mechanical 
Engineering. It seems to be due to the 
introduction of a quiz on the course.

[E]

Brainport AutoRAI in het Auditorium
Op 16 en 17 mei vindt het achtste 
International Automotive Congress (IAC) 
plaats in het Auditorium van de TU/e. 
Met als hoofdthema Future powertrains 
& smart mobility past het goed in de 
Automotive week die van 14 tot en met 
22 mei in de Brainport-regio gehouden 
wordt. Vanwege de voertuigdemon-
straties en informatiestands lijkt het  
IAC wel een Brabantse versie van de 
AutoRAI.

Het is de eerste maal dat de TU/e 
gastheer is van het congres. Ongeveer 
vijfhonderd mensen met twintig 
verschillende nationaliteiten staan  
op de bezoekerslijst.
Hoogleraar Werktuigbouwkunde 
Maarten Steinbuch verwacht veel 
aandacht voor elektrisch en hybride 
technologie met veel internationale 
sprekers uit de automotive wereld.  
“We hebben als TU/e een stand waar  
we informatie geven over ons onder-
zoek, en onze opleidingen: de bachelor, 
de master en de ontwerpersopleiding.”

Buiten staan de TU/e blikvangers als  
de elektrische onderzoeksauto Lupo EL 
en de racewagen van University Racing 
Eindhoven en de BMW met elektrisch 
veer-dempersysteem. Mogelijk kunnen 
de congresbezoekers daar even 
instappen.
TomTom-topman Carlo van de Weijer,  
die aan de TU/e het speerpunt Smart 
mobility leidt, zal het congres openen. 
(NS)
www.automotivecongress.nl

On May 16 and 17, the 
eighth International Au-
tomotive Congress (IAC) 
will take place in TU/e’s 

Auditorium. With the main theme being 
Future Power Trains & Smart Mobility, 
the congress ties in with the Brainport 
region’s Automotive Week, which is 
held from May 14-22. Because of all the 
vehicle demonstrations and information 
stands, the IAC somewhat resembles a 
Brabant AutoRAI. 

[E][E]

Woordvoerderschap na 21 jaar in andere handen
Peter van Dam heeft begin deze maand 
na 21 jaar het woordvoerderschap van 
de TU/e overgedragen aan nieuwkomer 
Floris Ran. Daarmee is de woordvoering 
nu ook officieel ondergebracht bij het 
Communicatie Expertise Centrum (CEC). 

Van Dam blijft actief als algemeen 
beleidsadviseur, wat hij al lang 
combineerde met het woordvoerder-
schap. Tijdens zijn aantreden in 
november 1989 viel Van Dam als 

woordvoerder direct met zijn neus in  
de boter toen een half jaar later de 
affaire-Buck in alle hevigheid losbarstte. 
Hoogleraar Buck claimde publiekelijk 
een behandeling voor aidspatiënten 
gevonden te hebben, maar kon achteraf 
die claim niet hard maken. Van Dam 
betitelt de affaire als zijn vuurdoop.  
In het verleden was hij ook directeur  
van het toenmalige bureau voor In- en 
Externe Betrekkingen (IEB). Toen het IEB 
werd omgevormd tot het Communicatie 

Service Centrum werd Van Dam 
beleidsmedewerker en woordvoerder 
van het College van Bestuur.  
Ook Van Dam zelf is voorstander van de 
overdracht van het woordvoerderschap. 
“Het is goed dat het nu weer een 
onderdeel is binnen de communicatie-
afdeling”, zegt hij.

Zijn opvolger Floris Ran heeft al een 
geschiedenis als woordvoerder achter 
de rug. Van 2001 tot 2006 was hij het  
bij het ROC Midden Nederland en van 
2006 tot eind mei van dit jaar bij de 
Hogeschool Utrecht. Na een korte 
inwerktijd gaat Ran volgende week 
officieel aan de slag als woordvoerder 
en bestuursvoorlichter. (HK)

Early this month, after 
21 years, Peter van Dam 
passed on his position 
as TU/e’s spokesperson 
to newcomer Floris Dam. 

The position is now officially part of the 
Communication Expertise Center (CEC).

[E]
De nieuwe CvB-woordvoerder Floris Ran.
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TU/e-hoogleraar publiceert eerste boek over nieuw vakgebied 
Het eerste boek ter wereld -volgens 
uitgever en schrijver- over process 
mining komt van Eindhovense bodem. 
Bij uitgeverij Springer verscheen vorige 
maand van de hand van TU/e-hoogleraar 
prof.dr.ir. Wil van der Aalst het boek 
‘Process Mining: Discovery, Confor-
mance and Enhancement of Business 
Processes’. 

Process mining is een jong vakgebied 
dat procesanalytische technieken 
combineert met data mining - het 
zichtbaar maken van relevante patronen 

in grote hoeveelheden gegevens.  
Van der Aalst is een absolute expert  
op dit gebied en is volgens uitgeverij 
Springer ‘s werelds bekendste 
onderzoeker in het bredere vakgebied 
van de Business Process Management 
(BPM). Zijn werk heeft de hoogste 
citatiescore (H-index) van alle  
Nederlandse informatici.
Process mining maakt het volgens  
Van der Aalst mogelijk automatisch 
processen in kaart te brengen en 
suggesties voor procesverbetering  
te genereren voor organisaties als 

ziekenhuizen, gemeenten, banken en 
overheden, door gebeurtenissen te 
analyseren die hun sporen achterlaten 
in informatiesystemen. “In plaats van 
een geïdealiseerde weergave van de 
werkelijkheid, laat process mining de 
echte processen zien. Op deze wijze  
is eenvoudig af te lezen waar de 
knelpunten en afwijkingen zitten”,  
aldus Van der Aalst.
De door Van der Aalst beschreven 
technieken zijn volgens hem erg 
toepasbaar. “We hebben ze zelf al  
in meer dan honderd organisaties 

toegepast, via onder meer afstudeerders 
en promovendi. Daarnaast heeft mijn 
groep al twee spin-offs op haar naam 
staan: Fluxicon en Futura Process 
Intelligence.”
Ook stelt de groep van Van der Aalst 
open-source software beschikbaar 
waarmee mensen direct aan de slag 
kunnen met process mining. (TJ)

The first-ever book  
- according to publisher 
and author - on process 
mining originates from 

Eindhoven. Last month, publisher 
Springer published the book ‘Process 
Mining: Discovery, Conformance and 
Enhancement of Business Processes’  
by TU/e professor prof.dr.ir. Wil van  
der Aalst.

[E]
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Effe zeuren

Wat vindt u dan van Geert?
Thomas von der Dunk vergelijkt Geerts 
PVV met de NSB en dus, indirect, met 
Hitlers NSDAP. Sommige mensen vinden 
dat zoiets geen pas geeft: je mag geen 
appels met peren vergelijken. Max Pam 
maakt zich echt boos en vergelijkt in 
een dommige hyperbool Von der Dunk 
met Hitler. Allemaal onzin, je mag  
alles met alles vergelijken en het is 
interessanter om appels met peren  
te vergelijken dan appels met appels 
of peren met peren. 
Er zijn natuurlijk verschillen: de NSDAP 
had leden, de PVV niet, hoewel Hero 
Brinkman dat graag zou willen.  
Maar nee: nur Geert allein.
Als we toch Wilders (of Von der Dunk) 
met Hitler mogen vergelijken, dan 
mogen we Brinkman wel vergelijken 
met SA-man Ernst Röhm, de knokploeg-
leider van de vroege jaren dertig. Toen 
Röhm te veel macht kreeg, werd met 
hem afgerekend in de ‘nacht van de 
lange messen’. Is Hero Brinkman ook 
te ver gegaan in zijn zelfstandigheid en 
met zijn, nu nog, verbale knokpartijen: 
’bij de enkels afzagen’ en zo? Hoe 
zouden de ‘lange messen’ van Wilders 
er uitzien? Maar genoeg over Hero, 
vroeger bekend van de appelsapvlag, 
een koel baken voor dorstige fietsers 
en wandelaars.
Aber, was will der Geert? Komt hij op 
voor de onderbetaalde werkers in de 
ouderenzorg, staat hij op de bres voor 
onze AOW (vanaf 65 jaar), voor meer 

‘blauw’ op straat? Tot dusver bewijst 
hij alleen lippendienst aan deze 
idealen. Er komt geen agent bij,  
de oudjes blijven in hun eigen vuil 
liggen en de AOW gaat naar 66.
Waarom wordt hij eigenlijk beschermd? 
Hij is altijd omgeven door een half 
dozijn voddige gorilla’s. Wie zou hem 
iets aan willen doen, wie zou zijn handen 
aan hem schoon willen maken?
Wat wil hij? Zand strooien in alle 
machines, te beginnen bij de 
juridische? Hij wil rechters tijdelijk 
benoemen, en na beoordeling op  
hun daden (door Geert) al of niet 
herbenoemen voor een volgende 
termijn. Hij wordt hierin bijgestaan 
door zijn gabber Bram Moszkowicz. 
Wat zou dat kosten -die doet weinig 
voor niets- of zit Bram in het complot 
en doet hij het pro deo? Is het een 
Limburgse samenzwering?
Vindt u het wat: Geert?

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Geert Duysters, hoogleraar Entrepreneurship (IE&IS) 

Verliest het westen zijn concurrentie-
voordeel door verkoop Saab aan China?
In diverse media was de afgelopen week 
te lezen hoe het Zweedse automerk 
Saab gered werd door Hawtai Motor 
Group. Deze Chinese partner is het 
vooral te doen om de technologie en het 
zakelijke netwerk van Saab. Saab kan 
vooruit met de financiële middelen van 
Hawtai en krijgt ook nog eens toegang 
tot de Chinese afzetmarkt. Geweldige 
deal, zou je zo zeggen. Maar is het 
allemaal wel zo gemakkelijk als het 
lijkt? Is hier sprake van een trend?  
En, niet te vergeten, wat zijn de risico’s? 
Deze vragen stellen we aan professor 
Geert Duysters, hoogleraar Entrepre-
neurship aan de faculteit Industrial  
Engineering & Innovation Sciences.

“In mijn onderzoek naar Chinese en 
westerse samenwerkingsverbanden  
zie ik het vaak. Westerse partijen zijn 
geïnteresseerd in de markttoegang in 
China en andersom is technologie voor 
Chinese bedrijven het belangrijkste 
motief om samen op te trekken met 
westerse bedrijven. Maar deze vorm van 
uitwisseling is pas van de laatste tijd. 
Om kennis over te kunnen nemen, moet 
er namelijk een bepaald kennisniveau 
aanwezig zijn binnen een bedrijf.  

En dat niveau werd tot voor kort niet 
gehaald in China.” 
“China is hard op weg het groeipad  
te volgen dat Korea en Japan in de  
jaren tachtig en negentig volgden.  
Zij ontwikkelden zich van lageloonlan-
den naar landen die highend-producten 
produceren met eigen technologische 
kennis en innovaties. Ook China kon  
met lage lonen de productie naar zich 
toe trekken. Wat echter ontbrak, was 
technologische kennis. Maar dat is aan 
het veranderen. Arbeid in China wordt 
schaarser en lonen worden hoger. 
Hierdoor kan China steeds minder goed 
concurreren met andere lageloonlanden 
en investeert het nu in kennis. Chinese 
onderzoekers aan westerse topuniver-
siteiten worden teruggehaald om in 
China eigen mensen op te leiden.  
Met als resultaat dat China nu miljoenen 
engineering studenten heeft en er 
jaarlijks een gigantisch aantal afstuderen 
om vervolgens posities in de industrie te 
bekleden.” 
“De basis is dus gelegd. De kennis van 
de Chinezen kruipt langzaam maar zeker 
naar het niveau van de westerse landen. 
Nu kunnen Chinese bedrijven kennis 
gaan kopen. Want cash hebben Chinese 

bedrijven in overvloed. En dat biedt hen 
een uitstekende positie om deals te 
maken met bedrijven zoals Saab.”

“Op korte termijn is dit voor bedrijven 
als Saab natuurlijk erg interessant. 
Technologie in ruil voor geld en een 
groeiende afzetmarkt. Maar voor hoe 
lang? Eigenlijk zijn er twee scenario’s  
te bedenken voor Saab. Hawtai blijft 
samen met Saab optrekken. Saab  
wordt als merk in China gelanceerd en 
geproduceerd en ze leven nog lang en 
gelukkig. Een andere -reëlere- mogelijk-
heid is dat ze inderdaad de eerste jaren 
samengaan, maar wanneer Hawtai 
‘bijgeschoold’ is, uiteindelijk eigen 
producten gaat produceren en die ook 
nog eens in het westen gaat verkopen.” 

“De vraag is natuurlijk waar het op lange 
termijn toe leidt als het westen zijn 
concurrentievoordeel op het gebied  
van kennis en innovatie dreigt kwijt te 
raken aan het oosten.” (CM)

Vox Academica

Prof.dr. Geert Duysters. Archieffotofoto | Bart van Overbeeke

Robert-Jan van der Vorm | student 
BMT en voorzitter ESR Thêta

Wie ben je en wat doe je aan de TU/e?
“Ik ben Robert-Jan van der Vorm, 
vierdejaars student Biomedische 
Technologie en lid van dispuut Camelot 
Excalibur. Dit collegejaar ben ik 
voornamelijk te vinden bij de loods van 
ESR Thêta aan de Kanaaldijk vanwege 
mijn functie als voorzitter van de  
studentenroeivereniging.” 

Waar ben je trots op, kijkend naar  
de TU/e?
“Aan de TU/e wordt kwalitatief hoog-
waardig onderwijs wordt gegeven.  
Dat blijkt internationaal gezien ook uit 
meerdere rankings. Ondanks dit blijft de 
TU/e een heel betrokken instelling voor 
studenten. Zelfs het College van Bestuur 
is goed benaderbaar en staat open voor 
goede ideeën waar ze ook graag over 
meedenken. Je zou kunnen zeggen dat 
de Brabantse gemoedelijkheid ook  
leeft op de TU/e.”

Hoe draag je bij aan de ontwikkeling 
van de TU/e?
“Vanuit mijn rol als voorzitter van  
Thêta probeer ik dit jaar de vereniging  

te professionaliseren. De competitie is 
erg groot binnen het studentenroeien  
in Nederland. Om als relatief kleine 
vereniging een echt belangrijke speler te 
zijn en te blijven in de roeiwereld moet 
er op veel vlakken een goede structuur 
liggen waarbinnen Thêta kan groeien.  
Daar zetten we dit jaar als bestuur onze 
tanden in. Door de groeiende prestaties 
op (inter)nationaal gebied zetten we  
de TU/e op de kaart.”

Wat is je volgende mijlpaal? 
“Volgend jaar begin ik met mijn master 
Biomedical Engineering en zal ik 
waarschijnlijk gaan deelnemen in de 
universiteitsraad. Ook zal ik volgend jaar 
nauw betrokken blijven bij de verdere 
structurele ontwikkeling van Thêta.  
Een mijlpaal voor eventueel dit jaar of 
een jaar dat daarop volgt zou zijn als we 
de prijs voor de (op bestuurlijk vlak) best 
presterende studentenroeivereniging 
kunnen binnenslepen; de AEGON 

bestuursbokaal. Dit maakt het direct 
zichtbaar dat er goede stappen worden 
gezet.”

Waarvoor zou je je graag hard willen 
maken? 
“Er zijn nog altijd veel studenten in 
Eindhoven die zich enkel richten op hun 
studie. Wat mij betreft is dat echt een 
gemiste kans. Daarbij kunnen goed 
ontwikkelde technici zich beter 

profileren op de arbeidsmarkt. Iedere 
student zou zich dan ook naast zijn 
studie moeten ontwikkelen op sociaal 
en organisatorisch vlak. Zo zie je binnen 
Thêta ook iedereen anders weggaan  
dan hij binnenkwam. Met de recente 
overheidsontwikkelingen zal het voor 
studenten steeds moeilijker worden  
om hiervoor tijd vrij te maken.  
Toch lijkt me het alle inspanning waard 
om studenten te stimuleren zich te 
blijven ontwikkelen.” (NS)

It all starts with U

Robert-Jan van der Vorm

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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Een schonere bron van waterstof

“De maatschappelijke relevantie is 
onmiskenbaar”, zegt Mohamed Halabi 
over zijn onderzoek. De transitie naar 
duurzame energie is onvermijdelijk en 
volgens de Jordaniër gaat waterstof als 
onuitputtelijke en schone energiedrager 
een voorname rol spelen in de energie-
voorziening. Daar komt bij dat de 
behoefte aan zuiver waterstofgas nu  
al aanzienlijk is, ondanks dat brandstof-
cellen -waarin waterstof wordt verbrand 
tot zuiver water- nog niet op grote schaal 
worden toegepast. Halabi: “Waterstof is 
momenteel al een belangrijke grondstof 
voor de petrochemische industrie en 
voor de productie van ammoniak.”
De gebruikelijkste productiemethode 
van waterstof -het meest voorkomende 
atoom in het heelal, maar op aarde 
slechts opgesloten in verbindingen  
te vinden- is via stoomreforming van 
aardgas. Hierbij wordt aardgas in 
contact gebracht met stoom bij een 
temperatuur van zo’n 850 graden 
Celsius en een druk tot 25 bar. In dit 
proces reageert aardgas (methaan) met 

de stoom (waterdamp) tot waterstofgas 
en CO2. Waterstofproductie via 
stoomreforming is echter een  
energievretend proces waarbij in  
een tussenstap het zeer giftige 
koolstofmonoxide wordt gevormd en 
bovendien na afloop nog de CO2 van  
de waterstof moet worden gescheiden.

In de groep Chemische Reactor 
Technologie van prof.dr.ir. Jaap 
Schouten wordt daarom onderzoek 
gedaan naar methoden om bij lagere 
temperatuur en druk waterstof te winnen 
uit aardgas. De gedachte is dat de 
kosten van de waterstofproductie lager 
zijn bij mildere omstandigheden, vertelt 

Halabi: “Zowel de bouwkosten van  
de installatie als de energie- en 
onderhoudskosten kunnen in principe 
worden teruggebracht als je niet meer 
bij zulke hoge temperatuur en druk hoeft 
te werken.” 
Een tweede, wellicht nog belangrijkere 
doelstelling is te zorgen dat er geen  
CO2 meer vrijkomt bij de reforming.  
“Op Europese schaal wordt gezocht naar 
manieren om waterstof te produceren 
zonder dat dit gepaard gaat met hoge 
uitstoot van het broeikasgas CO2.”  
Op termijn is de oplossing waarschijnlijk 
om waterstof te winnen uit water met 
behulp van hernieuwbare energie, maar 
voorlopig is aardgas als grondstof nog 
een stuk efficiënter. Het loont dus de 
moeite om het proces van waterstof-
winning uit aardgas te optimaliseren.
Halabi, die samenwerkte met het 
Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN), heeft tijdens zijn promotie-
onderzoek de productie van waterstof 
gedemonstreerd via zogeheten ‘sorption 
enhanced catalytic reforming.’ Dit 
proces vindt plaats in een gepakt- 
bedreactor waarin naast een katalysator 
voor de stoomreforming ook een 
absorptiemateriaal aanwezig is om het 
geproduceerde CO2 op te vangen. In een 
testreactor verliep de omzetting bij een 
druk van een paar atmosfeer en een 
temperatuur van slechts 450 graden.  
Op industriële schaal worden momenteel 

nikkelkatalysatoren toegepast die pas 
bij dubbel zo hoge temperatuur 
werkzaam zijn.
Halabi: “Het blijkt dat we in een kleine 
reactor met de juiste katalysator een 
omzettingsgraad kunnen halen van  
99.9 procent. En het levert ook voor  
99.9 procent zuiver waterstofgas op;  
het geproduceerde waterstofgas bevat 
minder dan honderd deeltjes CO2 per 
miljoen.” Het gebruik van een kleine 
reactor en een lagere verhouding van 
katalysator en sorptiemateriaal maken 
het proces energiezuiniger en goedkoper 
dan conventionele methoden, ondanks 
het gebruik van het dure rhodium als 
katalysator.

Halabi probeerde in een testreactor in 
het lab een tweetal absorptiematerialen 
uit: hydrotalciet en lithiumzirconaat.  
Die laatste blijkt de grootste opname-
capaciteit te hebben. Toch ziet Halabi 
nog wel ruimte voor verbetering: 
“Lithiumzirconaat heeft een hoge 
opnamecapaciteit, maar de snelheid 

waarmee het CO2 opneemt is lager dan 
bij hydrotalciet.” Dat betekent dat het 
materiaal de vorming van CO2 niet  
bij kan houden als de reactie te snel 
verloopt. Je heb dus eigenlijk een 
materiaal nodig dat beide goede 
eigenschappen (grote capaciteit en  
hoge absorptiesnelheid) combineert, 
zegt Halabi. “Het zou een goede 
volgende stap zijn om dat nog beter uit 
te zoeken.”
In de testopstelling moet het proces nog 
onderbroken worden om de CO2 uit het 
absorptiemateriaal te halen, maar in de 
toekomst zal -door gebruik van twee 
geschakelde reactoren- een continu 
proces mogelijk worden. Voor het 
afgevangen broeikasgas heeft Halabi 
grootse plannen. Waar men in het 
algemeen kiest voor opslag diep onder 
de grond, ziet hij er meer in om de CO2 
te benutten als grondstof voor 
koolstofhoudende producten, zoals 
plastic of vloeibare brandstoffen. Het is 
toekomstmuziek, geeft Halabi toe, maar 
het zou het proces nog duurzamer 
maken.
Het lijkt de Jordaniër heel mooi om in 
het vervolg van zijn professionele 
carrière te blijven werken aan een 
duurzame en schone energievoorzien-
ing. De komende jaren zit hij wat dat 
betreft goed: Halabi heeft inmiddels een 
aanstelling geaccepteerd in de groep 
van Jaap Schouten. Als postdoc gaat hij 

Waterstof is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie 
en krijgt in de toekomst naar verwachting een grote rol als  
energiedrager. Dr. Mohamed Halabi testte een methode om 

waterstof bij lage temperatuur en druk uit aardgas te winnen, 
zonder dat hierbij CO2 in de atmosfeer komt. De Jordaniër  

promoveerde afgelopen maandag (9 mei).

Voorlopig is  
aardgas de  
belangrijkste bron 
van waterstof

In de testreactor 
vindt de omzetting 
plaats bij een  
paar atmosfeer

Digitale ‘studiecoach’ groeit je leven lang met je mee

Je leert je hele leven. Je begint op de 
basisschool, en via de middelbare 
school vervolg je je weg naar bijvoor-
beeld het hbo. Daarna een universitaire 
master, met wellicht een semester in  
het buitenland. Bij de 7,7 werkgevers  
die je als gemiddeld mens vervolgens  
in je werkende leven verslijt, doe je  
ook regelmatig een cursus. En na je 
pensioen puur uit interesse een cursus 
Italiaans, of sterrenkunde, of filosofie. 
Je doorloopt dus al gauw zo’n 13 
verschillende instituten. 
Met de digitale infrastructuur die  
de vakgroep van Paul de Bra heeft 
ontwikkeld, is het in theorie mogelijk 
om alles wat je in je leven leert 
automatisch bij te houden en, nog 
belangrijker, met elkaar in verband  
te brengen. De Generic Response 
Adaptive Personalized Learning 
Environment (GRAPPLE) kan namelijk 
aan verschillende bestaande Learning 
Management Systemen (LMS), zoals 
Blackboard, worden gekoppeld.  
Dat betekent bijvoorbeeld dat tijdens  
je universitaire master nog steeds 
zichtbaar is wat je op het vwo over  

een bepaald onderwerp hebt geleerd, 
mits zowel het LMS van de middelbare 
school als dat van de universiteit 
geschikt is voor GRAPPLE.
In de digitale leeromgeving worden 
geen gewone dictaten aangeboden, 
maar ‘losse’ stukken leerstof. De docent 
structureert de leerstof door het 
aanbrengen van pedagogische relaties. 

GRAPPLE richt zich dus op het creëren 
van een gepersonaliseerde pedago-
gische structuur van onderwijsmate-
riaal.
De relaties tussen de stukken leerstof 
zijn niet lineair, zoals wanneer je een 
boek leest van pagina 1 tot het eind, 
maar geven bijvoorbeeld aan dat kennis 
over het één nodig is om het ander te 
snappen, of dat concept A vergelijkbaar 

is met concept B, of dat Venus, Mars en 
Jupiter allemaal deel uitmaken van de 
verzameling ‘planeten’. Een docent kan 
die koppeling aangeven, en als het 
systeem ziet dat een student nog niet 
bekend is met het concept ‘planeet’,  
zal het die student eerst naar de juiste 
lesstof leiden.

GRAPPLE is een adaptief systeem:  
het past zich aan aan de gebruiker.  
Zo houdt het bijvoorbeeld rekening met 
de manier van leren van de student.  
“De ene student wil eerst overzicht bij 
het bestuderen van nieuwe stof, de 
ander wil misschien eerst een voor-
beeld”, legt De Bra uit. “Als je voor  

de klas staat, kun je het maar op één 
manier doen.” Het voordeel van 
GRAPPLE is dat het systeem observeert 
wat een student eerst bekijkt, en zich 
daar na verloop van tijd steeds beter 
aan aanpast. Zo kan het systeem dus 
ook bepalen dat het voor een bepaalde 
gebruiker handig is om eerst te leren 

Een digitale leeromgeving die je hele leven met je meegroeit  
en zich aanpast aan jouw manier van studeren. De vakgroep 

Databases en Hypermedia (Wiskunde & Informatica) van  
prof.dr. Paul de Bra heeft onlangs het ontwerp en de  

implementatie van zo’n adaptieve leeromgeving voltooid,  
in samenwerking met veertien Europese onderzoekspartners.

Er worden verschillende kleuren gebruikt om concepten aan te bevelen of af te raden. Foto | Bart van Overbeeke

GRAPPLE past  
zich aan aan  
de gebruiker
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Een semi-open parkeergarage die 
voldoet aan alle normen, is in 
werkelijkheid lang niet altijd  
zo brandveilig. Dat ontdekte  
ir. Mike van der Heijden tijdens  
zijn afstudeeronderzoek, waarin  
hij semi-open parkeergarages  
kritisch onder de loep nam. Het lijkt 
tijd voor de herziening van de norm.

“Er bestond al een vermoeden dat  
de norm niet voldeed”, zegt Van  
der Heijden, onlangs cum laude 
afgestudeerd bij de unit Building 
Physics and Systems aan de faculteit 
Bouwkunde. “Efectis, het voormalige 
TNO-centrum voor brandveiligheid, 
vroeg me daarom dit onderzoek te 
doen.”
Voor de duidelijkheid: met brand-
veiligheid doelt Van der Heijden op  
de veiligheid van brandweerlieden die 
eventuele branden moeten blussen. 
Of zij de garage weer ongeschonden 
verlaten, hangt af van de temperatuur, 
het zicht en de rookontwikkeling in  
de ruimte. Van der Heijden vergeleek 
de dimensies van 75 Nederlandse 
parkeergarages en kwam zo tot zeven 
‘gemiddelde’ garage-ontwerpen.
“De ontwerpen verschillen vooral  
van elkaar in de positie en de grootte 
van de gevelopeningen”, zegt Van  
der Heijden. “Die bepalen hoe de 
warmte en de rook zich door de 
garage verspreiden, en uiteindelijk 
het gebouw verlaten.”
De bouwkundige maakte gebruik van 
een simulatiemodel dat de stroming 
van warmte en rook door een ruimte 
voorspelt, en toetste het model aan 

experimentele meetgegevens van  
een werkelijke brand. Vervolgens  
liet hij het model los op de zeven 
verschillende parkeergarages.  
In drie van de zeven garages blijkt  
de brandveiligheid van onvoldoende 
niveau te zijn, ook al voldoen ze  
aan alle bestaande normen. 
“In garages waarbij de openingen 
voornamelijk aan één zijde zitten, 
gaat het fout wanneer de brand aan 
de andere zijde ontstaat. Rook en 
warmte kunnen dan niet goed weg”, 
zegt Van der Heijden. “Structurele 
balken aan het plafond veroorzaken 
wervelingen. Hierdoor neemt de 
stratificatie van de rooklaag af, 
waardoor deze wordt gemengd met  
de rookvrije lucht eronder. Daardoor 
verslechtert het zicht op ooghoogte. 
Verder wordt vaak verondersteld dat 
de aanwezigheid van wind goed is 
voor de afvoer van rook en warmte. 
Dat is niet altijd zo. Matige wind 
versterkt het mengeffect juist.”
Het is nog onduidelijk wat er met  
de resultaten van het onderzoek zal 
gebeuren. “Maar ik zou wel aanraden 
om de brandveiligheid van semi-open 
parkeergarages in het vervolg te 
testen met een simulatiemodel.” (EV)

Sluitstuk

Helm blijkt vleugel

De ‘helm’ van helmcicades (Membracidae, insecten uit de familie van de 
bladluizen en wantsen) bestaat uit een aan elkaar vastgegroeid derde 
vleugelpaar. Dat blijkt uit onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd 
in Nature. De ontdekking is spectaculair omdat insecten -hoeveel ze 
oppervlakkig gezien ook van elkaar mogen verschillen- vrijwel allemaal 
voldoen aan eenzelfde bouwplan, met drie paar poten en twee paar 
vleugels. Onderzoekers zijn er nu achter gekomen dat het helmvormige 
uitsteeksel dat het achterlijf van de helmcicade bedekt wel heel veel 
kenmerken bezit van een derde vleugelpaar. Bovendien vonden ze aan 
de voorkant van het borststuk, waar de helm uit groeit, een actief gen 
(het zogeheten Nubbin-gen) dat elders in het insectenlichaam zorgt  
voor de ontwikkeling van vleugels. De onderzoekers denken dat de 
helmcicaden in de loop van de evolutie deels ongevoelig zijn geworden 
voor stoffen die de vorming van vleugels onderdrukken. (TJ) O
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Norm voor brandveiligheid semi-open 
parkeergarages toe aan herziening

Semi-open parking  
garages that comply 
with the standards  
can still have insufficient 

fire safety conditions. The above was 
concluded by ir. Mike van der Heijden, 
who recently graduated on the subject.

[E]

Een schonere bron van waterstof

Mohamed Halabi. Foto | Bart van Overbeeke

Hydrogen is important for the chemical sector. In the future,  
it will probably come to play a major part as an energy carrier.  
Dr. Mohamed Halabi tested a method to win hydrogen at low 
temperatures and pressure from natural gas, without  CO2 being 

released into the atmosphere. The Jordanian received his PhD  
last Monday May 9. 

[E]aan de slag met een gerelateerd project 
-voor vier jaar, uitzonderlijk lang voor 
een postdoc-aanstelling. Zichtbaar 
tevreden:  “Blijkbaar heeft de professor 
vertrouwen in me.” (TJ)

wat Jupiter is, en pas dan het brede 
concept ‘planeet’ uit te leggen. Hoe 
langer je het gebruikt, hoe beter het 
systeem je leert kennen.
In theorie is GRAPPLE een leven lang te 
gebruiken. Zolang de instellingen die 
iemand doorloopt gebruikmaken van 
een Learning Management Systeem dat 
integreerbaar is met GRAPPLE, blijft alle 
informatie over het leerproces van die 
persoon bruikbaar. Zo kan iemand die 
bijvoorbeeld een cursus doet bij zijn 
werkgever, zowel qua inhoud als qua 
leerproces voortbouwen op wat hij 
eerder heeft gedaan. De meeste 
Learning Management Systemen zijn 
met relatief simpele aanpassingen te 
koppelen aan GRAPPLE.
Niet alleen voor de student is het een 
voordeel dat zijn leervorderingen zijn 
leven lang worden bijgehouden, ook 
voor onderwijsinstellingen en werk-
gevers kan dit inzicht handig zijn.  
Zo zou een studieloopbaanbegeleider 
aan de TU/e kunnen zien wat het 
precieze voortraject is geweest van een 
hbo-instromer, of kan een sollicitant  
zijn toekomstige werkgever laten zien 
wat hij allemaal heeft gedaan tijdens 
zijn studie. 
Een nadeel is wel dat GRAPPLE (nog) 
niet registreert dat kennis vervaagt.  
Als op een bepaald moment wordt 
geregistreerd dat je iets bestudeerd en 
begrepen hebt, dan gaat het systeem  
er na vijf jaar nog steeds vanuit dat je  
de stof kent. 

De studenten die meewerkten aan het 
testen van GRAPPLE waren positief, 
volgens De Bra. Docenten daarentegen 
moesten erg wennen aan het concept 
‘exploratief leren’. Ze hadden moeite 
met het ontwikkelen van collegemate-
riaal dat volgorde-onafhankelijk is,  
en het aanbrengen van pedagogische 
relaties in de studiestof. “We hebben 
flinke discussies gehad met de mensen 
die het collegemateriaal maakten”, 
vertelt De Bra. “Ze vroegen dan: hoe 
maak ik nu een volgorde? Maar die 
maken we dus niet. Daar is dus nog  
wat gewenning nodig, we hebben daar 
te weinig aandacht aan besteed.”

Overigens is GRAPPLE nog niet 
integreerbaar met Studyweb, de digitale 
leeromgeving (géén LMS) die aan de 
TU/e gebruikt wordt. Studyweb is door 
de TU/e zelf ontwikkeld op het moment 
dat er nog nauwelijks Learning 
Management Systemen bestonden.  
Het is een uniek systeem dat nog heel 
wat functionaliteit mist die standaard  

is in een LMS, waaronder bijvoorbeeld 
online toetsen. “Heel jammer”, vindt  
De Bra, omdat GRAPPLE volgens hem 
juist oplossingen zou kunnen bieden 
voor problemen waarmee het onderwijs 
aan de TU/e kampt: “Te hoge werkdruk 
bij de docenten, studievertraging door 
problemen met doorstroming, 
aansluitingsproblemen tussen vwo  
en universiteit en tussen bachelor en 
master.” (SK)

Digitale ‘studiecoach’ groeit je leven lang met je mee

“Dit biedt  
oplossingen  
voor de onderwijs-
problemen van  
de TU/e”

A digital learning 
environment that grows 
as you do and adapts  
to your study method. 

With the help of fourteen European 
research partners, prof.dr. Paul de 
Bra’s section Databases and Hyper-
media (Mathematics and Computer 
Science) recently completed such  
an adaptive learning environment.

[E]

Mike van der Heijden. Foto | Rien Meulman
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“Dit wordt een revolutie op onderwijsgebied, waarbij iedereen nodig is”
Rector Hans van Duijn over omslag bacheloronderwijs:

Een ingrijpende omslag in het bachelor-
onderwijs is volgens rector Van Duijn 
voor de TU/e pure noodzaak om op 
termijn te kunnen overleven als 
onderwijsinstituut. Anders blijft er 
straks slechts een onderzoeksinstituut 
over, zo waarschuwde hij tijdens de 
dies. De veranderingen moeten ook snel 
worden ingevoerd. Al in september 2012 
moet de TU/e aantrekkelijker zijn voor 
groepen studenten die wel geïnteres-
seerd zijn in techniek, maar die nog  
niet precies weten wat ze ermee willen. 
Generalisten en carrièredenkers moeten 
er ook een opleiding van hun gading 
vinden. De Taskforce Redesign 
Ba-curriculum, bestaande uit hoog-
leraren, opleidingsdirecteuren en 
studenten, stelde een plan op dat deze 
week officieel wordt gepresenteerd. Een 
plan dat de grove lijnen schetst, maar 
waar nog enorm veel werk aan vastzit. 

Overigens zijn de vooraanmeldings-
cijfers voor het komend studiejaar op dit 
moment lang niet slecht: ten opzichte 
van vorig jaar laten die voor de TU/e een 
stijging zien van ruim twaalf procent. 
Delft en Twente doen het zelfs nog 
stukken beter. Die twee instellingen 
kennen op dit moment de grootste groei 
van alle Nederlandse universiteiten. 

Technische opleidingen lijken weer in de 
lift te zitten. Prof.dr. Anthonie Meijers, 
lid van de taskforce, relativeert die 
goede cijfers direct: “Dat is mooi, maar 
we moeten echt kijken naar de lange 
termijn en de grote lijnen. Statistieken 

laten zien dat we de komende jaren uit 
Limburg en Brabant steeds minder 
studenten gaan trekken. De bevolking  
in beide regio’s vergrijst, dus er zijn 
straks gewoonweg minder jongeren.”
Volgens rector Van Duijn blijven er 
daardoor twee opties over: “Enerzijds 
moeten we onze vleugels uitslaan boven 
de rivieren met het aanbieden van 
speciale opleidingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van automotive. Anderzijds 
moeten we op de TU/e in de bachelor 
andere studieroutes ontwikkelen.  
Denk naast de monodisciplinaire 
opleiding Natuurkunde aan de variant 
Industriële Natuurkunde, waarin een 
flink stuk Bedrijfskunde zit.  
Bij Informatica zou je een track kunnen 
ontwikkelen die speciaal gericht is op 
het ontwerpen van websites. Daarmee 
moeten we een ander studentenpubliek 
gaan aantrekken. Dat moet die 
demografische terugval in Brabant  
en Limburg opvangen.”

Het nieuwe motto van de aanstaande 
verandering luidt: ‘Design your own 
studies’. Wordt dat een soort snackbar-
model voor de student: kies zelf uit wat 
je lekker vindt? Meijers, heel beslist: 
“Nee, dat is echt een totaal verkeerde 
vergelijking. We bieden studenten  
straks meer ruimte en flexibiliteit bij het 
inrichten van de studie, maar het blijft 
allemaal hoogwaardig onderwijs wat we 
aanbieden. Studenten worden in het 
nieuwe systeem uitgedaagd hun eigen 
excellentie te ontwikkelen. Van de  
180 studiepunten die een student in  
de bachelor moet halen, blijven er 90 
gereserveerd voor de major. Daarnaast 
komt er een keuzeruimte van 60 

studiepunten. Je kunt daarbij kiezen 
voor vakken om op jouw gebied de 
diepte in te gaan, maar er zit ook  
een component bij met onderwijs in 
sociale- en menswetenschappen,  
zoals op het gebied van mens-systeem 
interactie, ondernemerschap en 
professionele vaardigheden, zoals 
communiceren en samenwerken.  
Ook komt er een gemeenschappelijk 
basisprogramma van 30 studiepunten 
met daarin onder meer aandacht voor 
modelleren en ontwerpen.” Van Duijn 
vult aan dat het zeker geen ‘lang leve  
de lol’ wordt bij deze flexibelere 
programma’s: “We gaan die studenten 
middels coaching nadrukkelijk bij de 
hand nemen en ze gedurende hun studie 
voortdurend confronteren met de keuzes 
die ze maken. Als ze verkeerde keuzes 
dreigen te maken, zullen we ze zeer 
dwingend adviseren dat niet te doen.”

Kern van de zaak is volgens Van Duijn 
dat er van de instelling naar de student 
toe en omgekeerd veel meer betrokken-
heid moet komen. “Dat is inherent aan 
deze opzet. Dit verschaft de student 
meer vrijheid, maar dan verwachten wij 
dat die de studie serieus neemt en dat 
hij of zij er ook voldoende tijd in steekt.”
Meijers: “We maken hiermee de switch 
van aanbodgestuurd onderwijs naar 
meer vraaggeoriënteerd onderwijs.  
Dat willen we samen met de studenten 
ontwikkelen. De studenten stellen we 
nadrukkelijk voorop. Die hoeven zich  
in de toekomst niet meer door een 
vooraf compleet vastgesteld programma 
heen te worstelen, maar krijgen zelf 
meer te kiezen. Dat vraagt echt om een 
cultuuromslag binnen deze organisatie. 

Dat gaat het onderwijs aantrekkelijker 
maken, óók voor die intrinsiek 
geïnteresseerde bètastudent die we nu 
vooral trekken.” Dit moet de motivatie 
verbeteren en daarmee ook het 
rendement, meent Van Duijn. 

Gaan door al deze wijzigingen de 
honkvaste studenten uit andere regio’s 
straks ook daadwerkelijk hun weg 
vinden naar Eindhoven? Van Duijn:  
“We zijn bezig met werving op nationaal 
niveau via reclamespots op tv en op 
billboards. Dat doen we nu voor het 
eerst. Het deed me onlangs veel 
genoegen om op elk metrostation in 
mijn woonplaats Rotterdam een 
wervingsposter van de TU/e te zien.  
Met onze speciale opleidingen, zoals op 
het gebied van automotive, moeten we 
ons extra gaan profileren. En als we een 
bachelor gaan aanbieden op het gebied 
van energie of gezondheid, dan moeten 
we ook die op grote schaal kenbaar 
maken. Voor opleidingen als wiskunde 
en natuurkunde zal de instroom altijd 
vrij regionaal blijven. Dat kun je op veel 
plaatsen in Nederland doen. Maar de 
zaken waarmee we ons onderscheiden, 
zoals de manier waarop we hier 
Industrial Design doen, moeten we veel 
meer uitventen. Ook het feit dat de TU/e 
middenin Brainport zit, dé technologie-
regio van Nederland, zou toch als een 

Bachelor School | Han Konings
Illustratie | iStock

Alle hens aan dek voor het onderwijs aan de TU/e. De instroom 
stokt, terwijl die de komende jaren juist sterk omhoog moet.  

Kleine opleidingen komen daarmee in de gevarenzone.  
Daarnaast zijn de rendementscijfers zo beroerd dat rector  
Hans van Duijn ze tijdens de dies op 28 april niet durfde  

te noemen. Zijn boodschap was duidelijk: er moeten zeer snel 
wezenlijke veranderingen in het bacheloronderwijs worden  

doorgevoerd. Een taskforce heeft de afgelopen drie maanden  
hard gewerkt aan een plan dat het onderwijs voor bredere  

groepen aantrekkelijker moet maken. 

Het motto: 
‘Design your 
own studies’

“Niet direct 
hoeven kiezen? 
Dat kan straks 
in Eindhoven”
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“Dit wordt een revolutie op onderwijsgebied, waarbij iedereen nodig is”

“Moedig dat de TU/e aan de slag gaat 
met haar onderwijsprogramma”

Rector Hans van Duijn over omslag bacheloronderwijs:

Onderwijsdeskundige prof.dr. Tjeerd Plomp:

unique selling point moeten werken  
voor studiekiezers.”

Volgens Meijers zal ook de nieuwe 
inrichting van de bachelor zelf straks  
als een extra aantrekkingskracht gaan 
fungeren. “We moeten laten zien dat je 
bij ons ook terecht kunt als je het nog 
niet direct weet. Onderzoek wijst uit  
dat veel studenten -meer dan vijftig 
procent- het heel aantrekkelijk vinden 
om niet al direct te hoeven kiezen. Dat 
kan dan straks in Eindhoven. Voor wie 
zijn keuze nog wat wil uitstellen, 
stippelen wij de juiste route uit.  
We verwachten ook dat de student zelf 
meer met het onderwijs aan de slag 
gaat. Wij trekken ons gedeeltelijk terug 
en vragen van hen meer zelfstudie.  
Het gaat om minimaal dertig procent 
zelfstudie. De student moet zijn 
voortgang laten zien aan zijn studie-
coach. De docenten gaan zich dus zeker 
niet minder inspannen, maar ze gaan 
het op een andere manier doen.  
We reiken ze dus niet passief kennis 
aan, maar gaan ze er nog veel actiever 
bij betrekken.”

Het coachen van studenten is dus een 
belangrijk onderdeel binnen het plan, 

maar het is ook arbeidsintensief.  
Dat terwijl de TU/e de komende jaren 
juist wil gaan bezuinigingen.  
Hoe is dat te rijmen?
Van Duijn: “Onderwijs blijven we ook  
in de toekomst hoog op de agenda 
plaatsen. We gaan minder college 
geven, maar de onderwijsbegeleiding 
zal zeker niet minder van onze tijd 
kosten. We staan er op dit vlak in 
3TU-verband minder slecht voor.  
Er komen mogelijk extra additionele 
middelen voor beschikbaar uit Den 
Haag, want ook in Delft en Twente 
spelen deze problemen. Er moet nu  
ook echt iets wezenlijks veranderen, 
want in het verleden hebben we 
eigenlijk alleen maar kleine stapjes 
gezet, zoals de invoering van een 
bindend studieadvies. Die kleine stapjes 
hebben niet geholpen om de instroom  
te verhogen of om de rendementen te 
verbeteren. Dit wordt echt een revolutie 
op onderwijsgebied, waarbij we 
iedereen hard nodig hebben: docenten 
en studenten.”
Van Duijn wijst er nog maar eens op dat 
in het kader van het Sectorplan Natuur- 
en Scheikunde is afgesproken dat die 
opleidingen over vijf jaar een instroom 
hebben van minimaal honderd 

studenten. Van Duijn: “Daar zitten we  
op dit moment nog hartstikke ver van af. 
Als we dat aantal niet halen, wordt dat 
extra geld weer aan ons onttrokken en 
zullen er keuzes gemaakt moeten 
worden aan welke instelling nog welke 
opleiding verzorgd mag worden.  
Dan blijft er van sommige opleidingen 
alleen nog iets over voor het geven van 
serviceonderwijs ten behoeve van 
andere opleidingen.”

In september 2012 wordt ook de harde 
knip ingevoerd aan de TU/e en het 
bindend studieadvies is dan net drie  
jaar oud. Kan het systeem deze hele 
vernieuwing van de bachelor ook nog 
aan? Van Duijn: “Als iedereen erachter 
gaat staan, kunnen we in september 
2012 al een heel eind komen.  
Uitstel betekent direct weer het verlies 
van een heel jaar. De decanen en 

opleidingsdirecteuren zijn in ieder geval 
enthousiast over deze plannen.  
Al hebben zij in dit stadium natuurlijk 
nog volop vragen. Maar we staan nu 
voor een heel belangrijk moment voor 
de TU/e, waarbij we geen uitstel mogen 
dulden. We moeten ook aan iedereen 
laten zien hoe mooi het hiermee gaat 
worden.”

Biedt een jaar voldoende tijd om deze 
ambitieuze voornemens ingevoerd te 
krijgen? Van Duijn: “We richten nu zo 
snel mogelijk een nieuwe taskforce op 
die zich daarmee gaat bezighouden.  
Die groep gaat kijken naar de organisatie, 
de financiën, de didactiek, et cetera.  
Wat betekent dit voor de verroostering, 
welke nieuwe majors zijn er mogelijk? 
Met welke universitaire partners gaan 
we in zee voor extra kennis?  
Op detailniveau moet nog ontzettend 
veel werk verzet worden, dat is waar.” 
Wat gaat dit plan betekenen voor het 
nog op te starten University College?  
Van Duijn: “Als we dit weten te realiseren, 
vertoont ons bacheloronderwijs straks  
al heel veel overeenkomsten met 
bijvoorbeeld het Utrechtse University 
College. We moeten dan echt goed 
kijken wat nog de toegevoegde waarde 

is van een eigen college. Misschien 
moeten we daarin ons Honors Program 
onderbrengen. Het is nog te vroeg om 
daar nu al iets meer over te kunnen 
zeggen.”

Discussieer mee over dit onderwerp  
met de tueCursor op Facebook.

Prof.dr. Tjeerd Plomp (73), een Twentse 
emeritus hoogleraar met ruime ervaring 
als onderwijskundig ingenieur, gaf de 
afgelopen drie maanden leiding aan de 
Taskforce ‘Redesign Ba-curriculum’. 

Na zijn pensionering in 1999 was  
hij onder meer betrokken bij het 
Sprint-project van het Platform Bèta 
Techniek dat de uitstroom van bèta en 
techniekstudenten moest bevorderen. 
Plomp heeft veel waardering voor het 
pad dat de TU/e met het herontwerp van 
de bacheloropleidingen inslaat. “Ik vind 
het moedig dat de TU/e zo nadrukkelijk 
aan de slag gaat met haar onderwijspro-
gramma. In Nederland is het, voor zover 
ik weet, ook tamelijk uniek. De andere 
instellingen richten zich op dit moment 
toch voornamelijk op het rende-
mentsprobleem.”

Maar Plomp weet ook goed de vinger te 
leggen op de zere plekken die ervoor 
gezorgd hebben dat de TU/e zo worstelt 
met haar instroom. “De TU/e staat in 
Nederland toch wel bekend  
als een universiteit die zeer veel  
vraagt van haar studenten. De lat  
ligt hier hoog en dat imago heeft op 
studie kiezers een afschrikwekkende 

uitwerking. Men verwacht hier dat  
je excelleert. Als je dat niet kunt 
opbrengen, moet je maar naar een 
andere universiteit gaan. Dat strenge 
imago zal ook moeten veranderen,  
wil je hier in de toekomst ook die 
andersoortige student naartoe trekken. 
Professor Rosalind Williams, die tijdens 
de dies een eredoctoraat ontving, kan 
de TU/e wat dat aangaat nog veel leren 
met de ervaringen die zij hierbij heeft 
opgedaan aan haar universiteit,  
het Amerikaanse MIT.”

Plomp windt er ook geen doekjes om  
als hij het heeft over de enorme taak  
die docenten, hoogleraren en 
opleidingsdirecteuren te wachten  
staat bij de uitvoering van dit onderwijs-
project. “Dit vraagt echt om een totale 
cultuuromslag. Docenten en hoogleraren 
zullen moeten leren dat studenten ook 
kunnen uitblinken in andere vakken  
dan in die exacte opleidingen van hen. 
Dit is iets dat het bestuur zeker niet 
top-down kan opleggen aan de rest van 
de organisatie. Sterker nog, iedereen 
moet zich straks eigenaar voelen van  
dit project, de motivatie moet vanaf de 
werkvloer komen. Daar vandaan moeten 
de creatieve ideeën komen en wat dat 
aangaat zijn er voldoende uitdagingen 
voorhanden.”

Is het realistisch om dit project in een 
jaar verder te ontwikkelen en in te 
voeren? Plomp: “Je hebt nu het 
momentum en dat moet je zien vast  

te houden. Er is nog ontzettend veel  
te doen en uit discussies met de 
opleidingsdirecteuren kwam ook naar 
voren dat bij hen nog veel vragen leven. 
Maar uitstel nu betekent alleen maar  
dat mensen gaan denken dat er nog wel 
wat langer over gesproken kan worden. 
Dat moet zeker niet. Ga er in september 
2012 mee van start, maar bedenk wel 
eerst heel goed welke stap je als eerste 
moet zetten. Vanuit dat begin moet je 
het verder kunnen opbouwen. Een goede 
strategische aanpak is straks essentieel, 
daar mag je als organisatie gerust een 
dag of twee over brainstormen.”

Is Plomp de komende maanden nog  
van de partij om het plan verder uit te 
werken? “Dat is voor mij op dit moment 
geen relevante vraag. Ik zag het verzoek 
van de rector begin januari als een hele 
mooie uitdaging en er ligt nu een heel 
goed generiek plan op instellingsniveau. 
Maar er moet nog heel veel uitgewerkt 
worden op detailniveau. Alle neuzen 
zullen daarbij dezelfde richting in 
moeten. Maar als de TU/e dit goed op  
de rails krijgt, dan komt het over enkele 
jaren ook zeker goed met de verandering 
van dat strenge imago.”

“De lat ligt hier 
afschrikwekkend 
hoog”

Studenten worden 
uitgedaagd hun 
eigen excellentie 
te ontwikkelen

Sound the alarm for 
TU/e’s education.  
The influx is stagnating, 
while it needs be 

skyrocketing in the years to come. 
Now, small courses are being 
threatened. On top of that, the 
university’s graduation success rates 
are so terrible, Rector Hans van Duijn 
was afraid to say them out loud during 
the dies on April 28. Still, his message 
was clear to everyone: bachelor 
education has to change considerably, 
and it has to change fast. In the past 
three months, a taskforce has been 
working on a plan that should make 
education more attractive to broader 
groups of people. One of the ideas is 
the founding of a Bachelor School, 
similar to the Graduate School that’s 
currently being set up.

[E]

“Dit vraagt echt 
om een totale  
cultuuromslag”
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2011x5: 55ste dies van de TU/e
Foto’s | Bart van Overbeeke 

Bij een speciale verjaardag hoort een speciaal feest. De TU/e  
verjaarde op donderdag 28 april voor de 55ste keer. Het cortège 
van hoogleraren ging door de binnenstad naar de Catharinakerk, 
waar drie eredoctoraten werden uitgereikt tijdens de diesviering. 

Rector Hans van Duijn luidde de noodklok over het onderwijs  
aan de TU/e (zie de pagina’s 10/11), maar niet alles was  

even serieus: op de Markt werd twee avonden lang een feestje 
gevierd voor heel Eindhoven. Een terugblik in beeld. 

Eredoctor Frank Kelly.

Eredoctor Silvio Aime.

Eredoctor Rosalind Williams.

Het cortège in de binnenstad. De diesviering in de Catharinakerk.

Een bomvolle Markt.

Lijn 7.
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2011x5: 55ste dies van de TU/e

Lijn 7.

TU/e feestband Connects. Orkest Zuid.

Een voorproefje van de TU/e-musical Moulin Rouge.

Ilse de Lange.

Gerard van Maasakkers.
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ALGEMEEN

Informatie Expertise Centrum |  
Nieuwe service bibliotheekmagazijn
Vanaf 1 mei 2011 is het bibliotheek-
magazijn gesloten voor publiek. 
Uiteraard is het wel mogelijk om  
boeken uit het magazijn kosteloos aan 
te vragen via de button ‘reserveren/
magazijnaanvraag’ in de catalogus.
Tweemaal daags zullen de aanvragen  
in behandeling worden genomen, 
namelijk om 10.00 uur en om 14.00 uur. 
Vanaf 11.30 en 15.30 zijn deze boeken  
op te halen aan de balie van de Centrale 
Bibliotheek in De Hal. Ter bevestiging 
van de klaarstaande aanvraag ontvangt 
u een e-mail bericht.
Naar de medewerkers van de TU/e zullen 
de boeken per interne post verzonden 
worden.
Fotokopieën of scans uit gedrukte 
tijdschriften geplaatst in het Bibliotheek 
Magazijn kunnen via het interbibliothe-
cair leenverkeer worden aangevraagd.
De scans worden per email naar de 
aanvrager verzonden, deze service  
is gratis. Voor een print gelden de  
TU/e- tarieven.
Meer informatie over deze service  
is te vinden op onze website:  
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/ 
over/bibliotheeklocaties/magazijn/

Nu ook: TU/e Library app voor iPad
De iPad app kent in principe dezelfde 
functionaliteit als de iPhone app,  
maar ziet er wel anders uit, en de  
manier van navigeren is ook anders.  
Dit omdat de iPad beschikt over een  
veel groter scherm, en je meer 
mogelijkheden voor interactie hebt...
Door het grotere scherm is het ook 
prettiger om de full text documenten  
uit onze collectie te downloaden en te 
lezen. Vanuit de iPad app kunnen pdf’s 
opgeslagen worden in de eigen iBooks 
collectie op het apparaat.
De applicatie is nu gratis beschikbaar  
in de iTunes app store: http://itunes.
apple.com/us/app/tuelibrary-ipad-
edition/id430821079?mt=8 
N.B. De link werkt alleen wanneer  
iTunes geïnstalleerd is op je pc.

TU/e Library iPhone app uitgebreid  
met scanfunctionaliteit
De iPhone app is inmiddels in versie 
1.1.1 uitgebreid met scanfunctionaliteit; 
iPhones en iPods met een camera 
kunnen nu barcodes scannen vanuit  

de app. Met de camera kunnen de 
zogenaamde Bookland EAN codes op  
de achterzijde van ieder boek, de 
uitleen-barcodes van de TU/e en QR 
codes worden gescand. QR codes zijn  
de bekende vierkantjes die je vaak bij 
tijdschrift-artikelen ziet. De app stuurt 
de gebruiker dan naar de url of toont de 
verborgen tekst. Door het scannen van 
de gewone barcodes kan men in de 
bibliotheek metadata opvragen van  
een titel, en in een boekhandel of een 
andere externe locatie kan men snel 
checken of de titel ook in bezit van de 
TU/e is.  
De iPad app beschikt overigens nog  
niet over scanfunctionaliteit (alleen  
de nieuwe iPad 2 is voorzien van een 
camera). In een latere update zal ook  
de iPad app worden voorzien van een 
scanfunctionaliteit.

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Ir. G. Bargboer verdedigt op donderdag 
12 mei 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 ‘Measurements and 
modeling of EMC, applied to cabling  
and wiring’. Bargboer promoveert aan 
de faculteit Electrical Engineering.  
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.H. Blom 
en prof.ir. W.L. Kling.

Ir. J.W.O. Salari verdedigt op donderdag 
12 mei 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 ‘Pickering emulsions, 
colloidosomes & micro-encapsulation’. 
Salari promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. L. Klumperman en 
prof.dr. J. Meuldijk.

Ir. G.W. Spakman verdedigt op woens-
dag 18 mei 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 ‘Two-Dimensional  
Heat Transport in Tokamak Plasmas’. 
Spakman promoveert aan de faculteit 
Technische Natuurkunde. De promotoren 
zijn prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en  

prof.dr. F.C. Schüller.
Ir. M.S. van Buijtenen verdedigt op 
donderdag 19 mei 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 ‘Multiphase Flow  
in Spout Fluidized Bed Granulators’.  
Van Buijtenen promoveert aan de 
faculteit Scheikundige Technologie.  
De promotor is prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers 

Intreeredes
Prof.dr. E. Demerouti houdt op vrijdag  
13 mei haar intreerede aan TU/e-faculteit 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur  
in de Blauwe Zaal van het Auditorium. 
De titel van de intreerede is ‘Process  
to performance’.

Prof.dr.ir. M. Breeuwer houdt op vrijdag 
20 mei zijn intreerede aan TU/e-faculteit 
Biomedische Technologie. Dit gebeurt 
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van 
het Auditorium. De titel van de 
intreerede is ‘Van beeld naar beslissing’.

DIVERSEN

Go local | Steun ontwikkelingsprojecten 
met een vakantie in Ecuador 
Er is een nieuw Ecuadoriaans initiatief 
dat inspeelt op de nieuwe trend binnen 
ontwikkelingssamenwerking. De reiziger 
maakt zelf het verschil door op reis te gaan 
en zo lokale projecten te ondersteunen 
die je ook nog zelf kunt bezoeken of 
zelfs bij mee kunt helpen als vrijwilliger. 
Deze vorm van reizen is extra interessant 
voor studenten: het is een formule 
waarmee je kunt genieten van een 

unieke vakantie met veel vrijheid die ook 
nog eens verantwoord en betaalbaar is. 
Dit alles eenvoudig te boeken op 
internet. www.golocal-travel.org

Platform Open Eindhoven |  
Apps voor Eindhoven
Heb jij een idee voor een geweldige  
App of heb je al een App gemaakt?  
Doe dan nu mee met de Apps voor 
Eindhoven Challenge!

Voor bedrijven en particulieren ligt hier 
een mooie uitdaging om een App voor 
Eindhoven te maken die meedingt  
naar de een van de prijzen. Er kunnen 
geldprijzen gewonnen worden van in 
totaal 4.500 euro. Bovendien kom je in 
de spotlights te staan van de App - en 
Open Data wereld van vandaag.
De sluitingsdatum is 31 mei, dus wees  
er snel bij! www.openeindhoven.nl

Kavel12 | Ontwerpwedstrijd
Kavel12 is het eerste perceel dat vanaf 
medio 2012 ingevuld wordt op het 
bouwterrein Buiksloterham. Hier een 
duurzaam opgetrokken gebouw met 
verschillende units voor wonen,  
werken/wonen en werken waarvoor  
de toekomstige eigenaren / jij als 
ontwerper uitgenodigd worden hun/
jouw ideeën te ventileren en uit te 
werken voor deze ontwerpstrijd.  
Op zoveel m2/m3 als je wilt. Zo extreem 
als je wilt. Er zijn geen beperkingen, 
behalve de ruimtelijke kaders van het 
gebouw. Lever je ontwerp voor 15 juni 
2011 in en wie weet ben jij één van de 
winnaars van de Kavel12 NorthAwards: 
kosteloze realisatie van jouw ontwerp, 
eeuwige roem, Brick of Fame, 10.000,- 
euro / 15.000,- euro/ 25.000,- euro  

voor inrichting of afwerking van jouw 
ontwerp. Doe mee en wie weet wordt 
jouw idee showcase van Amsterdam. 
Check voor meer informatie:  
http://kavel12.nl. 

Verover een plek in het nieuwe boek  
van Kader Abdolah
Schrijver/columnist Kader Abdolah,  
die dit jaar het Boekenweekgeschenk 
‘De Kraai’ schreef, is op zoek naar 
Nederlandse en Vlaamse weten-
schappers en studenten uit het hoger  
en middelbaar onderwijs die willen 
meewerken aan zijn nieuwe boek  
De Ingeving. Het boek verschijnt eind 
2012 bij uitgeverij De Geus en focust  
op de gedrevenheid van mensen met 
mooie ideeën. Kader wil middels 
interviews achterhalen hoe weten-
schappers en studenten op innovatieve 
ideeën komen en wat dat voor personen 
zijn. Middels de literatuur wil hij hun 
belevingswereld toegankelijk maken 
voor een breed publiek. Zelf studeerde 
hij natuurkunde aan de universiteit  
van Teheran. Na zijn vlucht uit Iran 
debuteerde hij in 1993 in Nederland  
als schrijver.  
Voor kandidaten bestaat geen leeftijds-
beperking. Ze moeten wonen, werken of 
studeren In Nederland en Vlaanderen. 
Aanmelden kan individueel of in een 
groep van maximaal drie personen en 
het idee moet maatschappelijk relevant 
of interessant zijn. Tussen augustus en 
november 2011 moet men beschikbaar 
zijn voor het geven van een interview. 
Aanmelden kan tot 1 juni 2011 via:  
www.kunstgebouw.nl/
gezichtsbepalend2012

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl . 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de  
hoogte blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op 
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox. Hiermee komt  
de lijst met nieuwe vacatures die je 
voorheen in Cursor vond te vervallen.
Voor meer informatie ga naar: 
http://jobs.tue.nl.

Advertenties

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

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



Achtergrond | 15 

Dr.ir. Massimo Mischi studeerde 
Electrical Engineering aan de Univer-
siteit van Rome en kwam in 2000  
voor een promotie naar de TU/e.  
Met gebruikmaking van minuscule 
gasbelletjes en echo-cardiografie lukte 
het hem de hartfunctie goed in kaart  
te brengen. Na zijn promoveren in 2004 
werd hij universitair docent bij de 
capaciteitsgroep Signal Processing. 

Wat doe je precies voor onderzoek?
“Ik houd me bezig met biomedische 
signaalanalyse. Voor de ontwikkeling 
van medische applicaties werk ik samen 
met onder meer het Catharina-Zieken-
huis en het Máxima Medisch Centrum en 
het AMC in Amsterdam. Het toepassings-
gebied is breed: van een kwantitatieve 
imaging methode voor de diagnostiek 
van kanker of cardiovasculaire 
aandoeningen tot het monitoren van 
zwangerschappen en spieropbouw  
bij revalidatie. Mijn onderzoek is niet 

alleen innovatief vanuit wetenschappe-
lijk oogpunt, maar richt zich ook 
nadrukkelijk op maatschappelijke 
problemen. Zo worden wetenschappe-
lijke resultaten daadwerkelijk gevalori-
seerd. Valorisation grants, spin-offs en 
allerlei industriële toepassingen zijn 
hier het bewijs van.”

Waarom ben je uitgekozen om deel  
te nemen aan de BIG Award?
“Ik denk vanwege die maatschappelijke 
relevantie. Zo ontving ik een Vidi-subsi-
die voor onderzoek naar een imaging 
methode waarmee prostaatkanker 
betrouwbaar gelokaliseerd kan worden. 
Het is een aandoening waar één op  
de zes mannen mee te maken krijgt. 
Mijn voorstel is om de nu gangbare 
biopsie te vervangen door een 
nauwelijks belastende en goedkopere 
methode waarbij gebruik gemaakt wordt 
van microbubbels en ultrageluid.  
De eerste resultaten zijn veelbelovend 

en de methode wordt nu gevalideerd  
in ziekenhuizen. Onderzoek dus met  
een wezenlijk effect op het leven van 
alledag. Door met deze methode 
accuraat en tijdig een diagnose te 
kunnen stellen zijn vele levens te redden 
en kan de behandeling plaatsvinden op 
de juiste plek. Dat zorgt ook voor minder 
bijwerkingen en een betere kwaliteit van 
leven. Dit soort onderzoek motiveert mij.”

Hoe schat je je kansen in de BIG Award 
te winnen?
“Goed. Ik moet goed laten zien wat de 
wetenschappelijke noviteit en de 
maatschappelijke impact van mijn 
onderzoek is en hoe dat wordt toegepast 
in de klinische realiteit. De boodschap 
is: we kunnen een verschil maken 
tussen leven en dood en onze faculteit 
kan daar een enorme bijdrage aan 
leveren.”

Prof.dr.ir. Jom Luiten is sinds begin dit 
jaar hoofd van de onderzoeksgroep 
Coherence & Quantum Technology (CQT) 
van de faculteit Technische 
Natuurkunde. Sinds 1 april is hij  
ook hoogleraar. Hij en zijn collega’s 
ontwikkelden een methode om relatief 
goedkoop extreem korte elektronen-
pulsen te maken.

Wat doet jullie groep?
“De CQT-groep is een van de groepen 
binnen het plasmafysica-cluster van de 
TU/e. Wij zijn geïnteresseerd in plasma’s 
met een zeer lage temperatuur en een 
hoge dichtheid. Vanuit die invalshoek 
maken we deeltjesbundels die kunnen 
worden gebruikt voor nanotechnologie 
met ionenbundels en nieuwe vormen 
van elektronenmicroscopie.”

Waarom denk je dat jullie groep is 
uitgekozen om deel te nemen aan  
de BIG Award?
“Mijn promovendus Thijs van  
Oudheusden heeft een apparaat 
ontwikkeld waarmee je korte elektronen-
pulsen kunt maken van minder dan 
honderd femtoseconden. Hiermee kun 
je filmpjes maken van atomen in actie. 
Alles op een heel kleine schaal beweegt 
heel snel; om de bewegingen van 
atomen in beeld te brengen, heb  
je dus een zeer hoog ruimtelijk en 
tijdsoplossend vermogen nodig.  
Met ons apparaat, dat in december  
groot in het nieuws is gekomen als de 
‘Poor man’s X-FEL’, kun je chemische 
reacties volgen terwijl ze plaatsvinden.”

 

Hoe schat je jullie kansen in  
de BIG Award te winnen?
“Voor ons apparaat is grote belang-
stelling uit de fundamenteel-weten-
schappelijke hoek. Elektronenmicro-
scopie is niet meer weg te denken uit de 
life-sciences en het materiaalonderzoek. 
Met onze nieuwe techniek voegen we  
als het ware een vierde dimensie toe 
aan elektronenmicroscopie. Het is een 
hightech innovatie die we via AccTec BV 
(onderdeel van de TU/e Holding, red.) 
ook op de markt brengen; er is al een 
aantal apparaten verkocht. We doen  
dus niet voor spek en bonen mee.”

De faculteit Scheikundige Technologie 
schuift de groep Functional Devices  
naar voren, bestaande uit dr.ing. Cees 
Bastiaansen en dr. Albert Schenning, 
beiden universitair hoofddocent, en 
universitair docent dr. Michael Debije. 
De groep, die geleid wordt door  
prof.dr. Dick Broer, werd vorig jaar april 
opgericht. Ook buiten de eigen faculteit 
werkt men veelvuldig samen met 
groepen van andere faculteiten.

Wat doet jullie groep?
Schenning: “We houden ons bezig met 
het maken van materialen en apparaten 
voor duurzame energie, watermanage-
ment en personal comfort en healthcare. 
Voor de fabricage zetten we onze  
unieke expertise op het gebied van  
het vervaardigen van nanostructuren  

in en maken we gebruik van de hele 
kennisketen gaande van molecuul tot 
apparaat. Te denken valt aan hoog-
rendement zonnecollectoren met de 
potentie om aan architectonische 
wensen te voldoen. Of aan responsieve 
pigmenten voor muurverven en 
raamcoatings, die bijdragen aan 
klimaatbeheersing door infrarood 
reflectie bij overdaad aan warmte en 
absorptie bij een tekort daaraan. ”

Waarom denken jullie dat jullie groep  
is uitgekozen om deel te nemen aan  
de BIG Award?
“Onze capaciteitsgroep is pas een jaar 
geleden ontstaan, maar bestaat uit 
wetenschappers die allen in het bezit 
zijn van een bewezen trackrecord en  
die allen een verschillende achtergrond 

hebben, variërend van een organisch 
chemicus tot een werktuigbouwkundige. 
Als groep moeten we daarom in staat 
zijn om net die stap extra te zetten om 
wereldtop te worden.” 

Hoe schatten jullie de kansen in om  
de BIG Award te winnen?
“Als team bezitten we alle ingrediënten 
om de BIG Award te winnen. Daarbij 
heeft de groep een historie van 
publicaties in high-ranking tijdschriften, 
patenten en zijn meerdere spin-off 
bedrijven ontstaan uit onze activiteiten.  
Onze tegenstanders zullen echt een  
hele goede dag moeten hebben om  
van ons te kunnen winnen.”

Best Innovator Group Award: de derde ronde

Woensdag 18 mei vindt de laatste voorronde plaats van de 
BIG (Best Innovator Group) Award. De faculteiten Technische 

Natuurkunde, Electrical Engineering en Scheikundige Technologie 
gaan dan de strijd aan voor een plek in de finale. Om de BIG Award 

uiteindelijk te winnen, moeten de onderzoekers de jury en het  
publiek ervan overtuigen dat zij de meest veelbelovende jonge 

groep van de TU/e vertegenwoordigen. In de finale -op 16 november- 
komt de winnaar van deze laatste ronde Bert Blocken van Building 

Physics en Michael Boot van Combustion Technology tegen in  
de strijd om een promovendus voor hun vakgroep.

De derde ronde vindt plaats  
op woensdag 18 mei om  

15.30 uur in de Blauwe Zaal  
van het Auditorium.  
Iedereen is welkom

On Wednesday, May 18, it’s time for the last preliminary round of  
the BIG (Best Innovator Group) Award. The departments of Applied 
Physics, Electrical Engineering, and Chemical Engineering and 
Chemistry will be competing for a place in the finals. 

In order to win the actual BIG Award, the researchers have to convince judges and 
audience they represent the most promising group of young TU/e researchers.  
In the finals on November 16, the winner of this final preliminary will compete 
against Bert Blocken of Building Physics and Michael Boot of Combustion  
Technology for a PhD candidate for their section.

[E]

Massimo Mischi. Foto | Rien Meulman

Jom Luiten, op achtergrond promovendus Thijs van Oudheusden. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Cees Bastiaansen en Albert Schenning. Foto | Rien Meulman 



12 mei 201116 | Cultuur  

Avontuurlijke zoektocht vol obstakels 
TU Odyssee: wat betekent het om een mens te zijn? 

In het kader van het 55-jarig bestaan van 
de TU/e organiseert Studium Generale 
een Odyssee op de campus. Tijdens deze 
avontuurlijke tocht gaan deelnemers, 
begeleid door TU/e-medewerkers en 
kunstenaars, op zoek naar de betekenis 
van het mens-zijn. De onderdelen van  
de tocht zijn losjes gebaseerd op  
de omzwervingen van de Griekse 
mythologische personage Odysseus.  
Net als hij moeten de deelnemers zich 
met list en vernuft uit lastige situaties 
redden. De Odyssee vindt plaats op 19  
en 20 mei. 

“De Odyssee is een avonturenroman 
waarin je van alles tegenkomt. Odysseus 
redt zich uit moeilijke situaties, soms met 
list en soms met brute kracht. ‘De man 
met duizend listen’ is niet voor niets zijn 
bijnaam, omdat hij bijvoorbeeld het paard 
van Troje verzon”, stelt regisseuse Marijke 
Schermer. In het project ‘TU-Odyssee’,  
dat ze maakte met TU/e-medewerkers en 
Studium Generale, speelt het publiek zelf 
Odysseus. Want list en vernuft zijn nodig 
om de tocht tot een goed einde te 
brengen.
Schermer (1975) nam het verhaal niet 
letterlijk, zoals andere theatermakers  
dat eerder deden. Voor haar is het meer  
een reis met een onbekende bestemming, 
een zoektocht. Net zoals wetenschap  
een zoektocht is naar de essentie van  
het leven, de waarheid of de realiteit.  
“Dat geeft je als theatermaker meer 
vrijheid, want je hoeft het verhaal niet 

exact na te vertellen of een vaste volgorde 
aan te houden. Tegelijk behoud je de 
special effects die bedacht zijn door de 
medewerkers, die hun wetenschappelijke 
‘speelgoed’ hier konden inzetten.” 
Deels werd ze gedwongen tot deze 
aanpak. Toen de regisseuse erbij 
betrokken werd, waren kunstenaars en 
faculteiten al aan elkaar gekoppeld en 
hadden wetenschappers en kunstenaars 
hun ideeën rond de Odyssee al besproken 
en er acts en installaties van gemaakt. 
Schermer: “Van die losse plukken moest 
ik een logisch verband, één geheel, 
maken. Dat was redelijk ingewikkeld, 
maar we zijn er goed uitgekomen.  
We hebben samen gebrainstormd en de 
ideeën waren soms vrij direct gekoppeld 
aan het originele verhaal, andere meer 
associatief daaraan ontleend. Sommige 
acts stonden in de grondverf, andere 
waren zo goed als klaar. Zo hadden  
we tien plekken waar iets gebeurt.”
Structuur bracht ze aan door de route  
te maken, een begin te bedenken en  
door ontbrekende zaken toe te voegen. 
“De hoofdpersoon, Odysseus, is in mijn 
geval een vrouw”, zo vertelt ze, “en ze is 
hier aanbeland uit een andere wereld.  
Ze moet uitzoeken wat het betekent om 
een mens te zijn.”

Waarom is Odysseus een vrouw? 
Schermer: “Ik wilde graag een vrouwelijke 
Odysseus om wat verder van het originele 
verhaal af te wijken en Odysseus daardoor 
meer als een symbool te gebruiken; het 

geeft je als regisseur ook meer vrijheid, 
want het is niet de letterlijke Odyssee.”  
Na de inleiding stuurt ze het publiek  
op pad, waarbij ze de mensen via de 
koptelefoon verder begeleidt op de tocht.
Het gebruik van de koptelefoon heeft 
diverse voordelen, volgens Schermer:  
“Zo kun je het publiek -letterlijk en 
figuurlijk- een bepaalde richting op 
sturen. Je houdt de verbeelding gaande 
omdat ze onderweg niet met elkaar  
over allerlei andere dingen beginnen  
te praten en uit het verhaal raken.” 

Onderweg komt het publiek allerlei 
obstakels en belevenissen tegen.  
Soms moet men actief meedoen om  
uit een bepaalde situatie te komen,  
soms ervaart men alleen wat er gebeurt. 
Een enkele keer moeten de groepen 
raadsels en mysteries oplossen of 
interpreteren voor ze verder kunnen  
of als groep een oplossing bedenken.
Schermer: “Dat maakt het voor de makers 
ook spannend, want je kunt van te voren 
niet testen hoe een groep van zo’n 25 man 
in de praktijk samen een probleem oplost. 
Terwijl er makkelijk een logistiek 
probleem kan ontstaan. Elk kwartier gaat 
er een groep op pad en het mag niet te 
veel opstoppen, want je kunt op een 
aantal locaties maar met een beperkt 
aantal mensen naar binnen.”
Het eindresultaat ziet er veelbelovend uit. 
Schermer: “Maar er moet in de laatste 
dagen nog veel cruciaals gebeuren, dat 
maakt het ook weer spannend. Het was 

wel wennen om zo te werken. Normaal 
heb je een verhaal en werk je naar de 
essentiële punten toe. Hier moest ik  
van een aantal losse punten één verhaal 
maken. Maar het prikkelt je creativiteit  
om er iets lekkers van te bakken. 
Samenwerking tussen de kunstenaars  
en medewerkers ging heel goed, er zijn 
mooie dingen ontstaan, met veel 
kwaliteit.”
Heeft ze nog een advies aan de deel-
nemers?  “Niet echt, alleen zou ik geen 
schoenen met hoge hakken aan doen, 
maar makkelijke schoenen.” (GV)

Meedoen aan de TU Odyssee kan  
op 19 of 20 mei, ’s avonds.  
Meer informatie en opgeven:   
www.studiumgeneraleeindhoven.nl 

Regisseuse Marijke Schermer. Foto | Bart van Overbeeke

Illustratie. Foto | Bart van Overbeeke

Tijdens de 55ste dies van de TU/e kondigde een ‘zandschrijver’ de Odyssee al aan  
voor de Catharinakerk. Foto | Bart van Overbeeke

Voorproefje van de reis

Water. Het speelt een grote rol in Odysseus’ tocht. Over water kun je reizen,  
water geeft leven, water neemt leven. Het ontbreekt dan ook niet op de tocht  
over de campus. Maar pas bij het water wel op voor het vuur aan je schenen  
en trek dichte schoenen aan…
Hoe kan een mens zich voelen als hij, in samenwerking met anderen, zijn weg vindt? 
Soms moet de één een stukje terug om een ander vooruit te helpen. Maar wie  
is daartoe bereid? En waartoe leidt die gezamenlijke beweging uiteindelijk?
We dalen af in de diepte. Het wordt onmiskenbaar warmer, om ons heen kolken  
hete vloeistoffen en zoeken onaangename dampen hun weg. Wat kronkelt daar  
in het halfduister? 
We houden het hier niet lang vol en stijgen snel naar grote hoogte. Zingt daar een 
sirene? Luister goed, wat zingt ze toch? Of moeten we maken dat we wegkomen? 
Terwijl we ons van haar verwijderen, verleidt ze ons toch tot een duet. Zijn we veilig? 
Of zijn we in de haast verdwaald?
We ontmoeten een eenzame kampeerder, helemaal alleen in de wildernis.  
Eten. Eten is het enige in zijn hoofd. Tot hij een toevallige ontdekking doet.
We reizen verder. Onze reis bracht ons reeds naar verre oorden en we werden 
voortdurend blootgesteld aan allerlei indrukken. Nog eenmaal moeten we iets  
vol overgave opnemen. Met ons eigen lichaam maken we ons hoofd leeg.  
En dan, eindelijk: Ithaka, we zijn thuis. (SK)

In light of TU/e’s 55th 
anniversary, Studium 
Generale will be  
organizing an  

on-campus odyssey. During the  
adventurous quest, participants will  
be looking for the meaning of being 
human, helped by TU/e staff and 
artists. The quest’s assignments are 
loosely based on the wanderings of 
Greek mythology’s Odysseus. Just  
like him, participants will have to get  
out of difficult situations using their  
cunning and skills. The Odyssee  
will take place on May 19 and 20.  
For more information and registration:  
www.studiumgenerale-eindhoven.nl. 

[E]
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You are going on an expedition with a group of ‘companions  
in adversity’ and a guide. Gradually you are confronted with 
diabolical dilemmas, and the group needs to solve and  
overcome these. 
TU/e campus, start: De Zwarte Doos, May 19 and 20, admission 
fee 5 euro. Registration: www.studiumgenerale-eindhoven.nl 

Week of amateur art 

Featuring the theme ‘wake up, come on, join in’ the ‘week of 
amateur art’ allows the public at large to get acquainted with 
amateur art. There will be music, visual arts, theater and dance  
in de Witte Dame, Dynamo and the Van Abbemuseum,  
among others. 
Various locations, May 14 thru 21, www.cke.nl (Dutch)

Classic meets house

A professional symphony orchestra accompanies well-known 
musicians and vocalists, supported by DJ Ronald Molendijk and 
led by pianist Jan Vayne. The podium will host a mixed crowd  
of performers: about 50 professional musicians and vocalists. 
Klokgebouw Strijp S, Saturday May 14, admission fee 59 euro 
www.classicmeetshouse.nl

Eindhoven has lots of nice hangouts. You may not know 
all of them, and always end up at Stratum for a drink,  
or at Dommelstraat for a snack. That is why Cursor is 
opening up this theme to come up with hints about  
less well-known restaurants, bars and other places  
in Eindhoven. In this third issue: summery spots.

Kim van Iersel, a Master student of Industrial Design, 
mentions the ‘bierprofessor’. “You can sample as many 
as a hundred different kinds of beer, including a lot  
of summer beers. They have all the foreign brands,  
so if you are from the Czech Republic, for instance, you 
can order the same beer you always drink at home.” 
www.bierprofessor.nl

Stephan Hoes, also a Master student of Industrial  
Design, likes to draw attention to De IJzeren Man:  
a natural swimming-pool with a lovely beach and  

a terrace. Stephan: “It’s quite near the university,  
so if you have a few leisure hours between lectures,  
it’s definitely worthwhile. And it’s much more fun  
than the outdoor pool of the Tongelreep.”
www.ijzerenman.com

Another tip is ‘the Minibar’ in Kleine Berg. This tip  
is from Saskia de Laat, Social Media Manager at the 
Communication Expertise Center of TU/e. “Minibar is 
a relatively new bar, it has a nice terrace with lounge 
sofas and an excellent cocktail menu. Ideal for long 
summer nights with your partner, friends or relatives.”
www.smallehaven.com 

What we should like to mention finally is ice-cream  
parlor ‘la casa di Emozione’ in Heezerweg. Delicious 
Italian ice-cream and open on Sundays as well. (HB)
www.casadiemozione.nl 

Nice spots in Eindhoven | Part 3 No more white bikes 
next academic year 

Mexican student is given back 953 euro rent

The art of living differently

The municipality of Eindhoven and TU/e 
are forced to economize and are therefore 
stopping the white bike plan. Meanwhile 
the last white bike has been handed out. 
This is the end of a project that lasted  
four years and gave students a chance  
to obtain a new bike cheaply.

Due to cuts TU/e and the municipality of 
Eindhoven are ceasing the subsidy for 
white bikes. Every year both parties each 
spent 25,000 euro on the project, which 
was intended to strengthen the profile  
of Eindhoven as a university town.
Since 2007 these two-wheelers have been 
coveted. A total of some eight hundred 
bikes featuring the TU/e logo have been 
handed out over the past four years.  
Per bike the costs were shared by the 
municipality, the university and the 
student, which boiled down to 140 euro 
each.
It was remarkable that large numbers of 
Master students, led by the Chinese and 
Indians, took advantage of this arrange-
ment. Of all students riding white bikes 

approximately half came from abroad.
Once the project was terminated,  
there were still eighteen bikes in stock.  
Within two days they had all gone,  
after the news had been announced.  
The last bike went to Eric de Mooij,  
a first-year student of Mechanical 
Engineering. Which was pure coincidence, 
for that matter. “I hadn’t heard that they 
were going to discontinue the white bikes. 
I had registered for such a bike because 
my old one is totally worn and 140 euro  
is not a lot of money for a new bike.”

Tom Baars of the International Relations 
Office (STU) regrets the discontinuation of 
the bicycle project. “The arrangement was 
reasonably successful. While 140 euro is 
still a lot of money for some students,  
we could always easily sell the bikes 
without a lot of publicity. The numbers 
were increasing. Unfortunately this has 
now had to come to an end.” (FvO)A Mexican TU/e student who initiated 

proceedings against Student Eindhoven 
accommodation agency in December,  
is getting back 953 euro rent. This was 
decided by the rent assessment 
committee last week.

The student, Daniel Vallejo Gonzales,  
had been paying 150 euro basic rent per 
month. According to the points system 
used by the rent assessment committee 
the rent should not have been more than 
109.12 euro at most. His room is only 8.5 
square meters and he himself cannot set 
the heating, which is located under the 
floor. Given that there were two more 
serious defects in the communal part  
of the house (no handrail along the 
stairway and loose tiles in the bath-
room), the basic rent was retroactively 
set at 43.65 euro. 

Student Eindhoven accommodation 
agency, which is part of Magis 
Vastgoedbeheer, has informed Vallejo 
Gonzales that he will be refunded the 
amount paid in excess. Meanwhile  
a handrail has been installed, and  
the bathroom wall will be repaired as 
soon as possible, says Bart Schillings, 
director of Magis. 

A fellow member of Daniel Vallejo 
Gonzales’ household also has procee-
dings pending against the rent assess-
ment committee. TU/e student Yasemin 
Vardar is paying 375 euro, whereas the 
committee says that this could be 310 
euro at the most. Her case is coming up 
for trial before long. Vardar hopes that 
she will get her money back, but also 
that her action will make a difference for 
others. “I hope that next year’s students 

will have better options than we”,  
she writes in an e-mail to Cursor.
For that matter, the rent assessment 
committee has stated that the two 
lodgers have probably been paying  
too many service charges as well.  
For gas/water/light, Internet,  
maintenance, furniture et cetera,  
they are paying about 200 euro. 
Gonzales and Vardar are considering 
looking into this also. However, they  
can only do so in July, when the agency 
is to present a final account of the 
service charges. (SK)

Cursor is curious to find out if there  
are more tenants who have started 
proceedings against their accommo-
dation agency, or are considering this.  
Do let us know via cursor@tue.nl. 

April 27 saw ‘the art of living in different 
cultures’, an activity organized by Tint 
where more than eighty youngsters 
discussed this subject. As well as being 
a discussion night plus dinner, it was 
also the valedictory night for student 
assistant Marion de Groot. “What I’m 
going to miss most? I‘m definitely going 
to be here a lot as a guest, so I certainly 

don’t feel as if I’m going to disappear 
altogether. Still, organizing all those 
different activities was great fun. It 
means you always need to talk to lots  
of different people. So yes, I am going  
to miss that.” 
Marion has given over her duties to  
Anne Diepenbrock, a student of Applied 
Psychology at Fontys Hogescholen. 

Anne: “I’m involved with Tint as a 
trainee now, so I’m fairly familiar with 
the organization already. What I think 
will be fun about working for Tint is the 
organization of a variety of different 
activities. In addition, I hope that there 
will be enough room to flesh out some  
of my own ideas further!” (HB)

Eric de Mooij receiving the last white bike

Photo | Ellen Geerlings
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En hoe is het in Taipei?

In februari van dit jaar begon mijn avontuur in Taipei, Taiwan. 
Taiwan, dat vroeger gedeeltelijk voor korte tijd een kolonie 
van Nederland is geweest, staat bekend om haar prachtige 
bergachtige, groene landschap waar je uren kunt hiken,  
haar ontelbare theeplantages en vele night markets waar  
je heerlijke en vooral verrassende gerechten kunt proeven, 
haar hot springs waar je helemaal tot rust kunt komen,  
Taipei 101 -het op een na hoogste kantoorgebouw ter 
wereld-, maar toch ook vooral om haar voortslepende 
gespannen relatie met China.
Binnen al deze culturele uitdagingen studeer ik aan de 
National Taiwan University (NTU), de meest prestigieuze 
universiteit van Taiwan. De campus wordt gekenmerkt  
door Palm Boulevard, de brede hoofdweg die loopt van de 
hoofdingang tot de bibliotheek en die aan beide zijden 
geflankeerd wordt door palmbomen.
Als je door Taipei loopt, valt het als ‘lange westerling’ al snel 
op dat toerisme in Taiwan nog niet zo groot is. Als je iets wilt 
vragen, bestaat het antwoord meestal uit gegiechel of een 
spontane stressaanval. Gelukkig spreken de meeste 
jongeren redelijk goed Engels, waardoor je na verloop  
van tijd toch een antwoord krijgt. Ook moet je er niet van 

verschieten als men drie, vier keer per week vraagt of je met 
iemand op de foto wil. Mijn tip is om dit allemaal lachend  
te ondergaan, je krijgt er namelijk veel voor terug.
Daarnaast kun je in Taipei duidelijk zien dat de beleids-
makers hier tot voor kort weinig waarde hechtten aan  
‘het uiterlijk’ van de stad. Deze bestaat namelijk vooral uit 
grauwe flats en veel scooters en taxi’s. Tussendoor vind je de 
traditioneel uitziende tempels waar je prachtige ceremonies 
kunt bijwonen, bestaande uit gezang, offers (van fruitmanden 
tot Big Mac menu’s) en veel wierook. Het hoogtepunt van 
Taipei is natuurlijk Taipei 101. De echte hoogte van dit 
bouwwerk valt pas op zodra je er vlakbij staat. Het gebouw 
staat in een van de modernere delen van Taipei en is een 
goed voorbeeld van de snelle ontwikkeling van Taiwan.
Ook karaoke kun je natuurlijk niet missen in Taipei. Je gaat 
echter niet naar een simpele karaokebar, maar huurt een 
luxe kamer waar je met een grote groep terecht kunt. 
Daarnaast maken veel studenten gebruik van nachtclubs 
waar je enkel een entreebedrag betaalt. Dit omdat je in 
andere bars en clubs al snel relatief veel betaalt voor een 
consumptie. Ook hier trek je als ‘westerling’ al snel de 
aandacht van de lokale bevolking.
Tot slot is Taiwan een mooie uitvalsbasis voor een bezoek 
aan Zuidoost-Azië en China. Dit biedt je de mogelijkheid  
om je exchange semester te gebruiken voor een Ultimate 
Asia Experience!

Bart Leenders, student Operations Management & Logistics

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. 

De klok rond mountainbiken bij Aquabest

Geen topklassering 
Eindhovense lopers

Een groep fanatieke mountainbikers 
-onder wie enkele TU/e’ers, TU/e-alumni 
en TNO-medewerkers- hebben een  
24 uurs-mountainbikewedstrijd 
georganiseerd. De LakeBike24 
Challenge wordt 11 en 12 juni verreden 
bij evenemententerrein Aquabest. 
Onder de deelnemers bevinden  
zich twee wereldkampioenen.

Rinse Tjeerdsma is masterstudent 
Architecture, Building and Planning en 
mountainbiketrainer bij het Studenten-
sportcentrum. Met Gillis Hommen, 
(promovendus bij Werktuigbouwkunde 
en ook mountainbiketrainer bij het 
Studentensportcentrum), Irene 
Kaashoek (TU/e-alumna en medewerk-
ster bij TNO op de campus), Harm van 

Leeuwen (TNO) en Marco van den Ouden 
vormt hij de stichting die de wedstrijd 
organiseert. Tjeerdsma: “In Assen  
wordt een 24-uurswedstrijd verreden.  
We wilden zo’n evenement ook graag  
in het zuiden van Nederland houden.  
De eigenaar van Aquabest was snel 
enthousiast. Het wordt hard werken  
voor de deelnemers.” 
De echte fanatiekelingen rijden alleen 
een etmaal lang het parcours op het 
evenemententerrein. De minder 
geoefende mountainbikers kunnen ook 
de zes-uursvariant rijden of meedoen 
aan de estafette. De organisatie heeft 
tot nu toe zo’n 140 inschrijvingen,  
vertelt Tjeerdsma. Daarbij zitten  
Ives Verbruggen (tweemaal wereld-
kampioen 24 uurs solo) en  

Jean Biermans (wereldkampioen 2  
men team 24uurs). Ook een team van 
studentensport vereniging All Terrain 
heeft zich al ingeschreven. (JvG)   

www.lakebike24.nl

Het gezamenlijke loopteam van de  
TU/e en Fontys is er bij de Batavieren-
race op 7 mei niet in geslaagd om  
de derde plaats van vorig jaar te 
benaderen. Het Eindhovense team  
werd in de universiteitscompetitie 
zevende van de tien deelnemende 
teams. Winnaar was de Groningse  
combinatie RUG - Hanzehogeschool.

Sietse Jak, voorzitter van de Eindhovense 
Studenten Sport Federatie (ESSF) was 
aanwezig bij de 39ste editie van de 
studentenestafette, die zoals gebruike-
lijk werd verlopen tussen het Universi-
tair Sportcentrum in Nijmegen en de 
campus van de Universiteit Twente.  
“We hadden gehoopt vijfde of zesde  
te kunnen worden. We misten een paar 
snelle lopers, dus meer zat er niet in. 
Uiteindelijk zijn we zevende geworden, 
onder meer vanwege een ongelukkige 
wissel. Maar de concurrentie liep ook 
wel erg hard.” 

Elk team bestond uit 25 lopers die 
samen een parcours van 177 kilometer 

aflegden. De Eindhovense combinatie, 
samengesteld door de ESSF, deed dat  
in 12 uur, 15 minuten en 44 seconden. 
Dat was langzamer dan vorig jaar, toen 
een iets ander parcours werd gevolgd. 
Volgens Jak waren de omstandigheden 
ook niet hetzelfde. “Het was erg zwaar 
vanwege de hitte.” Toch is hij tevreden: 
“We hebben in totaal met 28 teams uit 
Eindhoven deelgenomen en hebben  
het erg naar onze zin gehad, ook op het 
slotfeest. Ik hoop dat we volgend jaar 
weer met minstens net zoveel teams 
meedoen.” (TJ)

A group of mountain-
bike enthusiasts 
- among which are 
several TU/e people, 

TU/e alumni and TNO staff - set up a 
24-hour mountain-biking competition. 
The Lakebike 24-hour Challenge will  
be held on June 11 and 12 at the 
Aquabest events area. Among the  
contestants are two world champions.

During the Batavieren-
race on May 7, the 
collective running team 
of TU/e and Fontys did 

not manage to approximate last year’s 
third place. The Eindhoven team came 
in seventh place out of a total of ten 
teams in the student competition.  
The Groningen combination RUG- 
Hanzehogeschool won the challenge.

[E]

[E]

De organisatie van LakeBike24: v.l.n.r. Irene Kaashoek, Harm van Leeuwen, Rinse Tjeerdsma, Gillis Hommen en Marco den Ouden.

Sfeerbeeld van de Batavierenrace 2011. Foto | Batavierenrace
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Nieuw 
In het leven van een student komen 
regelmatig (relatief) nieuwe dingen 
voorbij, waaronder de nieuwe studie, 
fiets en laptop en regelmatig een 
nieuwe studentenkamer met nieuw 
behang of likje verf. Eventueel 
gevolgd door een nieuwe ruit, 
nieuwe laptop, nieuwe inboedel-
verzekeringsmaatschappij en 
uiteindelijk weer een nieuwe kamer 
en aan je familie uitleggen waarom 
ze je toch zo vaak moeten helpen 
met het verslepen van al jouw troep.

Objecten die een student echt nieuw 
koopt, zijn pc/laptop en... eum,  
dat was ‘t wel. We hebben namelijk 
allemaal wel een familielid, vriend  
of kennis die al sinds de eerste 
poepluier een verzameling getiteld 
‘iemand heeft hier vast nog wat aan’ 
bijhoudt: Borden, bestek, kasten, 
stoelen, magnetron, tosti-ijzer, noem 
maar op. Tot dit rijtje afdankertjes 
behoort ook ‘a student’s best friend’: 
de studentenkoelkast.

Let op: Er is een groot verschil tussen 
een koelkast en een studenten-
koelkast. Twijfelt u of u met een 
studentenexemplaar van doen hebt? 
Hier volgt een lijstje met de belang-
rijkste, niet te missen kenmerken: 
De studenten(bier)koelkast wordt in 
standaarduitvoering aangetroffen in 
de kleur ‘wit met diverse voedsel-
resten’, voorzien van afgebroken 
handvat, ontbrekend vriesvakklepje, 
plakkerige biervlekken en een deur 
waar vanwege gebroken flessen-
houders niks in blijft staan. Het 
geluidseffect varieert van een 
tevreden zachte doch aanwezige 
brom- of pieptoon tot een kreunend, 
steunend ouderdomsgekraak. 

Onze trouwe, energieslurpende 
drie- of vierpoter laat zich jarenlang 
van studentenhok naar studenten-
hok slepen, hortend en stotend 
trappen op en af, meestal zonder 
protest dankzij het feit dat we hem 
tijdens vervoer “Niet kantelen! 
Anders moet het bier een dag lauw!”.

We kunnen wel stellen dat de koelkast 
een essentieel attribuut is, maar 
vaak wel aan vervanging toe.  
Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend 
dat we, met het sneuvelen van de 
witte- fietsenregeling, een TU/e-
koelkastregeling in het leven roepen. 
Hiermee zetten we ons in voor het 
energievraagstuk en worden we  
de trotse bezitters van een echte 
TU/e-koelkast. Waar trouwens ook 
een hoop meer sponsoring op past.

Diana Koenraadt is alumna 
Technische Informatica

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 ‘Nu het 

zo warm is, lijkt de 

zomervakantie niet 

zo ver meer’ een paar 

opties die je alvast 

doen dromen over een 

heerlijke vakantie!

De vakantie -
dromende student!

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Vakantiewerk
Misschien doet het je wat teveel denken aan de middelbare school, maar de hele vakantie 
werken levert wel veel op. Handig als je je studieschuld moet aflossen. Sparen voor de 
Halbe-heffing is ook verstandig. Ook is het altijd leuk dat je tijdens een vakantiebaantje  
bij het zwembad of in een strandtent schaars geklede mensen ziet.

Studeren
Je wil er nu nog niet aan denken, maar de hertentamens komen wel snel in zicht als de 
vakantie begonnen is. Nog even wat tandjes bijzetten en dan zijn je doelen van dit jaar  
wel bereikt. Dus zet alvast in je agenda: 15 tot en met 19 augustus. Maar daarna is  
het feest, de Introweek begint!!

iGEM
Tot en met het einde van de zomervakantie wordt een project georganiseerd op de TU/e.  
Dit project ligt in het verlengde van de iGEM (International Genetically Engineered Machine)-
competitie, een MIT-project. Hierbij is het de bedoeling dat een studententeam cellen 
genetisch modificeert, zodat ze bijvoorbeeld een koffiegeur verspreiden of oplichten in het 
donker. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor BMT- , EE- en ST-studenten voor alle generaties. 
Als je meer informatie wil of graag mee wilt doen, mail ons dan!

Strandvakantie
Een goede vakantie bestaat uit zon zee strand en drank. Enkele aanraders zijn Jersey Shore 
of Chersonissos. Maar als je het IQ hiervoor te hoog vindt, is een aanrader Salou of Blanes 
net na de examenperiode van de middelbare school (na 31 mei). Voor de iets hoger 
opgeleide mensen raden wij een strandvakantie aan naar Silicon valley. 

Series
Als het toch de hele zomer gaat regenen, zijn hier nog wat tips om  
de zomer binnen door te komen. Kijk series, zoals Big Bang Theory. 
Alles wordt hier vanuit een wetenschappelijke kant bekeken,  
zelfs de coïtus. Een andere goede serie is ‘How I Met your mother’, 
een up-to-date Friends lookalike. Kijken dus!

BESTE KEUS

Sporters van het jaar 2010 gehuldigd
Ruth van der Meijden, Nard van der 
Sanden en de middenploeg dames  
van Thêta zijn tijdens het sportgala  
in de Zwarte Doos uitgeroepen tot 
sportvrouw, sportman en sportploeg 
van het jaar 2010. De Eindhovense 
Studenten Sport Federatie organiseerde 
de verkiezing en het gala. 

Na een lezing over topsport en mentale 
problemen, “een topsporter is ook maar 
een mens, zie Sven Kramer die een foute 
wissel maakt” en een interview met 
roeier Bas van den Hoven die na een 
dubbele longtransplantatie weer sport, 
werden de winnaars bekend gemaakt  
en de beeldjes uitgereikt. 
Fontysstudent Ruth van der Meijden  
had de dag ervoor nog een tweede 
plaats behaald bij een duatlonwedstrijd 
in Frankrijk. De benoeming tot 
sportvrouw van het jaar heeft ze te 
danken aan haar Europese titel Duatlon 
Kampioen 2010. “De eretitel is niet te 
vergelijken met het winnen van een 
wedstrijd. Dit gaat over een heel jaar  

en dat maakt het heel bijzonder.” 
Masterstudent Installatietechniek  
Nard van der Sanden werd gekozen tot 
sportman van het jaar. Hij won onder 
andere het NSK Wintertriatlon, drie 
wielerwedstrijden en het NK Fietscourier 
(wat hij als bijbaan doet). “Sporten  
moet vooral leuk zijn. De prestaties 
komen dan vanzelf,” aldus een  
nuchtere Van der Sanden.
Sportploeg van het jaar werd de 
middengroep (gevorderd niveau)  
dames van Thêta. Zij wonnen het 
afgelopen jaar zo’n beetje elke wedstrijd 
die ze startten. Niet alleen met z’n 
vieren, ook in duo’s of in een acht met 
studentes uit andere steden presteerden 
ze steeds uitstekend. “Ik denk dat dat 
ook wel een van de redenen is dat we 
gekozen zijn,” vertelt Rianne Dekker. 
“We hebben het afgelopen jaar op heel 
veel vlakken onze kracht laten zien.”
De sporters van het jaar werden gekozen 
door een vakjury, alle sportbesturen en 
een verkiezing via internet. (NS/SK)

During the sports gala in the Zwarte Doos on Monday night, May 9, 
Ruth van der Meijden, Nard van der Sanden and Thêta’s ladies middle 
team were proclaimed sportswoman, sportsman and sports team of 
the year 2010. The election and the gala were organized by the Eind-

hoven Student Sports Federation.

[E]

De Middengroep Dames Thêta: Lisa Scheenaard; Nannette van Ditshuizen; Rianne Dekker; 
Heleen Boers, geflankeerd door Studentensportcentrum-directeur Wim Koch.  
Foto’s | Rien Meulman Nard van der Sanden (links).

Ruth van der Meijden (links).
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Bram Bonsen | “De wereld houdt niet op buiten het lab”

Dat treft!

Geen dikke sigaar die in zijn mondhoek 
hangt. Geen snedige oneliners. En geen 
Mr. T. in de buurt. Bram Bonsen is 
weliswaar de baas van het A-team, maar 
verder houdt elke vergelijking op met de 
bekende tv-serie van weleer. 

Het Automotive Technology-team van 
Bonsen zag anderhalf jaar geleden het 
levenslicht. Na een oproep, onder meer 
in Cursor, verzamelde zich een gemêleerd 
gezelschap: studenten, docenten en 
aio’s van de faculteiten WTB, W&I, EE  
en ID. Liefhebbers van rollend vervoer, 
techneuten met een missie; meedoen 
aan de Grand Coöperative Driving 
Challenge (GCDC). Wie daar meer over 
wil weten, kan terecht op de website  
van het A-team. Het komt erop neer dat 
komend weekeinde (14 en 15 mei) de 
A270 wordt afgesloten om een staaltje 
‘coöperatief rijden’ te demonstreren.  
Dat gebeurt met voertuigen die uitgerust 
zijn met geavanceerde techniek, zoals 
radardetectie. De wagens kunnen 
‘communiceren’ met elkaar en de 
omliggende infrastructuur waardoor  

ze automatisch en zeer snel reageren op 
hun omgeving en andere weggebruikers. 
De chauffeur hoeft alleen maar te sturen. 
Het moet in de toekomst leiden tot een 
betere doorstroming van het verkeer, 
minder milieubelasting en meer comfort 
voor de chauffeur. 

De weg tussen Helmond en Eindhoven 
wordt hiervoor in beide richtingen 
afgesloten. Alleen de tien deelnemende 
teams, afkomstig van universiteiten en 
bedrijven, mogen het rechte stuk snelweg 
op voor hun experimenten. Bonsen:  
“Het is de eerste keer dat een dergelijk 
experiment wordt gedaan met verschil-
lende voertuigtypes. Wij doen mee met 
een DAF die we hebben gekregen van de 
truckfabrikant.”
De titel ‘Grand Challenge’ is behouden 
gebleven, hoewel van de aanvankelijke 
deelnemende teams nog maar de helft  
is overgebleven. “Toen de GCDC twee 
jaar geleden werd uitgeroepen, was de 
hele opzet eigenlijk niet zo duidelijk.  
Er doken financiële problemen op en het 
hele project dreigde in rook op te gaan. 

Toen is besloten om het in kleinere vorm 
voort te zetten.”

Volgens de teamcoördinator heeft de 
aanpassing van de DAF voor heel wat 
leermomenten gezorgd. “Het is een unieke 
vrachtwagen geworden. We hebben 
allerlei zaken moeten uitspitten. 
Draadloze netwerken, de interface,  
het regelsysteem, de installatie van de 
software en de hardware. Die commu-
nicatienetwerken zijn niet bepaald 
gesneden koek. Wat voor berichten van 
welke auto komen binnen? Dat soort 
vragen heeft ons wel beziggehouden.”

Puzzelen met tegenslagen. Zonder de 
moed op te geven. “Ik heb een voorliefde 
voor technologische vooruitgang. Dat is 
een van mijn drijfveren”, bekent Bonsen. 
“Maar ik denk ook aan de economische 
voordelen. Voor personenwagens zal het 
nog even duren. Dat ligt wat emotioneler. 
Maar fleetowners in de transportsector 
volgen minder de waan van de dag. Die 
laten zich leiden door de kosten. En met 
gecoördineerd rijden bespaar je al snel 

een paar procent brandstof. Met een 
truck die een miljoen kilometer aflegt,  
is dat een aantrekkelijk perspectief.  
En het feit dat vrachtwagenchauffeurs 
minder vermoeid raken tijdens het werk, 
is ook een belangrijk pluspunt. Volgens 
de Europese regels worden radarsystemen 
in 2013 verplicht voor trucks, zodat ze 
automatisch afremmen als er bijvoorbeeld 
een file ontstaat. Dat gaat op korte termijn 
zeker gebeuren. Voor een meerprijs  
van ongeveer tweeduizend euro per 
vrachtwagen maak je het verkeer een 
stuk veiliger.”

Bonsen heeft buiten zijn techniekwereld 
nog een heel ander leven. Hij is in 
Eindhoven raadslid voor D66. Zijn 
portefeuille laat zich haast raden;  
economie en mobiliteit. Maar de 
kilometers die hij zelf aflegt, gaan bij 
voorkeur niet over het asfalt. Hij zit 
liever op het water of in de lucht.  
“Ik ben bezig om mijn vliegbrevet  
te halen op Welschap Eindhoven.  
Dat gevoel van vrijheid in de lucht is 
onbeschrijflijk. Het geeft een heel  

ander perspectief op de wereld.  
Om dezelfde reden ga ik graag zeilen.  
Ik heb een eigen boot en ben graag 
buiten. Niets mooier dan dat.  
De wereld houdt niet op buiten het lab.”
Toch zal Bonsen komende dagen vooral 
daar te vinden zijn. Het A-team heeft nog 
niet volautomatisch met de DAF gereden. 
Wel zijn er uitgebreide testen geweest 
op de rollerbank. “Het wordt ongelooflijk 
spannend. Komende dagen zullen we 
zien of de truck datgene doet wat we 
ervan verwachten.”

De Amerikaanse acteur George Peppard, 
alias kolonel ‘Hannibal’ Smith van dat 
andere A-team, had altijd als vaste 
opmerking: “I love it when a plan comes 
together.” Met een beetje vernuft en 
geluk kan Bonsen hem dat binnenkort 
nazeggen.

http://ateam.wtb.tue.nl

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Wanneer je Traverse binnenloopt, kijken twee dames van de receptie je met  
een vriendelijke en behulpzame blik aan. 

Achter de balie bevinden zich Carin Bakers (rechts op de foto), ruim drie jaar 
werkzaam bij de TU/e, en Sjanny Dams, met ruim elf jaar ervaring op de TU/e- 
campus. Sjanny heeft een eigen zaak gehad gericht op catering, restaurant en 
verhuur. “Ik heb altijd met mensen willen werken en daarom was receptioniste  
een leuke uitdaging voor mij.” 
Carin heeft haar jeugddroom waargemaakt: als klein meisje wilde ze al receptioniste 
worden. Toen haar kinderen klein waren, heeft ze het werk even stopgezet, maar 
inmiddels is ze alweer drie jaar actief als receptioniste in Traverse. De vele sociale 
contacten maken het werk leuk voor haar. De dames voelen zich het visitekaartje 
van Traverse en willen dus netjes voor de dag komen in het uniform dat ze dragen. 
Sjanny geeft toe dat ze misschien wat ijdel is. “Ik ben blij dat ik mijn uniform aan 
mag en dus niet hoef te kijken wat ik elke dag weer uit de kast trek.”
 
Bezoekers van Traverse moeten zich melden bij de receptie. “Het is daarom altijd 
gezellig.” Carin en Sjanny voelen zich thuis achter de receptie. Ze vinden het een 
prettige werkomgeving, vooral vanwege de vele contacten die ze hebben met 
uiteenlopende mensen. “Het TU/e-terrein lijkt net een groot dorp.” (IvdE)


