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To be an English-speaking university 
or not to be? Een hoop TU/e’ers 
blijken met die vraag te worstelen. 
Ook bij Cursor is het soms een lastig 
punt. We hopen de internationale 
medewerkers en studenten met 
Engelse samenvattingen van dienst 
te zijn. Het liefst zouden we natuurlijk 
meer vertalen, maar daar hangt een 
kostenplaatje aan vast. Het artikel 
over het Engels aan de TU/e (pagina 
8 en 9) is wel helemaal vertaald. 
Dilemma: Nederlandse of Engelse 
versie in de krant en welke online? 
Uiteindelijk staat toch de Engelse 
versie op  www.tue.nl/cursor. Wie 
weet, in 2020 andersom?

Als journalist doe je het niet snel 
goed. Voor de vorige Cursor schreef 
ik een stuk over de aanstaande 
lancering van onderwijsinformatie-
systeem OASE. Te negatief ingesto-
ken, was de teneur bij de makers van 
OASE. Een week na de introductie 
lijkt OASE een fata morgana: studen- 
ten buitelden over elkaar heen om 
hun ongenoegen te uiten over de 
overgang. De kritiek tussen de regels 
door: het stuk in Cursor over OASE 
was wel erg positief… (TJ)

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Meer studentenwoningen
27 mei 2011 - Een gezamenlijke 
introductie in 2012 en meer studenten-
woningen in de binnenstad. Dat waren 
de twee belangrijkste uitkomsten van 
het openluchtdebat op donderdagavond 
26 mei, georganiseerd door Platform 
Wonen Eindhoven.  
Mr. Jo van Ham, lid van het College van 
Bestuur van de TU/e, vindt het 
belangrijk dat ook het TU/e-terrein 
levendiger wordt. Hij meldt dat een 
intentieverklaring met studentenhuis-
vester Vestide is getekend waarin 
vermeld staat dat de wens er is om 250 
wooneenheden op de campus bij te 
bouwen. Ook moet er een AH To-Go 
komen, en een restaurant in de W-hal.

Simon Mathijssen ontvangt 
tweede prijs DSM 
1 juni 2011 - TU/e-alumnus dr.ir. Simon 
Mathijssen heeft 31 mei de tweede prijs 
gekregen bij de DSM Science & 
Technology Awards. Mathijssen was 
genomineerd op basis van zijn 
promotieonderzoek naar organische 
(‘plastic’) micro-elektronica, dat hij 
deels bij Philips en deels aan de TU/e 
uitvoerde. 

Eindhoven tweede op GNSK
31 mei 2011 - De Eindhovense sporters 
zijn tweede geworden op het Groot 
Nederlands Studenten Kampioenschap 
(GNSK) in Utrecht. De thuisspelende 
studenten wonnen het grote sporteve-
nement, waarbij studententeams uit 
heel Nederland het tegen elkaar op- 
namen. Groningen werd derde. De Eind- 
hovense volleyballers haalden de eerste 
plek op het GNSK. Het sportevenement 
wordt in 2012 in Eindhoven gehouden. 

Bedrijfskunde-alumna verkozen 
tot beste jonge manager
1 juni 2011 - TU/e-alumna ir. Bo Budé, in 
2008 afgestudeerd bij de opleiding 
Operations Management & Logistics 
(faculteit IE&IS), is vorige week verkozen 
tot Young Professional 2011 in de 
categorie Managers. Budé is Product 
Manager On-Site Machining & Bolting 
Services bij Stork. 
De jury van de wedstrijd ziet Budé als 
een succesvol manager die haar 
werkgever Stork weet te overtuigen van 
haar voorstellen voor verbeteringen.  

NWO-Spinozapremie voor Heino 
Falcke, Patti Valkenburg en Erik 
Verlinde
6 juni 2011 - Astronoom Heino Falcke, 
communicatiewetenschapper Patti 
Valkenburg en theoretisch natuurkun-
dige Erik Verlinde ontvangen de 
NWO-Spinozapremie 2011, de hoogste 
Nederlandse onderscheiding in de 

wetenschap. De laureaten krijgen elk 
2,5 miljoen euro, vrij te besteden aan 
onderzoek naar keuze.

RU-leaks
6 juni 2011 - Een Nijmeegse student zet 
al het nieuws dat hij via zijn student-
account kan lezen online. Hij protesteert 
daarmee tegen het besluit van de 
Radboud Universiteit om het onafhan-
kelijke nieuws van de Vox-redactie 
achter een inlogscherm te plaatsen. 
Informaticastudent Wouter Geraedts 
ontwikkelde een programmaatje dat 
elke vijf minuten het nieuwsaanbod op 
het interne ‘radboudnet’ controleert. 
Nieuwe artikelen verschijnen vervolgens 
automatisch op de site runieuws.nl en 
het bijbehorende twitteraccount. 

More student housing
May 28, 2011 - In 2012, there should be 
a joint introductory period and in the 
future there should be more student 
housing in the city center. These were 
the two most important conclusions 
from the open-air debate that was held 
last Thursday night, May 26. The debate 
was organized by Platform Wonen 
Eindhoven.

Eindhoven second at GNSK
May 31, 2011 - Eindhoven sportsmen 
and women ended in second place at 
the Grand Dutch Student Champion-
ships (GNSK) in Utrecht. The student 
home teams won the major sports event 
during which students from all over the 
Netherlands compete. Groningen 
nabbed third place.

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]

Onderwijssysteem OASE stuit op nodige kritiek in eerste week
De introductie van het onderwijsinfor-
matiesysteem OASE verloopt niet 
zonder problemen. Op de dag van de 
introductie, dinsdag 31 mei, bleek de 
koppeling naar Studyweb niet te 
werken. Ook nadat dit was verholpen 
bleef het systeem de afgelopen week 
traag en konden studenten en docenten 
vaak niet bij relevante informatie.

Maandag kwamen bij de redactie van 
Cursor diverse berichten binnen van 
ontevreden studenten die klaagden over 
de traagheid van de site. De onrust 
onder studenten is begrijpelijk 
aangezien de sluitingstermijn voor het 
aanmelden voor de komende tentamen-
periode op zondag 12 juni sluit. Diverse 
studenten lijken bij het aanmelden in 
OASE tegen problemen aan te lopen. 

Om de gebreken van het nieuwe 
systeem te omzeilen hebben Bedrijfs-
kundestudenten maandag onder de 
naam Studenten Team Tijdelijke 
Studyweb een map op dropbox.com 
geopend waar studenten en docenten 
tijdelijk hun bestanden zouden kunnen 
plaatsen. Dit initiatief stierf echter al 
snel een stille dood toen GeenStijl 
maandagmiddag het wachtwoord 
publiceerde in een stuk met als kop ‘TU 
Eindhoven faalt in digitale werk-
omgeving’.

Jip de Kort, derdejaars Technische 
Bedrijfskunde: “Ik vind het prima dat ze 
proberen dingen te vernieuwen, maar je 
kunt je afvragen of het slim is om een 
nieuw systeem twee weken voor de 
tentamens in te voeren. Ik vraag me ook 

af of dit de echte OASE is, volgens mij 
word je nog gewoon doorverwezen naar 
Studyweb. Gelukkig had ik me al eerder 
opgegeven voor de tentamens.” 
Thomas Reijnaerts, fractievoorzitter van 
PF in de U-raad, beaamt dat het moment 
voor de introductie ongelukkig is 
gekozen. Wel denkt hij dat een groot 
deel van de problemen is te wijten aan 
de onbekendheid van studenten met het 
systeem. “De meeste studenten gingen 
tot dusverre direct naar Studyweb en dat 
is niet meer mogelijk. Zelf gebruikte ik 
DLWO al enige tijd, waardoor de 
overstap voor mij soepeler is.” 
Mr. Jo van Ham, lid van het College van 
Bestuur, zegt eveneens te vermoeden 
dat de meeste klachten komen van 
ouderejaars die nog altijd direct 
inlogden op Studyweb. Het moment van 

Eindhoven de slimste!
Het staat al langer op billboards te 
lezen, maar sinds vrijdag 3 juni is het 
een feit: Eindhoven is de slimste regio 
van de wereld. Het Intelligent Commu-
nity Forum heeft Brainport Eindhoven 
uitgeroepen tot slimste regio van de 
wereld voor het jaar 2011 uit een deel-
nemersveld van ruim driehonderd 
regio’s.

Dr.ir. Masi Mohammadi is als Bouw-
kundedocent en onderzoeker betrokken 
bij Brainportprojecten op het gebied van 
domotica voor vergrijzing. Ze was in New 
York op de ICF-conferentie en heeft de 
trofee van glas mee naar Eindhoven 
mogen brengen. “Een volle week 
hebben we overlegd met andere organi- 
saties die zich bezighouden met het 
langer zelfstandig doen wonen van 
ouderen. We hebben de start gemaakt 
voor een brede samenwerking met de 
naam ‘slim leven’.”
In het juryrapport roemt ICF het regel- 
matige overleg tussen werknemers, 
researchinstituten, de Kamer van Koop- 
handel, de SRE, de TU/e en de over_
heden van Helmond en Eindhoven. ‘Zij 
komen samen om krachten, behoeften 
en doelstellingen te bespreken en de 
kansen te benutten.’ Als voorbeeld 

noemt ICF het project 
Brainport Health 
Innovation: ‘Om het 
welzijn voor ouderen en 
chronisch zieken te 
verbeteren en 
gezondheidszorg-
kosten te vermin- 
deren, heeft de 
regio het project 
Brainport Health 
Innovation 
opgezet.’ De faculteit 
BMT is daarbij 
betrokken en is van 
plan een biomedische campus in 
Veldhoven in de nabijheid van Máxima 
Medisch Centrum op te zetten. In het 
strategisch plan voor 2020 heeft de 
TU/e als een van haar speerpunten ook 
Health aangewezen.
ICF is een internationale denktank op 
het gebied van economie en sociale 
ontwikkeling die jaarlijks een ranglijst 
van slimme gemeenschappen samen-
stelt. In deze tiende editie stonden het 
Amerikaanse Dublin, het Canadese 
Windsor-Essex en de Franse regio 
Issy-les-Moulineaux naast Brainport 
Eindhoven in de finale. (NS)

http://ow.ly/5aMLY 

It’s been posted on 
billboards for a while 
already, but it’s been a 
fact ever since Friday, 

June 3: Eindhoven is the smartest region 
of the world. From over three hundred 
regions, the Intelligent Community 
Forum voted Brainport Eindhoven the 
world’s smartest region of 2011. 

[E]
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Ach en Wee

Onderwijssysteem OASE stuit op nodige kritiek in eerste week
de livegang van OASE verdedigt hij door 
te stellen dat de faculteiten de 
vakkenpakketten voor volgend jaar nu 
echt online wilden hebben. Van Ham: 
“Er is vanzelfsprekend een stresstest 
uitgevoerd, maar het is onmogelijk om 
je volledig voor te bereiden op het 
moment dat duizenden studenten 
gelijktijdig inloggen.” Het collegelid 
geeft aan dat de problemen die zich nu 
nog voordoen op het gebied van de 
performance, zo snel mogelijk zullen 
worden opgelost. 
STU, functioneel beheerder van OASE, 
en Dienst ICT hebben dinsdag alle 
studenten een mail gestuurd waarin 
uitleg gegeven wordt over de problemen 
met betrekking tot de performance. Wie 
op dit moment nog niet bij de vakken-
site kan, wordt geadviseerd om een mail 

te sturen naar  helpdesk.onderwijs@
tue.nl. Daarop ontvangt de aanvrager de 
url van de betreffende Sharepointsite en 
kan men alsnog bij het studiemateriaal 
komen. (TJ/HK)

The introduction of the 
education information 
system OASE has been 
no picnic. On the day of 

implementation on Tuesday, May 31, 
the link to Studyweb was dead. Even 
after the problem was solved, the past 
week saw a slow system, and students 
and staff were often unable to reach 
important information. Last Tuesday, 
OASE’s functional administrator STU 
and ICT Services sent an e-mail to all 
students explaining the current perfor-
mance problems.

[E]

Eén dag ‘Muziek op de 
Dommel’ te weinig?
Bij het plaatsen van de pontons op het 
water bij het Van Abbemuseum regende 
het nog, maar op de dag zelf was het 
stralend weer. De derde editie van 
Muziek op de Dommel trok zaterdag 4 
juni naar schatting zesduizend 
muziekliefhebbers en passanten, iets 
meer dan vorig jaar. 
Vele orkesten en ensembles uit de 
omgeving speelden de hele dag door op 
een drijvend podium. 
Vanwege de vele enthousiaste reacties 
gaat het gratis evenement volgend jaar 
wellicht twee of zelfs drie dagen duren. 
Muziek op de Dommel wordt georgani-
seerd door studenten muziekvereniging 
Quadrivium en evenementenbureau 
Musicala. (SK)

The third edition of 
Music on the Dommel 
of last Saturday, June 4, 
attracted some six thou-

sand music enthusiasts and passers-
by, according to the organization. The 
number is a slight increase compared to 
last year. Because of the many positive 
reactions, next year might see a two or 
even three-day edition of the event. 

[E]

Foto | Bart van Overbeeke

Management alumna voted best young 
manager
June1, 2011 - TU/e alumna Bo Budé, 
who graduated from Operations 
Management & Logistics (Department 
of IE&IS) in 2008, was voted Young 
Professional 2011 in the group 
Managers. Budé is currently working as 
Product Manager On-site Machining & 
Bolting Services at Stork.

Simon Mathijssen wins second prize at 
DSM 
Juni 1, 2011 - On May 31, TU/e alumnus 
dr.ir. Simon Mathijssen was awarded 
second prize at the DSM Science & 
Technology Awards. Mathijssen was 
nominated for his PhD research into 
organic (‘plastic’) microelectronics. He 
conducted his research partly at Philips 
and partly at TU/e.

NWO crowns best Dutch scientists
June 6, 2011 - Astronomer Heino Falcke, 
communication scientist Patti 
Valkenburg and theoretical physicist 
Erik Verlinde receive the NWO Spinoza 

Prize 2011, the highest Dutch award in 
science. This has just been announced 
by the Netherlands Organisation for 
Scientific Research (NWO). Each of the 
laureates receives 2.5 million euros to 
spend on research of their choice. 

RU-leaks
June 6, 2011 - A Nijmegen student is 
putting all news he has access to with 
his student account online. In doing so, 
he is protesting against Radboud 
University’s decision to hide all 
independent news items from the Vox 
editorial staff behind a login screen. 
Computer Science student Wouter 
Geraedts developed a simple program 
that checks the Intranet ‘radboutnet’ for 
updates every five minutes. New 
articles will automatically appear on 
runieuws.nl and its accompanying 
twitter account.  

Kick-off Brains Award
Voor de regio die vorige week nog 
erkend werd als de slimste ter wereld, 
moet het geen probleem zijn om haar 
mbo-, hbo- en wo-studenten een over- 
vloed aan vernieuwende, creatieve en 
maatschappelijk relevante ideeën of 
producten te laten spuien. Bij de Eind- 
hovense ideeënwedstrijd Brains Award, 
die 9 juni officieel van start gaat, kan 
die inspanning worden omgezet in 
klinkende munt. Aan de TU/e trapte CvB- 
lid Jo van Ham dinsdag de wedstrijd af.

De Brains Award, een initiatief van de 
gemeente Eindhoven in samenwerking 
met Brainport Development, wordt dit 
jaar voor de derde keer gehouden. Bij 
beide voorgaande edities waren 
studenten van de TU/e succesvol bij het 
binnenhalen van de diverse prijzen. In 
2009 gingen de drie hoofdprijzen naar 
studenten van de faculteit Industrial 
Design. Vorig jaar was het wederom 
‘grand slam’ voor de TU/e en ging de 
hoofdprijs van 6.500 euro naar oud-ID- 
student Werner Bastianen en waren 
verder Dirk van den Bekerom (TN) en 
Laurens van der Bel (B) succesvol voor 
de twee andere prijzen van 5.000 euro. 
Die werden respectievelijke toegekend 
op de gebieden ‘duurzaamheid’ en ‘leef- 
baarheid’. In de voorhal van het Audito- 

rium staat momenteel een installatie 
van Atelier Vrijdag die bij studenten de 
interesse voor de wedstrijd moet opwek- 
ken. Via een trapje kunnen mensen hun 
hoofd in een grote witte doos steken. 
Daarin bevindt zich een caleidoscoop 
aan spiegels met daarop het opschrift 
‘Eindeloze ideeën’ en wordt de bezoeker 
ook verbaal gestimuleerd. (HK)

www.brainseindhoven.nl 

Voor het filmpje van CvB-lid Jo van Ham 
in de ‘doos’, zie:  http://ow.ly/5cXhh

For a region that was pro-
claimed the smartest of 
the world only last week, 
it should be a piece of 

cake to have its students come up with 
a wealth of innovative, creative, and so-
cially relevant ideas and products. The 
Eindhoven idea contest Brains Award, 
officially opening June 9, offers students 
a chance to make money off their efforts.
www.brainseindhoven.nl 

[E]
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En ik vind

Niet meer zeuren

De keuze voor een terugkerende titel als ‘Effe zeuren’ was natuurlijk al een 
directe reden een willekeurige autoriteit de Cursor te laten verordonneren met 
deze grappig bedoelde rubriek per direct te stoppen. De wat kneuterige schuil-
naam van de auteur deed de rest. En de beste autoriteit voor zo’n stop-nu-actie 
was natuurlijk een zich zelf enigszins serieus nemende hoofdredacteur. Maar 
het gebeurde niet en, tot mijn verbazing, bleef ook ik het wekelijkse stukje 
lezen. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met regelmaat iets 
lezenswaardigs te brengen, maar ook had ik een zekere verwachting dat er iets 
unieks zou kunnen ontstaan door een oneindige hoeveelheid tijd te combine-
ren met een idem leegte. Een emeritus heeft die tijd dagelijks ter beschikking, 
en ervaart de leegte. En zo werd het ook met deze rubriek: amusant soms, 
erudiet meestal, leeg af en toe.

Maar aan al het goede komt een eind. In dit geval is het einde ingeluid door de 
schrijver zelf en wel via zijn praat over promovendi in Cursor 28 van 26 mei 
jongstleden. Wat hem als oninteressant relikwie typeert is zijn, volgens eigen 
zeggen nogal traditionele, indeling in wetenschapsgebieden die promovendi 
mogen opleveren. Als voorbeeld van een non-gebied dat nu ook massaal het 
promotiepad weet te betreden noemt hij de discipline van de Werktuigbouw-
kunde. Volgens onze wekelijkse commentator hebben de hoogleraren hier de 
weg naar het grote geld geleerd, 80 k€ als premie op een vier jaar promotie, en 
zijn ze die massaal ingeslagen. 

Deze uitspraak getuigt van enige naïviteit. Als het al een lucratieve onderne-
ming zou zijn promovendi op te leiden, dan hadden de pragmatische wiskundi-
gen onder ons zich dat vast eerder gerealiseerd en tientallen Indiërs, Koreanen 
en/of Chinezen als centrum van profijt aangenomen. Dat is, althans bij 
wiskunde, nooit gebeurd, ondanks de aantrekkelijkheid van de aanwezigheid 
van een fundamenteel vakgebied en de goede opleiding van veel getalenteerde 
kandidaten juist uit die regionen. Typerender echter is dat onze columnist geen 
onderscheid weet te maken tussen kamergeleerden, als de ouderwetse 
wiskundigen die met potlood en gefronsde wenkbrauwen een heel eind komen, 
en werktuigbouwkundigen die in deze tijd theoretisch modelleren met 
geavanceerd experimenteren moeten kunnen integreren. Dat is duur. Een 
W-promovendus kost zo’n 300 k€, en het verschil met de promotiepremie, die 
220 k€, moet extern worden verdiend. Sterker nog, de premie wordt slechts 
gebruikt om het salaris van de medewerkers in vaste dienst (mede) te 
financieren. Extern dienen alle 300 k euri te worden gevonden.

Met plezier zal ik de oude columnist nog eenmaal rondleiden in een moderne 
faculteit Werktuigbouwkunde, zeg maar als ervaringsdeskundige (ik heb meer 
dan 55 promovendi opgeleid en kreeg daar onlangs een beeldje voor). Ik ben 
blij een Werktuigbouwkundige te zijn en ben trots op de kwaliteit van het 
onderzoek in de faculteit. De conclusie is dat ‘Effe zeuren’ zijn laatste aflevering 
heeft gehad. En het was goed. Ik weet zeker dat de auteur, zijn naam blijkt 
merkwaardig genoeg niet eens een pseudoniem, blij is met dit definitieve 
oordeel. 

Han Meijer, hoogleraar Polymer Technology

Aanrijding bij 
ingang Kennedylaan: 
‘gevaarlijk punt’
Een medewerker van de TU/e heeft 
dinsdagavond rond kwart voor negen 
een fietser aangereden bij de ingang 
aan de Kennedylaan. Het slachtoffer, 
geen TU/e’er, fietste over het fietspad 
langs de Dommel en werd over het 
hoofd gezien door de bestuurder van de 
auto. Het slachtoffer is met onbekende 
verwondingen naar het ziekenhuis 
gebracht.
Volgens de TU/e-beveiliging gebeurt het 
vaker dat automobilisten fietsers over 
het hoofd zien. Fietsers hebben er 
voorrang, maar beveiligingsmedewerker 
Hay Becks vindt dat eigenlijk maar een 
gevaarlijke situatie. “Fietsers rijden daar 
hard en zijn blijkbaar slecht te zien, 

misschien door de bomen en struiken. 
Het zou eigenlijk beter zijn als zij 
moesten stoppen.” (SK)

Last Tuesday night around 8.45PM, a TU/e employee hit a cyclist with 
their car at the Kennedylaan entrance. The victim, not affiliated with 
TU/e, was cycling past the Dommel, but the driver didn’t see the bike 
approach. The victim was taken to hospital with unknown injuries.

[E]

Jos Baeten nieuwe directeur 
Centrum Wiskunde & Informatica
Prof.dr. Jos Baeten, hoogleraar Systems 
Engineering aan de TU/e, wordt de 
nieuwe algemeen directeur van het 
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 
in Amsterdam. Baeten volgt op 1 
oktober prof.dr. Jan Karel Lenstra op die 
tot aan zijn pensioen in 2012 verder 
gaat als onderzoeker bij het CWI. 

Baeten werkt sinds 1991 aan de TU/e. 
Eerst als hoogleraar Theoretische Infor- 
matica en sinds 2010 als hoogleraar 
Systems Engineering. In die periode was 
hij twee keer decaan en twee keer vice- 
decaan cvan de faculteit Wiskunde & 
Informatica. Verder stond hij aan de 
basis van de onderzoeksschool IPA en 

het Eindhoven Embedded Systems Insti- 
tute. Ook was hij wetenschappelijk direc- 
teur van het Stan Ackermans Instituut.
Het CWI omschrijft Baeten als een ‘zeer 
gerenommeerde onderzoeker, met een 
uitstekend inzicht in beide werkvelden 
van de wiskunde en informatica en veel 

ervaring in het aantrekken van externe 
financiering’. Peter van Laarhoven, 
voorzitter van het CWI-bestuur, schrijft: 
‘Baeten is een krachtig bestuurder, met 
oog voor de mens in de organisatie’  
(FvO)

Prof.dr. Jos Baeten, 
professor of Systems 
Engineering at TU/e, will 
become the new general 

director of the Center for Mathematics & 
Computer Science (CWI) in Amsterdam. 
On October 1, Baeten will succeed prof.
dr. Jan Karel Lenstra, who will continue 
research at CWI until his retirement in 
2012.

[E]

Academische jaarprijzen 2010
De drie winnaars van de Academische 
Jaarprijzen van de TU/e zijn: ir. Maartje 
van Roosmalen (beste ingenieur), ir. 
Fred van Nijnatten (beste ontwerper) en 
dr.ir. Wiebe Wagemans (beste doctor). 
De prijzen bestaan uit geldbedragen van  
2.500 voor de afstudeerprijs en van  
5.000 voor de twee andere prijzen. 

De afstudeerprijs gaat naar ir. Maartje 
van Roosmalen. Zij ontwikkelde een 
Intensive Care Unit (ICU). Ze combineer-
de haar kennis van beide vakgebieden 
in haar onderzoek naar de invloed van 
de bouwfysica, de architectuur en 
gebruikswaarde van ICU’s op de gezond- 
heid en het comfort van de patiënt. Door 
een jaar lang te meten op een bestaande 
ICU kreeg ze een duidelijk beeld van 
omgevingsfactoren die stress en slaap- 
tekort veroorzaken voor de patiënten. 
Van Roosmalen gebruikte haar resulta- 
ten voor een integraal ontwerp van een 
ICU, met optimaal gebruiksgemak voor 
de medici en maximaal comfort voor de 
patiënt, door middel van een vernieuw-
ende lay out, met een flexibel toepas-
baar systeem van verlichting, lokale 
verwarming, en ventilatie en een uiterst 
aangename en stressverlagende 
architectonische indeling en interieur-
ontwerp. 

De prijs voor het beste ontwerpproject 
gaat naar ir. Fred van Nijnatten PDEng 
(‘Four-dimensional blood flow quantifi-
cation and visualization’). Hij ontwierp 
voor zijn eindopdracht van de postdoc-
torale opleiding Software Technology 
aan het Stan Ackermans Instituut voor 
Philips Healthcare een software-appli-
catie voor analyse van de bloeddoorstro-
ming in een ader. Van Nijnatten startte 
zijn onderzoek met een groot aantal 
meetgegevens van bloedsnelheden, 

verkregen met een 3D-scan op een MRI- 
scanner van Philips. Daarmee werd de 
snelheid van het bloed in de ader ook 
aan de tijd gerelateerd. Tijdens de MRI- 
scan wordt namelijk ook de hartslag 
gemeten. “We kijken naar het verloop 
van de snelheid binnen één hartslag, 
dus van piek naar piek op de ECG. Zo 
komen we uit op een vierdimensionale 
meting, met tijd als vierde dimensie.”, 
aldus Van Nijnatten. Een arts kan in de 
applicatie eenvoudig op een 3D-plaatje 
van de bloedvaten klikken om lokaal 
analyses te maken, zoals de totale bloed-
doorstroming door het vat op dat punt. 

De promotieprijs is gewonnen door dr.ir. 
Wiebe Wagemans van de faculteit 
Technische Natuurkunde voor zijn proef- 
schrift Plastic Spintronics.HIerin 
beschrijft Wagemans de ontwikkeling 
van een nieuwe vorm van elektronica, 
die twee technologiegebieden samen- 
brengt. Het eerste gebied is de organi- 
sche elektronica, waarin elektronische 
en elektro-optische functionaliteit in 
plastic materialen wordt geïmplemen-

teerd. Dit geeft de mogelijkheid om com- 
ponenten als IC’s, LED’s en zonnecellen 
grootschalig en met goedkope middelen 
te fabriceren. Het tweede gebied is de 
spintronica, waar gebruik gemaakt wordt 
van het magnetische moment van het 
elektron om tot nieuwe functionaliteit te 
komen. Hierbij valt te denken aan 
verbeterde harde schijf-technologie of 
nieuwe energiezuinige computerchips. 
Genoemd onderzoekgebied verkeert in 
de pioniersfase en de dissertatie van 
Wagemans wordt door kenners gezien 
als een belangrijk standaardwerk voor 
dit onderzoeksgebied.

The three winners of 
TU/e’s Annual Academic 
Awards are ir. Maartje 
van Roosmalen (best 

engineer), ir. Fred van Nijnatten (best 
designer), and dr.ir. Wiebe Wagemans 
(best PhD). The prizes were awarded for 
the best research conducted by TU/e 
graduates, designers, and PhD candi-
dates in 2010.

[E]

Fanavond Tech United
Liefhebbers van het robotvoetbal 
kunnen donderdag 16 juni hun hart 
ophalen tijdens de fanavond van Tech 
United. De ploeg van de TU Eindhoven is 
volop bezig met de voorbereiding op het 
WK in Istanbul en wil de trouwe 
aanhang graag laten zien welke 
vorderingen zijn gemaakt. 

In het ‘RoboCup-stadion’ in W-laag van 
de faculteit Werktuigbouwkunde worden 
diverse demonstraties gegeven. Een 
aantal jeugdvoetballers mogen het 

opnemen tegen de TURTLE’s, zoals de 
robotvoetballers worden genoemd. In 
een wedstrijdje wordt bepaald wie de 
meeste doelpunten scoort op een goal 
met slechts twee kleine ronde openin-
gen. 
Ook de zorgrobot AMIGO zal laten zien 
wat hij intussen allemaal kan. De avond 
is van 18.00 tot 20.00 uur. De ingang is 
aan de achterkant van het faculteits-
gebouw, bij de grote garagedeur het 
Automotive lab of via de hoofdingang. 
(FvO)

On Thursday, June 16, 
robot soccer enthusiasts 
can indulge themselves 

during the Tech United fan night. The 
TU/e team is currently preparing for the 
World Championships in Istanbul and 
wants to show their fan base their prog-
ress. The night starts at 6PM and ends 
at 10PM. The entrance is at the right of 
the department building, through the 
large garage door of the Automotive 
Lab.

[E]

Rector Hans van Duijn, Wiebe Wagemans, Maartje van Roosmalen en Fred van Nijnatten. 
Foto | Bart van Overbeeke 

Foto | Bart van Overbeeke
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“Er zit hier echt een stukje 
van mijn hart”
Zo’n 28 jaar na haar afstuderen in de 
bouwfysica is prof.dr. Elphi Nelissen 
(1959) nu sinds een week decaan van 
de faculteit waar ze haar bul behaalde. 
De bemoeienis met haar eigen 
ingenieursbureau dat ze twintig jaar 
geleden begon, staat de komende 
jaren op een laag pitje. Banden met de 
faculteit heeft ze al die jaren wel 
gehouden, maar nu is ze er echt 
verantwoordelijk voor. 

Hoe was je eerste werkdag? 
“Een beetje vreemd. Woensdag 1 juni 
was de dag voor Hemelvaart en veel 
mensen waren naar een bruiloft. Maar 
er hing wel een bord met ‘Welkom’ 
erop, mijn computer was netjes 
geïnstalleerd en er was champagne. 
Alleen zaten er al direct 16.000 
mailtjes in mijn mailbox. Dat kwam 
doordat vanuit de faculteit en mijn 
ingenieursbureau voortdurend een 
mailtje over en weer gestuurd werd. 
Dat heb ik zo snel mogelijk proberen 
uit te zetten.”

Met welk gevoel zit je nu hier?
“Het voelt geweldig en als een enorme 
uitdaging, er zit hier echt een stukje 
van mijn hart. Maar ik realiseer me 
ook dat je hier niet met iedereen 
vrienden zult worden en dat je ook 
moeilijke gesprekken zult moeten 
voeren. Maar dat was op mijn 
ingenieursbureau met zeventig 
medewerkers niet anders. Voor mij 
was het belangrijk dat ik hier kan 
rekenen op een breed draagvlak. Dat 
is door het bestuur onderzocht voor ik 
‘ja’ heb gezegd, en naar ik gehoord 
heb waren de reacties positief. Het 
bereiken van deze positie voelt ook als 
een eerbetoon aan mijn vroegere 
hoogleraar Joop Vorenkamp, die zes 
jaar geleden is overleden. Die man is 
heel belangrijk voor me geweest 
tijdens de studie, maar ook daarna 
voor de rest van mijn loopbaan.” 

Je bent de eerste vrouwelijke decaan 
in de 55-jarige geschiedenis van de 
TU/e. Gaat de faculteit daar nog iets 
van merken?
“Om meer vrouwen in de wetenschap-
pelijke top te krijgen, is meer nodig 
dan alleen het vrijblijvend formuleren 
dat je er iets aan wilt doen. Ik zit nu in 
een positie waarbij ik invloed kan 
uitoefenen bij benoemingen en kan 
rondkijken in mijn eigen netwerk. Ik 
ben echter geen voorstander van het 
vaststellen van harde quota, daarmee 
loop je het risico dat je de verkeerde 
personen gaat aanstellen. Vrouwen 
die ambities hebben op wetenschap-
pelijk gebied moeten dat zelf kenbaar 
maken en keuzes maken. Er is 
namelijk niemand die dat voor jou 
gaat doen. Ook ik heb met deze 
overgang bewust een nieuwe stap in 
mijn loopbaan gezet.” (HK)

Op vrijdag 8 juli houdt Nelissen om 
16.00 uur haar intreerede getiteld 
‘More is less’. Dit gebeurt in de 
Blauwe Zaal van het Auditorium.

On June 1, some 28 
years after graduating 
from Building Physics, 
prof.dr. Elphi Nelis-

sen (1959) was appointed dean of 
the department she graduated from. 
Involvement with her own engineer-
ing company she started twenty years 
ago will be simmering for the years to 
come. “It’s a wonderful feeling and a 
huge challenge. My heart is really in 
this. Still, I realize you can’t be friends 
with everyone and will have to engage 
in tough discussions at times. But 
then again, that’s what I had to do at 
my engineering company with seventy 
employees as well.”

[E]

Elphi Nelissen. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Nieuwe Bouwkundedecaan bezorgd  
over werkbelasting medewerkers
Prof.ir. Elphi Nelissen, die 1 juni aan de 
slag ging als nieuwe decaan van de 
faculteit Bouwkunde, is zich terdege 
bewust van de moeilijke tijden die op 
haar faculteit en de medewerkers 
afkomen. “De gevolgen van de 
bezuinigingen die op stapel staan, gaat 
echt iedereen merken”, aldus Nelissen.

Nelissen maakt zich bij haar aantreden 
als decaan al direct zorgen over de 
belasting van de medewerkers van haar 
faculteit. Nelissen: “Bij Bouwkunde is er 
nu één medewerker op twintig 
studenten, bij andere faculteiten ligt die 
verhouding zo rond één op zeven. Door 
de bezuinigingen die we vanaf volgend 
jaar moeten doorvoeren (een teruggang 
die moet uitkomen tussen de negen ton 
tot 1,3 miljoen euro, red.) zullen we onze 
mensen nog zwaarder moeten belasten. 
En eigenlijk zitten die nu al aan hun 
taks. Er zit een grens aan die belasting. 
Ik verbaas me soms dat als ik om twaalf 
uur ’s nachts een mail stuur, ik daar 

binnen vijf minuten al van enkele 
mensen een reactie op krijg. Die zijn dus 
nog tot zeer laat bezig met hun 
werkzaamheden. Is dat wel gezond?”

Ook Nelissen hoopt dat haar ‘onderwijs-
faculteit’ in de toekomst meer tweede- 
en derde-geldstroommiddelen gaat 
binnenhalen. “Maar dat is in de 
bouwwereld niet makkelijk. Daar loopt 
geen bedrijf rond dat vergelijkbaar is 
met bijvoorbeeld ASML. Onderzoek en 
de resultaten die daar uit voortvloeien, 
houdt men bij een bouwbedrijf het liefst 
binnenskamers. Open innovatie bestaat 
hier niet. Wie iets innovatiefs heeft 
bedacht, gebruikt dat om beter te 
presteren dan de concurrentie. En de 
concurrentie is echt keihard.”
Over het Intern Bekostigingsmodel (IBM) 
van de TU/e wil ze op dit moment nog 
niets zeggen, maar ze vermoedt wel 
sterk dat het IBM ongunstig uitpakt voor 
een onderwijsfaculteit als Bouwkunde. 
“Ik ga me nu eerst stevig inwerken en 

wil alle getallen goed voor mezelf op een 
rijtje hebben. Als ik er dan nog van 
overtuigd ben dat dit model onze 
faculteit geen recht doet, zal ik er ook 
vol voor gaan om het te verbeteren.” 
(HK)

Prof.ir Elphi Nelissen, 
who was appointed 
dean of the department 
of Architecture, Building 

& Planning on June 1, is very much 
aware of the hard times her depart-
ment and staff are facing. “The conse-
quences of the upcoming cutbacks will 
be felt by everyone,” Nelissen says.

[E]

Gilles Holst Medaille voor 
TU/e-prof Dick Broer
Prof.dr. Dick Broer ontvangt op 31 
oktober in Amsterdam de Gilles Holst 
Medaille 2011. De hoogleraar functio-
nele organische materialen aan 
TU/e-faculteit Scheikundige Technologie 
krijgt de onderscheiding voor zijn 
onderzoek op het gebied van kristallijne 
materialen. Volgens het bestuur van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) heeft het werk 
van Broer geleid tot tal van innovaties 
zoals lcd-beeldschermen, biosensoren 
en de gecontroleerde dosering van 
geneesmiddelen.

Het juryrapport over Broer is zeer 

lovend. “Met deze prijs wordt erkenning 
gegeven aan de combinatie van Broers 
hoogstaand en internationaal zeer 
gewaardeerd wetenschappelijk 
onderzoek met een hoge mate van 
originaliteit en inventiviteit. De grote en 
breed gedragen waardering voor deze 
excellente onderzoeker wordt onder-
schreven door het feit dat hij meervou-
dig is genomineerd voor de Gilles Holst 
Medaille 2011, door verschillende weten-
schappers vanuit verschillende 
onderzoeksorganisaties.” De jury was 
unaniem in haar oordeel. 
Broer (1950) is sinds 1996 verbonden 
aan de faculteit Scheikundige Technolo-

gie. Tot 2010 was hij deeltijdhoogleraar, 
een functie die hij combineerde met een 
loopbaan bij Philips. Van 2004 tot 2010 
was hij vicepresident van Philips 
Research. Daarna stopte hij met zijn 
duobaan en werd voltijds hoogleraar 
aan de TU/e. 

Het Gilles Holst Fonds werd in 1939 
opgericht bij gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig jubileum van Gilles 
Holst bij de NV Philips. Holst was 
directeur van de laboratoria van de 
Philips Gloeilampenfabrieken te 
Eindhoven. De gouden medaille wordt 
eens per vier jaar uitgereikt aan een 

excellente Nederlandse wetenschapper 
die werkt op het grensgebied van 
natuurkunde en scheikunde. Een 
belangrijke nevenvoorwaarde is dat het 
onderzoek heeft bijgedragen aan een 
praktische toepassing. (FvO)

On October 31, prof.dr. Dick Broer will be presented the Gilles Holst 
Medal 2011 in Amsterdam. The professor of Functional Organic Materi-
als at TU/e’s Department of Chemical Engineering & Chemistry will 
receive the award for his research in the field of crystalline materials. 

According to the board of Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW), Broer’s work 
led to numerous innovations such as LCD screens, biosensors, and the controlled 
administration of medicine.

[E]

Innovation Sciences scoort 
De sub-faculteit School of Innovation 
Sciences (IS) is goed beoordeeld in de 
visitatierapporten op het gebied van 
onderwijs en onderzoek, waarvan de 
rapporten dit voorjaar zijn verschenen. 
De rapporten zijn in het bijzonder 
lovend over de kwaliteit van de 
onderzoekers en de excellente 
onderzoeksfaciliteiten. De visitaties zijn 
een eens in de zes jaar terugkerende 
controle van de Quality Assurance 
Netherlands Universities (QANU).

Op onderzoeksniveau scoort IS hoger 
dan soortgelijke instituten aan de TU’s 
van Delft en Twente, stelt prof.dr. Koen 
Frenken, directeur van IS-onderzoeks-
instituut Eindhoven Centre for Innova-
tion Studies (ECIS). De hoogleraar 
economie vertelt dat vooral de 
samenwerking tussen verschillende 
disciplines, met behoud van de 
disciplinaire diepgang, bijdraagt aan de 
hoge score. Frenken: “Dat we sinds 2010 
in één gebouw zitten heeft enorm 
geholpen bij de integratie van de 
verschillende onderdelen van IS. Nu zijn 
we een echte school met één bestuur en 
één gebouw.” 
Ook de onderwijsvisitatie was in orde. 
De opleiding had zowel op bachelor-

niveau Technische Innovatiewetenschap-
pen als op masterniveau Innovation 
Sciences en Human-Technology 
Interaction een degelijke uitslag met 
enkele uitschieters, zoals de kwaliteit 
van het personeel en de interne aanpak 
bij het verbeteren van het onderwijs. De 
visitatiecommissie gaf in het rapport 
nog enkele verbeterpunten aan. Zo 
concludeert de commissie dat er gelet 
moet worden op de balans tussen het 
internationale karakter van de 
opleidingen en de binding met lokale 
bedrijven. Frenken: “Als IS zijn we trots 
om met relatief kleine opleidingen zo 
hoog gewaardeerd te worden. Het is 
mooi dat de staf zo goed beoordeeld 
wordt, maar er is ruimte voor verbeter-
ing.” Zo wil de subfaculteit de samen-
werking tussen de medewerkers uit 
verschillende disciplines nog intensiever 
maken en moet er meer ingezet worden 
op de TU/e-brede strategic area Health. 
Verder bleek uit de visitatiebeoordeling 
dat Eindhoven het Europese centrum is 
geworden van techniek. IS haalde op het 
onderzoeksgebied geschiedenis bijna 
een perfecte score. Het rapport 
beschrijft het als het kroonjuweel van de 
sub-faculteit. Frenken: “Dat komt 
voornamelijk door samenwerking van IS 

met de Stichting Historie der Techniek, 
die ook gehuisvest wordt in het 
faculteitsgebouw van Industrial 
Engineering & Innovation Sciences.” 
(GvdN)

The sub-department 
School of Innovation 
Sciences (IS) has 

received a positive assessment in 
inspection reports for their education 
and research. The reports are especial-
ly laudatory of the quality of research-
ers and the excellent research facilities. 
Assessments take place once every six 
years, and fall under the auspices of 
Quality Assurance Netherlands 
Universities (QANU).

[E]
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ALGEMEEN

Wiskunde | CEE/e - Summer School  
on Applied Data Analysis
The past years have shown an explosive 
growth in the use of statistical 
techniques in applied research. Both for 
the design and planning of experiments 
and for the analysis of the results 
statistical methods have proven to be 
helpful. Implemented in easy-to-use 
statistical software like SPSS these 
methods are within reach of nowadays’ 
researchers. However, there is a need to 
learn how to apply these tools adequate-
ly to actual data. The 3-days CEE/e-
Summer School 2011 ‘Applied Data 
Analysis with SPSS’, organized within 
the Continuing Engineering Education 
Eindhoven initiative at the TU/e July 7, 12 
and 14 2011, is intended to provide PhD, 
staff and Post-Doc members from the 
TU/e with this knowledge. For further 
details, both about the conditions of 
participation, the contents of the  
course and the way to register visit  
www.win.tue.nl/ceee or contact the 
lecturer: j.j.m.rijpkema@tue.nl.

Dienst Interne Zaken | Openingstijden 
kantines tijdens tentamenperiode
Alle kantines zijn beperkt open tot 14.00 
uur, met uitzondering van kantine 
auditorium, deze is tijdens de tentamen-
periode (van 20 juni tot en met 2 juli) 
geopend van 9.30-14.00 uur. en van 
16.00-20.00 uur
De koffiebar in het Auditorium is open 
van 8.30-16.00 uur
Café De Zwarte Doos is geopend van 
8.30-22.30 uur
University Club is geopend van 
9.00-21.00 uur

Studenten Sportcentrum | ‘Ontspan-
nende’ Workshop Klankschalen
Op woensdag 15 juni 2011 houdt het 
Studentensportcentrum Eindhoven 
(SSC) de workshop ‘Klankschalen’  
voor studenten en medewerkers van de 
TU/e en Fontys. Deze ontspannende 
workshop wordt verzorgd door ‘Kizuri’ 
en vindt plaats in de Dojo van het SSC 
van 12.30 tot 14.00 uur. Geïnteres-

seerden kunnen zich opgeven bij Frits 
Niemans: g.l.m.niemans@tue.nl.  
De workshop biedt plaats aan 15 
deelnemers. Deelname kost 10, euro te 
voldoen bij aanvang; een SSC-sportkaart 
is niet noodzakelijk voor deelname.
De workshop is praktisch gericht, dat wil 
zeggen dat elke deelnemer zelf gaat 
werken met verschillende klankschalen 
om zo de verschillen tussen de 
klankschalen en hun werking op  
lichaam en geest te ervaren. Tijdens de 
workshop werken de deelnemers zowel 
in groepsverband als in tweetallen. 
Geluid is klank, klank is trilling. Geluid 
heeft een bepaalde uitwerking, het 
bezorgt je kippenvel of juist een prettig 
gevoel. Klank heeft de eigen schap het 
bewustzijn te beïnvloeden; bijzonder is 
dat door de intense klank en trilling van 
de schalen het geluid diep door kan 
dringen in lichaam en geest en op die 
manier een harmoniserende werking 
heeft. 

Alle faculteiten | Gezocht: Studenten  
die willen bijverdienen!
Wil je weten hoe mensen in de 
Vogelaar-wijken hun wijk ervaren  
en wil je tegelijk iets bijverdienen?  
Dan is dit een mooie kans!  
In het kader van een promotieonderzoek  
naar de ‘branding’ van achterstands-
wijken zoeken wij per direct studenten 
voor het afnemen van interviews bij 
bewoners in een van de volgende 
wijken: Wielwijk in Dordrecht, Overvecht 
in Utrecht, Moerwijk in Den Haag, 
Poelenburg in Zaandam en Slotermeer in 
Amsterdam. De geschatte afnametijd per 
enquête is max. 60 min. De vergoeding 
bedraagt 10,- euro per uur (exclusief 
reistijd) en je kunt je tijd zelf indelen. We 
zoeken zowel mensen met een week-OV 
als met een weekend-OV. Daarnaast 
moet je de beschikking hebben over een 
goed werkende laptop.
Heb je interesse? Meld je aan bij  
Dave Havermans (040-247 2937) 
d.w.q.havermans@tue.nl.

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Intreerede
Op vrijdag 10 juni houdt prof.dr.  
A. Liotta zijn intreerede aan de TU/e. 
Liotta is hoogleraar aan de faculteit 
Electrical Engineering. De zitting  
begint om 16.00 uur in de Blauwe Zaal.  
De titel van de intreerede is:  
‘Cognitive interconnections’.

Promoties
T. Druzhinina MSc verdedigt op dinsdag 
14 juni 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 ‘Carbon Nanotubes: 
Their Synthesis and Integration into 
Nanofabricated Structures’. Druzhinina 
promoveert aan de faculteit Scheikundige 
Technologie. De promotor is prof.dr.  
U.S. Schubert.
 
Ir. T.A.C. van Keulen verdedigt op 
dinsdag 14 juni zijn proefschrift tegen  
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in Kasteel 
Helmond. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Fuel Optimal Control of Hybrid 
Vehicles’. Van Keulen promoveert aan  
de faculteit Werktuigbouwkunde.  
De promotor is prof.dr.ir. M. Steinbuch.

A. Sharma MSc verdedigt op woensdag 
15 juni 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 ‘Modeling of bias-
induced changes of organic field-effect 
transistor characteristics’. Sharma 

promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. 
De promotoren zijn prof.dr. M.A.J. 
Michels en prof.dr. D.M. de Leeuw

Ir. M.J.H. Marell verdedigt op donderdag 
16 juni 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  
‘Gap plasmon mode distributed 
feedback lasers’. Marell promoveert  
aan de faculteit Electrical Engineering.  
De promotoren zijn prof.dr. M.T. Hill  
en prof.dr.ir. M.K. Smit.

DIVERSEN

VSNU Student Research Conference | 
Beste bacheloronderzoek maakt kans  
op Student Research Award
Op 23 en 24 november 2011 vindt de 
Student Research Conference (SRC) 
plaats aan de TU/e. Het beste en meest 
relevante onderzoek/ontwerp wordt 
beloond met de Student Research 
Award, een prijs van 1.500 euro.  
Nieuw dit jaar is dat bachelorstudenten 
in plaats van een onderzoek ook een 
ontwerp kunnen indienen.
Voor deelname aan de SRC komen 
bachelorstudenten (universitair en hbo) 
aan Nederlandse en Vlaamse instellingen 
in aanmerking. Ook Engelstalige 
studenten kunnen zich opgeven. 
De SRC heeft tot doel om het bachelor-
onderzoek van studenten meer zichtbaar 
te maken voor een breed publiek.  
Naast het feit dat bacheloronderzoek in 
de spotlights wordt gezet, biedt de SRC 
ook een kans voor studenten om aan 
medestudenten en wetenschappers te 
laten zien welke kennis en vaardigheden 
ze in huis hebben. Wetenschappers  
die vanuit alle universiteiten zijn 
voorgedragen om het Scientific Program 
Commitee te vormen zullen het winnend 
bacheloronderzoek selecteren.
Tot 1 juli 2011 kunnen studenten hun 
bacheloronderzoek of -ontwerp indienen 
via: www.vsnu.nl/SRC. 

VACATURES

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Vacature pedel
De functie van pedel betreft het 
voorbereiden en ceremonieel bege-
leiden van academische plechtigheden, 
volgens universiteitsprotocol en in 
samenwerking met het Bureau voor 
Promoties en Plechtigheden en collega 
pedellen.
Tijdens academische plechtigheden 
zoals promoties, redes en diploma-
uitreikingen is de pedel de gastheer/-
vrouw voor externe gasten zoals 
commissieleden en/of sprekers.  
De pedel begeleidt de plechtigheid en 
bewaakt in overleg met de voorzitter  
het protocol. Ook tijdens de dies natalis 
en de opening van het academisch jaar 
wordt een pedel ingezet. 
De universiteit is op zoek naar een 
medewerk(st)er met een vaste TU/e-
aanstelling. De werktijden vallen deels 
binnen de reguliere TU/e-tijden. (Over)
urenvergoeding geschiedt in overleg, 
tevens met de huidige leidinggevende, 
conform salarisschaal.

Bij interesse of voor meer informatie, 
kunt u contact opnemen met het Bureau 
voor Promoties en Plechtigheden, mw. 
Trang Kager-Nguyen, telefoon 5505.
U kunt tot maandag 20 juni 2011 
reageren. 

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.

‘Foreign tenant, know your rights and spread the word’
The Italian student Matteo Santini is 
devoting himself together with ROOD, 
the youth section of the Socialist Party, 
to instructing international students 
about their rights as tenants of rooms. 
This year the Rent Assessment 
Committee helped him win a procedure 
against his landlord. In the autumn he 
intends to organize a big informative 
meeting to enlighten other students 
about their rights as well. Last 
Wednesday saw an informal test 
meeting in de Bunker.

“Who is aware of their rights?” Out of 
twelve people present not a single hand 
is raised. Which summarizes the problem 
among international students, says 
Jouke de Boer from ROOD and Matteo 
Santini, a Master student of Electrical 
Engineering. When this is the very group 
encountering a lot of problems; too high 
rent is among the complaints heard 
most. That is why they came up with  
the idea to organize a meeting so as  
to spread information about the rights of 
tenants in the Netherlands, and the 

existence of the Rent Assessment 
Committee: a body that intervenes in 
disputes between tenants and landlords.
The night is a test for a bigger meeting 
in September, once many new interna-
tional students have started at TU/e.  
For this reason De Boer and Santini  
want to invite someone from the Rent 
Assessment Committee to come and 
explain a number of things. They hope 
that the students will familiarize 
themselves more with their rights  
and draw the attention of their fellow 

students to them as well.
Santini himself in 2009 ended up in  
a room of 12 square meters, for which he 
paid 375 euro. The landlord charged an 
all-in price, which is illegal under Dutch 
law. The Rent Assessment Committee 
found for Santini and imposed a 
substantial rent reduction. ROOD 
bombarded Santini’s landlord Eind-
hoven’s Rack-renter of the Year. (SK)

On the (Dutch-language) website  
of the Rent Assessment Committee  
you can find information about  
the rights of tenants and about  
possibilities for initiating proceedings:  
www.huurcommissie.nl. ROOD  
answers questions from international 
students and if necessary helps them 
complete procedure forms: mail to 
roodeindhoven@sp.nl. Cursor has 
devoted attention to this problem 
several times this year; see the  
search function on www.tue.nl/cursor. 

Housing arrangements international students to be improved
As from next academic year, interna-
tional master students appealing to 
TU/e for accommodation will face more 
favorable conditions than current 
students. For example, contrary to last 
year, they’ll no longer be stuck with a 
one-year contract, and they’ll be 
provided with information on the house 
and the room they’ll be assigned prior 
to their arrival.

The International Office (IO) arranged 
accommodation for 210 international 
master students this year. Peggy van de 

Voort: “Last year, we noticed that things 
didn’t always pan out, especially with 
Magis Vastgoedbeheer early in the 
year.” There were complaints about 
Magis’ service and getting in touch with 
the real estate agent, as well as about 
their blind-agreement principle: 
students were only appointed a room 
upon arrival, having no idea what to 
expect. On top of that, they were forced 
to sign a one-year contract.
Bart Schillings, director at Magis, says 
the past academic year’s issues have 
been ‘educational’. For next year, IO and 

Magis agreed that every student will be 
appointed a room prior to their arrival 
(which they may refuse). Upon arrival, 
students will be given the opportunity to 
change rooms or terminate the contract 
still. Magis should also become easier to 
get in touch with by putting in extra man 
hours, and introducing an emergency 
phone number. Magis also ended their 
collaboration with certain landlords. 
Should TU/e arrange a room through 
Vestide, the largest housing agency for 
international students after Magis, 
students can choose from available 

rooms online.

The rent, a source of complaint for many 
international tenants, will probably 
remain much the same. Bart Schillings 
does indicate that Magis is urging its 
landlords to lower the monthly rent by 
some ten euro, because he’s noticed the 
amounts are ‘reaching the limit’. The 
International Office can’t change 
anything about the rates either, unless 
these are in violation of the Rent 
Committee’s guidelines. Furthermore, 
STU director Karen Ali stresses IO merely 

mediates between tenants and housing 
agencies, and thus isn’t responsible for 
the rooms on offer. “It’s a facility 
students choose to use. We do have 
regular meetings (with Magis, ed.) in 
which we discuss quality and com-
plaints.” (SK)
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‘Foreign to Eindhoven’ is a 
joint project of the Historisch 
Openluchtmuseum and 
museum Kempenland,  
both of which are located  
in Eindhoven. The joint 
activities concern everything 
that is now familiar and that 
once was new to Eindhoven. 
Joris van Dierendonck, 
project leader, summarizes  
it as follows: “Although we 
soon take customs for 
granted, this is a relative 
phenomenon. Indeed, many 
of our customs were once 
novel and frightening. Just 
think of money as a means of 
payment or of the first pizza. 
An important introduction of 
new traditions to Eindhoven 
came from ‘new Eindhove-
naren’. In this project we are 
showing how new Eindhove-
naren from the past have 
contributed to the design 

and everyday life of the city 
as we know it today. Various 
activities of the project are 
intended to activate the 
cultural participation of the 
current generation of new 
Eindhovenaren. We want  
to make people think and 
show them that everything 
was once new.” (HB)

The program will kick off  
this weekend with the event 
‘Brabant Heroes’ in the  
Historisch Openluchtmuseum. 
September 4 will see the 
start of the exhibition 
‘Foreign to Eindhoven’ in 
museum Kempenland.  
The total program may  
be viewed on:  
www.vreemdineindhoven.nl W
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Culinary Eindhoven 

From June 10 thru 13 it is time for Culinary Eindhoven again.  
This means three days of sampling dishes at various restaurants 
from Eindhoven. The dishes are prepared on the spot. Prices 
range between 3 and 15 euro. 
Stadswandelpark, June 10 thru 13, as of 17.00 hours, admission 
charge 5 euro. www.eindhovenculinair.com 

Foreign to Eindhoven - Brabant Heroes

Kick-off for the project ‘Foreign to Eindhoven’. For thousands of 
years Eindhoven has been visited by ‘foreigners’. From the Romans 
to the Spaniards in the Eighty Years’ War and the arrival of Philips 
in the late 19th century: time and again everyday life was changed 
by external influences. Much of what we now regard as familiar 
and trusted is in fact derived from people and ideas from all 
corners of the globe. The presentations are in Dutch, but there 
remains enough to be seen otherwise.
Historisch Openluchtmuseum, June 12 and 13, 11.00 – 17.00 hours
www.vreemdineindhoven.nl 

Musical Sunday by Ad van Meurs

Every second Sunday of the month the Eindhoven musician Ad  
van Meurs organizes a musical afternoon with live acoustic music 
for expats and other interested listeners. 
Trafalgar Pub, June 12, 13.30 -16.00 hours, admission charge  
5 euro. More information: Facebook page de Hub Holland. 

What’s happening 

Eindhoven the most intelligent!
Billboards have displayed it for a while 
now, but as of Friday June 3 it is a fact: 
Eindhoven is the most intelligent region 
of the world. The Intelligent Community 
Forum has named Brainport Eindhoven 
the world’s intelligent community of  
the year 2011 from a list of over three 
hundred entries.

The ICF considers Brainport to be an 
example for a new way of thinking about 
cooperation and regional development. 

TU/e Executive Board chairman Arno 
Peels: “This prestigious prize is a 
recognition of the excellent regional 
cooperation in the triple helix of science, 
business community and government. 
TU/e plays a significant role in this with 
internationally prominent scientific 
research. Our ambition for the future  
is to further increase the scientific and 
societal impact of our research, 
education and knowledge valorization.” 
In the jury report the ICF commends the 

regular consultations between 
employees, research institutes, the 
Chamber of Commerce, the SRE, TU/e 
and the authorities of Helmond and 
Eindhoven. ‘They come together to 
discuss powers, needs and objectives 
and to utilize opportunities.’ An example 
mentioned by the ICF is the Brainport 
Health Innovation project: ‘In order to 
improve the well-being for the elderly 
and chronically ill and reduce healthcare 
costs, the region has set up the 

Brainport Health Innovation project.’
In the strategic plan for 2020 TU/e  
has designated Health as one of its 
spearheads.

The ICF is an international think tank  
in the area of economics and social 
development which annually composes 
a ranking of intelligent communities.  
In this tenth edition the American 
Dublin, the Canadian Windsor-Essex  
and the French region Issy-les-Moulin-

eaux were in the final together with 
Brainport Eindhoven. (NS)

http://ow.ly/5aMLY 
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Is there life apart from your studies? Active students | Part 1
For foreign students it is often difficult to plan activities apart from their studies, for there are hefty 
penalties to be paid by non-Dutch Master students who do not complete their Master study within 
two years. Fortunately there are still students who do succeed in planning studies and activities 
side by side. How do they manage this? And why do they find it so important to do more than 
studying alone? In the final theme series of this year we shall be talking to students and PhD  
candidates who give their all to their study stint at TU/e.

In this first part: Bobby Johny Varocky (24), a Master student of Automotive from India.

“Planning is difficult in the first year. 
There are so many subjects then, and 
you don’t know exactly what is coming 
your way yet. I soon found out anyway 
that I cannot postpone studying as 
long as in India! There I used to dig 
into my books just a few days before 
examinations, but you cannot come  
off well with that here.” 
Bobby works ten hours a week as  
a student assistant at Mechanical 
Engineering. “Here I focus mainly  
on the practical side of my study.  
For one, I make sure that experimental 
installations are ready for students.  
I enjoy involving myself with practical 
matters also apart from the theoretical 
study. Ten hours of work beside your 
study is quite manageable, especially 
so in the second year. You just need  
to plan things carefully.”

Last year Bobby assisted in the organization of the Department’s introductory days. “Together  
with a friend I was ‘mum and dad’ for a group of international students. Besides the fact that helping 
out during the Intro is great fun, I find it important that new students get the right information here. 
When I was new at TU/e, I had no-one to turn to for advice, and I had the impression that I was  
missing out on a lot of information. New international students come with many questions. It feels 
very good indeed if you can help them with detailed directions.”

Finally, he is fanatically devoted to promoting the Eindhoven cricket team. “We have a great many 
members already and are trying to get training sessions organized at the TU/e Sports Center.  

So far we have not succeeded, but we’ll 
keep trying. The sport is gaining more 
and more familiarity, among non-Indian 
sportsmen too. During the Cricket World 
Cup I explained to all my Dutch colleagues 
how the rules work and I’ve put up a 
couple of cricket posters in my office.  
That sport is so important to us that  
we also need to be able to engage in  
it when we’re far away from home.”

Bobby hopes that his energetic attitude 
will encourage more students to take an 
active part: “It is important, for yourself 
as well. You establish lots of contacts,  
it’s a break from your regular student 
activities and it does wonders for your 
personal development. Studying alone 
for me would not be satisfying.” (HB)

Bobby Johny Varocky. 
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Het is 2020. Het bordje ‘Department  
of Mathematics’ wijst je de weg naar  
je faculteit. Je legitimeert je via een 
irisscan om toegang te krijgen tot het 
college, waar de docent in vloeiend 
Engels zijn college geeft. De catering-
medewerkster in de kantine begroet  
je met de woorden ‘Good afternoon’  
en je medestudent vraagt je ‘Did you 
have a nice weekend’? 
Een realistisch scenario? Wenselijk? 
Haalbare kaart? Het Engels moet de 
tweede taal aan de TU/e worden,  
zo staat beschreven in het Strategisch 
plan 2020. In een eerdere versie was 
sprake van het Engels als ‘official 
language’ - Engels als voertaal in plaats 
van het Nederlands. Maar dat zou 
volgens collegelid mr. Jo van Ham ‘op  
dit moment nog niet passen bij de TU/e’, 
zo laat hij weten. “Zeker op het gebied 
van het internatio naliseren van het 
onderwijs is nog een lange weg te gaan. 
Het onderzoek is per definitie internatio-
naal en de lingua franca daarbinnen is 
Engels. Bij het onderwijs werven we 
echter pas sinds de invoering van de 
bachelor-masterstructuur actief 
internationale studenten en bieden we 
het onderwijs in de master in het Engels 
aan. Ik verwacht dat de discussie om 
Engels als voertaal te hanteren opnieuw 
wordt gevoerd, bijvoorbeeld in het kader 
van de redesign bachelor curriculum.” 

Een gemiste kans, vindt Willem van 
Hoorn het besluit om van het Engels niet 

de eerste maar de tweede taal te maken. 
Hij maakt bij de Dienst Personeel en 
Organisatie internationale medewerkers 
wegwijs binnen onze universiteit en  
zit in de werkgroep International 
Community - die hoofdzakelijk bestaat 
uit medewerkers van STU en deels  
van DPO. “We moeten steeds meer 
supra-regionaal werven en dit was  
een unique selling point geweest.” 
Overigens is Van Hoorn ook van mening 
dat de TU/e het moet ‘promoten en 
faciliteren’ om internationale studenten 
en medewerkers Nederlands te leren. 
“We moeten niemand verplichten,  
dat is een stap te ver.”

Vincent Merk, coördinator van het  
Center for Languages & International 
Communication (CLIC) aan de TU/e  
en ook betrokken bij de werkgroep 
International Community, is sterk 
voorstander van communicatie in  
zowel het Engels als het Nederlands. 
“Het moet én, én. Ik zeg altijd: ‘It takes 
two to tango’. Een internationale 
universiteit vereist inzet van twee 
kanten. We moeten studenten en 
medewerkers stimuleren om hun  
Engels of Nederlands te verbeteren  
en ze daarvoor de juiste tools geven. 
Engels moet een middel zijn, geen doel 
op zich.” Ook uit het debat over het 
Engels aan de TU/e dat Studium 
Generale in maart hield, kwam naar 
voren dat Engels of Nederlands leren 
geen verplichting moet worden, maar 
wel goed moet worden ondersteund. 
Exemplarisch was een uitspraak van een 
internationale studente: “No one’s ever 
died of speaking too many languages.”
CLIC verzorgt lessen voor studenten en 
medewerkers in het Engels en Neder-
lands, geeft cursussen interculturele 
communicatie, heeft een vertaalpunt  

en neemt taaltesten af. Volgens Desiree 
Breedt en Astri Keizer, twee van de vijf 
docenten Engels bij CLIC, doen TU/e’ers 
om verschillende redenen beroep op 
hun kennis en verschilt de behoefte  
van tijd tot tijd. “Je zag dat Engels 
belangrijker werd toen de grenzen  
begin jaren negentig open gingen. 
Tussen 2000 en 2003 was er minder 
geld voor lessen. Nu zie je dat de 
competitie tussen met name weten-
schappers internationaal toeneemt  
en dat ze vooral aan hun presentatie-
vaardigheden willen werken.” 
Ook zien de docenten veel studenten  
die hun Engels willen bijspijkeren voor 
een studie of stage in het buitenland,  
of die na hun bachelor willen checken  
of ze de taal voldoende machtig zijn  
voor hun masterstudie. 

Veralgemeniseren is moeilijk, maar de 
docenten zien wel ‘typerende’ fouten 
van hun cursisten - veelal Nederlanders 
maar ook internationale medewerkers 
en studenten. “Het Engels hanteert de 
tijden vrij strak, Nederlanders zijn daar 
vrijer in. Die gebruiken vaker kleine 
woordjes als ‘eventjes’ en ‘nou’. 
Engelstaligen zijn formeler, voegen het 
woord please toe aan ieder verzoek.”  
Al met al zijn de docenten te spreken 
over het niveau aan de TU/e. “Studenten 
vrezen dat hun uitspraak niet goed 
genoeg is, maar het is vaak beter dan  
ze denken.” 
De docenten leggen de focus op 
‘effectieve communicatie’.  

“We zeggen altijd ‘It’s not necessary to 
speak the Queen’s English.’ Zorg ervoor 
dat je je boodschap goed uitdraagt en 
wees consistent.” Volgens Breedt en 
Keizer wisselt het niveau van de 
geschreven communicatie aan de TU/e. 
“Ik vraag me af of iedereen gebruik-
maakt van officiële vertalers. Het zou 
goed zijn als er afspraken worden 
gemaakt over het gewenste niveau.” 
Ook op het Engels in Cursor valt soms 
wat aan te merken. “Ik heb wel eens 
vertalingen gebruikt als oefenmateriaal 
voor de cursisten, ze moesten de fouten 
eruit halen.” 

Waar het bij de ene faculteit, studie-
vereniging of afdeling vanzelfsprekend 
is dat er in het Engels wordt gecommuni-
ceerd, is het voor anderen logischer dat 
gesprekken, nieuwsbrieven en andere 
communicatie-uitingen in het Nederlands 
zijn. Als we naar het onderwijs kijken, 
zien we dat sinds het collegejaar 
2009/2010 bijna alle mastervakken aan 
de TU/e in het Engels worden gegeven 
-met uitzondering van enkele vakken  
bij Bouwkunde. En vakken zonder 
internationale studenten worden ook 
nog wel eens in het Nederlands 
gegeven. 
De vraag of ook het bacheloronderwijs  
in het Engels moet, blijkt een levendig 
discussiepunt te zijn aan de TU/e.  
Zo bleek ook tijdens het debat van 
Studium Generale in maart.  
Voorstanders noemen het een pluspunt 
als de universiteit hierin voorop loopt en 
verwachten dat het meer internationale 
studenten aantrekt. Bovendien voorkom 
je zo dat studenten ‘ineens’ na hun 
Nederlandstalige bachelor een 
Engelstalige master moeten volgen, 
bepleiten ze. Tegenstanders vrezen  
voor de kwaliteit van het onderwijs en 
denken dat Nederlandse studenten 
vanwege het Engels juist niet voor de 
TU/e kiezen. Een ander argument is dat 
het  jammer zou zijn als het Nederlands 
naar de achtergrond verdwijnt.

De bachelor bij Industrial Design is  
sinds de oprichting in 2001 Engelstalig, 
omdat relatief veel medewerkers uit het 
buitenland komen en veel studenten  
in een internationale werksetting 
terechtkomen, zo laat de faculteit weten. 
De opleiding Informatica stapt komend 
collegejaar over, in de hoop meer 
internationale studenten te werven.  
Bij Electrical Engineering en Industrial 
Engineering & Innovation Sciences zijn 
er ‘plannen’ om over te stappen. Een 
definitief besluit is nog niet genomen. 
Prof.dr.ir. Bart Smolders, opleidings- 
directeur bij Electrical Engineering: 
“Tweetalig onderwijs is een trend op het 
vwo. Het is daarom eigenlijk raar dat de 
TU/e-opleidingen nog steeds 
Nederlands talig zijn. Er komen steeds 
meer buitenlandse PhD’s en docenten  
in de faculteit, die ik nu niet kan  
inzetten voor ons bacheloronderwijs.  

In de hightech industrie wordt vrijwel 
uitsluitend in het Engels gecommuni-
ceerd.” Opleidingsdirecteur bij IE&IS 
dr.ir. Lex Lemmens: “Zeventig procent 
van de middelbare scholieren geeft aan 
dat zij bacheloronderwijs in het Engels 
eerder als positief dan als negatief 
zien.”  

TU/english | Judith van Gaal

Op de campus hangen op alle toiletten stickers met de tekst ‘Don’t forget  
to turn off the lights on the toilet’. Fout Engels, ‘in the toilet’ moet het zijn.  

Is dit een uitzondering, of zijn we aan de TU/e zo slecht in Engels?  
Wat is er allemaal Engelstalig en is Engels spreken bepalend voor  

een internationale universiteit? Cursor zocht het uit. 

i     have    it    
cold

have    you
hunger?

i    always
get    my    sin

Foto | Rien Meulman

Illustratie | Sandra Siemons
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Andere faculteiten zijn er nog niet uit  
of zien weinig soelaas in een overstap. 
“Onze instroom is redelijk en de 
verwachting is dat er met de ‘redesign 
bachelor’ meer Nederlandse studenten 
naar BMT komen”, stelt opleidings-
directeur dr.ir. Marcel van Genderen. 
Opleidingsdirecteur prof.dr.ir. Henk van 
Tilborg (Wiskunde) wil kijken hoe het  
bij Informatica uitpakt: “Trek je meer 
studenten aan dan je mogelijk verliest? 
Ik hoop/verwacht dat de meeste 
scholieren zich realiseren dat ze -in  
ons vakgebied- toch een keer vloeiend 
moeten worden in het Engels. Beter nu 
dan later. Ik ken faculteitsleden die de 

overgang erg betreuren. Ze vinden het 
een achteruitgang van de positie van  
het Nederlands in onze samenleving.” 
Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen 
van Bouwkunde verwacht dat het 
invoeren van Engels als voertaal een 
negatief effect op de instroom en de 
complexiteit van de bachelor zal 
hebben. “Daarnaast is het voor de 
bachelor Bouwkunde belangrijk dat er 
lokale en culturele onderwerpen aan 
bod komen. Bouwkunde kan nauwelijks 
aanspraak maken op het beurzenstelsel 
van de TU/e, met het gevolg dat de 
instroom van buitenlandse studenten 
beperkt is. Alleen in vakken waaraan 
een buitenlandse student deelneemt,  
is de spreektaal Engels. Indien het 
aandeel buitenlandse studenten in  
een vak toeneemt, wordt het vanzelf-
sprekender om volledig Engelstalig 
onderwijs te hebben.” Werktuigbouw-
kunde houdt het voorlopig bij een aantal 
projecten waarbij het Engels de voertaal 
is.
Prof.dr. Ton van Leeuwen, opleidings-
directeur Technische Natuurkunde: 
“Momenteel zijn we niet van plan om 
over te stappen op Engels in de 
bachelor, al sluit ik het voor de toekomst 
niet uit. Voor Nederlandstalige 
studenten blijkt onderwijs in het Engels 
in de beginfase van hun studie vaak een 
handicap. Ze moeten zich dan tegelijker-
tijd op volledig nieuwe, heel moeilijke 
stof én op een andere taal concentreren.”
Bij Scheikundige Technologie wordt  
op dit moment volop gesproken over  
een eventuele invoering. Opleidings-
directeur ir. Peter Janssens: “Als we 
omschakelen, is het vanwege de 
instroom. Het is de vraag of je er geen 
andere studenten mee wegjaagt. Het is 
een trend om steeds meer Engelstalig 
aan te bieden. Het is meer een kwestie 
van ‘hoe lang houden we het nog vol’?”

Na het besluit dat alle mastervakken  
in het Engels worden gegeven, is in 
2008 bepaald dat alle docenten een 
(schriftelijke en mondelinge) talentest 
moeten doen. Het was toen de 
bedoeling dat binnen drie jaar alle 
docenten de beproeving hadden 
doorstaan. Het ‘project’ heeft wat 
vertraging opgelopen, vertelt Vincent 
Merk van CLIC. “Ons eerste doel  
bleek organisatorisch te ambitieus.  
Ik verwacht dat eind 2012 alle docenten 
zijn geweest.” Merk heeft er begrip  
voor dat niet alle docenten staan te 
springen om hun lessen in het Engels  
te geven. “Vooral de wat oudere 

generatie heeft minder goed Engels 
geleerd. Bepaalde termen en grapjes 
zijn soms moeilijk te vertalen.”
Niet alleen in het onderwijs wordt met 
de taalkeus geworsteld. Brochures, 
nieuwsbrieven, teksten op websites  
zijn deels in het Engels en deels in het 
Nederlands. Alleen bij Industrial Design 
is bijna alles Engelstalig. De doelgroep 
is meestal bepalend voor de keus.  
Waar het bij onderzoekers al snel 
vanzelfsprekend is om in het Engels  
te spreken en schrijven, ligt dat bij 
anderen helemaal niet zo voor de hand. 
Studieverenigingen kijken in de regel  
of een activiteit ook geschikt/bedoeld  
is voor internationale studenten. 

Verschillende internationale studenten 
menen dat er nu te weinig informatie  
in het Engels wordt aangeboden. 

Jorge Vieyra, PhD bij Technische 
Natuurkunde: “I generally feel the 
English information provided at TU/e  
is the bare minimum -and occasionally 
slightly less than that- and often seems 
to be an afterthought rather than an 
initial consideration. However, Dutch 

people will usually try to be helpful and 
explain what a poster, brochure, flyer, 
email or announcement means once  
you ask.”

Goed Engels spreken is volgens  
Willem Van Hoorn een belangrijke basis 
voor een internationale universiteit. 
“Een conditio sine qua non, oftewel: 
zonder dat kun je het schudden. 
Daarnaast is het een mindset. Het zou 
toch fantastisch zijn als medewerkers  
en studenten als vanzelfsprekend op  
het Engels overgaan zodra ze het 
Dommeltunneltje uitfietsen, de campus 
op. Maar we moeten daarbij activiteiten 
ontplooien. Houd de universiteit 24/7 
open, organiseer eens een markt met 
hapjes uit allerlei landen, stop een 
kalender met multiculturele feestdagen 
in de kerstpakketten. Houd in je werving 
rekening met cultuurverschillen.”  
Vincent Merk: “Het is deels een 
beleidskwestie en deels een persoon-
lijke kwestie. Het besef moet er zijn  
dat een buitenlander niet alles in het 
Nederlands kan volgen. Tegelijkertijd 
moeten internationale medewerkers  
en studenten die langer in Nederland 
blijven bereid zijn om Nederlands te 
leren. Het draait allemaal om tolerantie, 
respect en empathie.”
Jo van Ham laat weten dat er initiatieven 
worden opgezet ‘om de TU/e dusdanig 
te ontwikkelen dat internationale 
studenten en staf echt een onderdeel 
van de gemeenschap zijn en we ook 
kunnen voelen dat we een international 
community zijn.’ “Denk aan de common 
room in de Bunker. Andere projecten 
staan op stapel, zoals de bewegwijzering 
op de campus. In hoeverre extra 
middelen en menskracht nodig zijn om 

ons doel te bereiken, moet nog worden 
bekeken.” Volgens Van Ham moeten 
juist ook ‘nationale’ studenten zich 
voorbereiden op de ‘globaliserende 
samenleving waarin ze later zullen 

werken’. “Toekomstige ingenieurs zullen 
in staat moeten zijn om samen te 
werken, te communiceren en te opereren 
binnen de complexiteit van de globali-
sering.”

De Engelse versie van dit artikel vind je 
op www.tue.nl/cursor. 

Discussieer mee over dit onderwerp op  
www.facebook.com/tuecursor.

TU/english | Judith van Gaal

Op de campus hangen op alle toiletten stickers met de tekst ‘Don’t forget  
to turn off the lights on the toilet’. Fout Engels, ‘in the toilet’ moet het zijn.  

Is dit een uitzondering, of zijn we aan de TU/e zo slecht in Engels?  
Wat is er allemaal Engelstalig en is Engels spreken bepalend voor  

een internationale universiteit? Cursor zocht het uit. 

i     hate    you
very    
welkom

don't    let    
the    cheese    
eat    off    
your    bread

take    the    
carrot
of    two

Illustratie | Sandra Siemons

Illustratie | David Ernst

All on-campus restrooms 
come with stickers saying 
‘Don’t forget to turn off the 
lights on the toilet’. 

Wrong. ‘In the toilet’ is what they should 
say. Is this a one-time mistake, or is TU/e 
really that bad at English? What’s in 
English at TU/e, and is an international 
university really determined by its 
mastery of the English language?  
Cursor got to the bottom of it.  
Check www.tue.nl/cursor for  
the English version of the article.

[E]
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Bloedvaten doorgelicht met ultrageluid

Dr. Nathalie Bijnens loopt het lab van de 
sectie Cardiovasculaire Biomechanica 
(faculteit BMT) binnen, pakt de ultra - 
geluidscanner en smeert deze in met 
een doorzichtige gel. De onderzoekster 
houdt de scanner, een betrekkelijk klein 
apparaat dat gemakkelijk in haar hand 
past, tegen haar hals en direct verschijnt 
op de monitor in zwart-wit een 
langgerekte vorm. Het is haar halsslag-
ader, in beeld gebracht met dezelfde 
‘echo’-techniek die verloskundigen 
gebruiken om ongeboren kinderen  
in de baarmoeder te onderzoeken.
Enkele minuten daarvoor heeft Bijnens 
een vrijwel identiek beeld laten zien op 
het computerscherm in haar kantoor  
op de vierde verdieping van W-hoog.  
Een ultrageluidfilmpje toont hoe aan  
de hand van de echo het drukverloop  
in de slagader kan worden bepaald.  
De slagaderwanden -herkend door 
speciale software, ontwikkeld met 
ultrageluidscannerproducent Esaote- 
zijn gemarkeerd met gekleurde lijnen 
die het uitzetten van de slagader bij  
elke hartklop volgen. Rechts onderin  
het scherm verschijnt een grafiek die  
de beweging van de vaatwand toont; 
een grillig gevormde lijn die in het ritme 

van de hartslag omhoog en omlaag 
loopt en waaruit het bloeddrukverloop 
kan worden afgeleid.

“De meest gebruikte methode om de 
bloeddruk te bepalen is de bekende 
manchet die om je arm wordt gebonden 
en wordt opgeblazen tot er geen 
bloeddoorstroming meer is”, zegt 
Bijnens. “Op die manier wordt de 
boven- en onderdruk in je arm gemeten. 
Maar voor een bloeddrukmeting met een 
manchet om de nek vind je niet snel 
vrijwilligers”.

Dat is jammer, want de lokale bloeddruk 
in bijvoorbeeld de halsslagader of aorta 
zegt veel meer over de toestand van 
iemands vaatstelsel dan een meting in 
de arm. Door de ‘weerstand’ te bepalen 

die het stromende bloed ter plekke 
ondervindt, kun je zien of er sprake  
is van bijvoorbeeld aderverkalking, 
trombose, of een aneurysma - een 
gevaarlijke uitstulping van een bloedvat.
“Wat je eigenlijk wilt meten, is de 
impedantie: het dynamische verloop van 
de weerstand in de tijd”, vertelt Bijnens’ 
collega prof.dr.ir. Frans van de Vosse, 
hoogleraar bij Cardiovasculaire 
Biomechanica. Niet alleen de onder-  
en bovendruk zoals je die met een 
bloeddrukmeter om de arm kunt meten 
is dus van belang, maar vooral ook de 
manier waarop de stroomsnelheid de 
veranderende druk als gevolg van de 
hartslag volgt. “Ga je opereren aan een 
aneurysma omdat die op het punt van 
knappen staat? Is het nodig om een 
stent te plaatsen in de kransslagader? 
Om op dat soort vragen een antwoord  
te kunnen geven, moet je het lokale 
bloeddrukverloop kennen.”

Bijnens en Van de Vosse presenteerden 
hun nieuwe methode om lokaal 
bloeddruk te meten onlangs met enkele 
collega’s in het vakblad ‘Ultrasound in 
Medicine and Biology’. Bijzonder aan  
de techniek is dat met een enkele 
ultrageluidmeting zowel de stroomsnel-
heid als de bloeddruk wordt bepaald. 
Van buiten het lichaam (‘niet-invasief’) 
en zelfs zonder contrastvloeistof in  
te hoeven spuiten. Van de Vosse:  
“Dat lukt ons doordat we de ruwe data 
direct analyseren en niet eerst een beeld 
construeren. Dat betekent dat we ook  

de fase-informatie van de weerkaatste 
geluidsgolf kunnen gebruiken en niet 
alleen de amplitude.” Dat vereist een 
knap staaltje signaalverwerking, en dat 
is volgens de onderzoekers ook precies 
waarin hun vakgroep de concurrentie 
momenteel te slim af is. Bijnens:  
“We hebben met promovendus Gregory 
Koutsouridis een expert in signaal-
verwerking in huis gehaald om onze 
methode verder te verfijnen.”

De Eindhovense ultrageluidmethode  
is in samenwerking met Esaote eerst 
uitgebreid getest in een elastische 
kunststof buis en later met varkens-
halsslagaders uit het slachthuis. 
Momenteel worden gezonde vrijwilligers 
doorgelicht, vooruitlopend op een 
klinisch onderzoek met echte patiënten. 
Het enige alternatief om lokaal de 
bloeddruk te meten is met behulp van 
katheters, vertelt Van de Vosse.  
“Bij dotterbehandelingen wordt dat  
veel gedaan. Via de lies of de onderarm 
wordt dan een dunne draad ingebracht 
met aan de tip een druksensor.”  
Met zo’n sensor kan ook de druk in de 
diepgelegen, kleinere slagaders rond 
het hart worden gemeten, iets wat met 

ultrageluid niet lukt. Maar het inbrengen 
van een sensor is behoorlijk ingrijpend 
en zeker geen methode voor preventieve 
diagnostiek, terwijl ultrageluid daarvoor 
juist wel uitermate geschikt is, aldus de 
hoogleraar. 

Bijnens benadrukt dat de methode 
perfect past in beleidsplannen van  
de overheid voor preventie van met 
name hart- en vaatziekten, om zo  
de kosten van de gezondheidszorgen 
binnen de perken te houden. “Men wil 
de focus verleggen van ‘ziekte en zorg’ 
naar ‘gedrag en gezondheid’.”  
Op termijn zou de Eindhovense vinding 
daaraan kunnen bijdragen doordat het 
artsen de gelegenheid geeft om snel  
en eenvoudig de conditie van ons 
vaten stelsel te onderzoeken.

Van de Vosse vertelt dat zijn groep zich 
vooral bezighield met het maken van 
wiskundige modellen van de stromings-
eigenschappen van het bloed in ons 
vatenstelsel. “We hebben bijvoorbeeld 
een model ontwikkeld waarmee je kunt 
bepalen op welke plek je het beste een 
shunt kunt zetten. Dat is een soort 
bypass in de arm die nierpatiënten 
nodig hebben voor dialyse. Als je die 
bypass te ver richting de hand maakt, 
stroomt het bloed niet snel genoeg, 
maar zet je hem te ver naar de boven-
arm, dan levert dat gevaar op voor de 
patiënt. Met ons model kun je bepalen 
welke plek de juiste is, maar het model 
heeft wel gedetailleerde input nodig. 

De kans op een herseninfarct kun je beter inschatten met kennis 
van het lokale bloeddrukverloop en de bloedstroming in de 

halsslagader. Voor deze en soortgelijke toepassingen gebruiken  
ze bij Cardiovasculaire Biomechanica ultrageluid om zowel de 
bloeddruk als de stroming van het bloed in beeld te brengen.  

De techniek die ze hiervoor hebben ontwikkeld is uniek in de wereld.

“Voor een bloed-
drukmeting met 
een manchet om 
de nek vind je niet 
snel vrijwilligers”

Ultrageluid is bij 
uitstek geschikt 
voor preventieve 
diagnostiek

Internet moet slimmer om explosieve groei aan te kunnen

Het aantal internetgebruikers steeg  
de laatste vijftien jaar van 36 miljoen 
naar 2 miljard. Je zou zeggen: met een 
wereldbevolking van 7 miljard is het 
einde van de spectaculaire groei wel  
in zicht. Fout. Want de grote horde 
toekomstige nieuwe internetgebruikers 
bestaat niet uit mensen, maar uit 
‘dingen’. Steeds meer apparaten zullen 
in de toekomst een netwerkverbinding 
hebben. Na de pc en de smartphone, 
komen binnenkort de auto’s, koelkasten, 
thermostaten, medische sensoren, 
veiligheidssystemen en het speelgoed 
online - om maar een paar voorbeelden 
te noemen. Het internet verandert 
hierdoor in wat al het ‘Internet of Things’ 
is gedoopt, met fenomenaal grote 
nieuwe datastromen tot gevolg.
Die komen bovenop de extra hoeveel-
heden dataverkeer doordat er steeds 
meer video online wordt gekeken, van 
steeds hogere kwaliteit, en doordat het 

aantal aangesloten mensen nog steeds 
doorgroeit. En dan is er nog de trend 
naar cloud computing: mensen en  
bedrijven kopen niet meer zelf 
uitgebreide hard- en software, maar 
maken via internet gebruik van de 
systemen die derden aanbieden.  

Een voorbeeld hiervan zijn de tools die 
Google aanbiedt. 
En dan hebben we het nu alleen nog 
over de groeifactoren die we al kennen, 
waarschuwt Liotta; wie weet wat voor 
andere nieuwe toepassingen er nog 
aankomen die veel dataverkeer met  
zich mee brengen. Ter herinnering: 
zeven jaar terug bestond YouTube nog 
niet. De Italiaanse hoogleraar, die in 

2008 aan de TU/e begon, is er duidelijk 
over: de bestaande netwerkprotocollen 
die het dataverkeer regelen, zijn 
letterlijk en figuurlijk uit de vorige eeuw 
en kunnen dit uiteindelijk niet meer aan. 
Dit besef sijpelt steeds meer door in de 
wetenschappelijke wereld. Twee, drie 
jaar geleden bleek de belangstelling 
voor zijn visie nog gering. Liotta: 

“Technici zeggen vaak, ‘if it works, don’t 
fix it’.” Inmiddels is het zoeken naar een 
oplossing voor de steeds uitdijende 
netwerken een ‘hot item’. Sterker nog, 
volgens Liotta is het ‘the billion dollar 
question’ geworden: Als we het internet 
nu opnieuw zouden mogen bedenken, 
en we konden het in een keer vervangen, 
hoe zou het er dan uit zien?  

De wetenschappers kunnen inmiddels 
op steun van politici rekenen. De EU 
alleen al trok in het zevende Framework-
program een half miljard uit voor het 
antwoord op deze vraag.
Het internet is inmiddels veel complexer 
dan het menselijk brein, stelt de 
Italiaan, maar we gebruiken een veel 
simpeler protocol dan de hersenen.  

De laatste vijftien jaar groeide het internetdataverkeer met een 
factor 15.000. Toch vond er in die periode geen wezenlijke update 
plaats; we transporteren datapakketjes nog steeds op dezelfde 

‘weinig intelligente’ manier, stelt prof.dr. Antonio Liotta. Volgens 
de TU/e-hoogleraar Communication Network Protocols moet  
daar snel iets aan veranderen, want de groei van internet zal  

de komende tijd zelfs nog versnellen. Hij zoekt de oplossing in 
intelligente, lerende netwerken en haalt zijn inspiratie onder  

meer uit de natuur: mieren, vuurvliegjes en het menselijk brein. 
Zijn intreerede over dit onderwerp is op vrijdag 10 juni. 

Prof.dr. Antonio Liotta. Foto | Bart van Overbeeke

Internet wordt  
‘internet of things’
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Voordat kernfusie het energieprobleem 
oplost, zijn er nog veel drempels te 
nemen. Joost Bolder studeerde af op 
het regelen van een spiegel die 
elektronen de juiste richting door de 
ITER-reactor stuurt. Hij pleit voor betere 
integratie van regeltechniek tijdens  
de ontwikkeling van de reactor.

De ITER-reactor die momenteel in 
Frankrijk wordt gebouwd, is een 
donutvormige reactor (type ‘tokamak’) 
met daarin een plasma van zo’n tien 
miljoen graden Celsius. In die hitte 
fuseren deuteriumkernen tot helium-
 kernen, waarbij energie vrijkomt. 
Magnetische velden zorgen ervoor dat 
het kolkende plasma de reactorwanden 
niet raakt. Om het plasma te 
beïnvloeden wordt onder andere een 
spiegel gebruikt, die elektronen in de 
juiste richting door het plasma stuurt. 
De spiegel moet zijn hoek voortdurend 
aanpassen aan de staat van het plasma. 
Het plasma vertoont verschillende 
instabiliteiten, waaronder een 
zaagtandinstabiliteit: het midden van 
het plasma warmt langzaam op, tot 
die hete kern zich plotseling snel 
mengt met de koudere ringen 
eromheen. De buitenste plasmaringen 
worden zo warmer, terwijl het midden 
tijdelijk afkoelt.
“Dat omklapmoment, oftewel de crash, 
is bruikbaar om het fusieproduct af  
te voeren”, zegt Bolder, student 
Werktuigbouwkunde. “Met de spiegel 
zou je dan wel precies moeten regelen 
wanneer de crash plaatsvindt. 
Regeltechnisch gezien blijkt de spiegel 
de bottleneck van het systeem: als hij 

niet snel kan bewegen, loopt hij 
achter de feiten aan.”
Bolder werkte met een regeltechnisch 
model dat beschrijft hoe een beweging 
van de spiegel uitwerkt op het gedrag 
van het plasma. “De bestaande 
natuurkundige modellen waren veel  
te complex; de simulatie van een  
paar seconden vereist snel een dag 
rekenwerk. Dat is te langzaam voor 
een regelaarontwerp.”
Zijn eigen (adaptieve) regelaar is 
gebaseerd op bestaande meet-
gegevens van experimenten in een 
Duitse reactor (Textor). De regelaar 
kan de zaagtandcrash laten plaats-
vinden op een gewenst moment, 
zonder dat dit kennis vereist van  
de natuurkundige werking van dat 
proces. “Soms hoef je niet te weten 
hoe iets werkt om het goed te 
regelen”, zegt Bolder. “Eigenlijk zou 
regeltechniek vanaf het begin deel 
moeten uitmaken van het ontwerp-
proces van de reactor. De natuur-
kundige wereld heeft echter een 
andere manier van denken. We hopen 
dat mijn paper de twee wetenschaps-
velden dichter bij elkaar brengt.” (EV)

Sluitstuk

Vrouwelijke voorouders reislustig

Een internationaal team van onderzoekers denkt dat bij onze vroege 
voorouders het de vrouwen waren die hun familiegroep verlieten op 
zoek naar een partner, terwijl de mannen thuis bleven. Dat meldden  
ze op 2 juni in Nature. De onderzoekers bekeken de verhouding van 
twee isotopen van strontium in tanden van twee vroege mensachtigen 
die twee miljoen jaar geleden in Zuid-Afrika leefden: Paranthropus 
robustus en Australopithecus africanus. De resultaten vergeleken  
ze met het strontiumprofiel van honderdzeventig soorten dieren  
en planten die tegenwoordig rond de grotten leven waar de fossiele 
tanden zijn gevonden. De grotere, van mannen afkomstige tanden 
bleken qua strontiuminhoud veel vaker te linken aan de grotten  
waar ze waren overleden dan de kleinere tanden van vrouwen. Het lijkt 
er dus op dat bij deze vroege mensachtigen, net als bij chimpansees,  
de vrouwen de familiegroep verlieten zodra ze volwassen waren. (TJ)O
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“Integreer regeltechniek bij  
ontwikkeling kernfusiereactor”

Mechanical Engineering 
student Joost Bolder 
graduated on the  
controlling of a mirror 

that directs electrons through the  
ITER nuclear reactor. He argues  
that the reactor requires a better  
integration of control techniques.

[E]

Bloedvaten doorgelicht met ultrageluid

Dr. Nathalie Bijnens en prof.dr.ir. Frans van de Vosse met de ultrageluidscanner waarmee het bloeddrukverloop en de bloedstroming in 
de halsslagader in beeld gebracht kunnen worden. Foto | Bart van Overbeeke

The risk of a cerebral infarction can be assessed more accurately if  
the local blood pressure gradient and blood flow in the carotid artery 
is known. For this and similar uses, Cardiovascular Biomechanics 
makes use of ultrasound to visualize both blood pressure and blood 

flow. The technique they’ve developed to do so is unique in the world.

[E]
Daarom besloten we zelf een meet-
methode te ontwikkelen waarmee 
artsen de benodigde input kunnen 
vergaren. Dat geeft ook veel voldoening; 
je bent dan betrokken bij het hele 
verhaal en niet alleen bij een  
onderdeeltje.” (TJ)

Zo worden alle datapakketjes op het 
internet op dezelfde manier behandeld. 
Streaming video krijgt dezelfde voorrang 
als e-mail. Terwijl een e-mailtje best een 
minuutje op zich mag laten wachten, 
zorgt in video een gat van minder dan 
een seconde al tot irritatie. Ook spam, 
dat tachtig procent van het wereldwijde 
mailverkeer beslaat, krijgt net zoveel 
voorrang. Bijkomend probleem is dat 
het datatransport verre van vlekkeloos 
loopt: één op de tien datapakketjes 
komt momenteel niet aan, en moet 
opnieuw verstuurd worden.

Het moet dus anders, maar hoe? Liotta 
is ervan overtuigd dat de oplossing  
zit in ‘opportunistische, cognitieve 
netwerken’; intelligente, lerende 
netwerken. Als inspiratie kijkt hij  
naar de kennis over biologische en 
neurale netwerken, netwerken die zijn 
geëvolueerd over miljoenen jaren tijd. 
Netwerken die ‘natuurlijk’ zijn ontstaan 
hebben als gemeenschappelijk kenmerk 
bijvoorbeeld dat ze korte paden hebben; 
je hoeft altijd maar over een handvol 
knooppunten om bij je doel te komen. 
En dat is efficiënt.

Liotta put uit meerdere kennisgebieden 
om betere netwerkprotocollen te gaan 
maken. Zelfsturende netwerken is er  
één van. Een voorbeeld hiervan is het 
autonome zenuwstelsel van de mens, 
dat de onbewuste lichaamsfuncties 
controleert zonder enige interventie. 
‘Machine learning’ is een andere bron. 
Hierbij worden apparaten zo geprogram-
meerd dat ze al proberend leren hun 
taak beter uit te voeren; soms letterlijk 
met vallen en opstaan. En door de 
natuur geïnspireerde netwerken is een 
tak die oplossingen aanreikt. Denk aan 
de manier waarop mieren hun weg naar 
voedsel vinden (ze laten geursporen 
achter). En de manier waarop vuur-
vliegjes tegelijk oplichten. Ook dat  
zijn feitelijk netwerkstructuren. 

Liotta gaat zich in de toekomst richten 
op het onderzoek. De komende tijd 
neemt de onderzoeksgroep versimpelde 

versies van netwerken onder de loep  
en werkt verdere ideeën uit. Het ligt in 
de lijn der verwachting dat daarna een 
multidisciplinair team wordt gevormd 
met onder meer psychologen, sociologen, 
statistici en biologen- zodat er ook zicht 
komt op ingewikkeldere varianten.  
(IJ/JvG)

Prof.dr. Antonio Liotta houdt op 10 juni 
zijn intreerede met als titel Cognitive 
Interconnections, in de Blauwe Zaal, 
vanaf 16.00 uur. Daarvoor is er een 
symposium over dit onderwerp,  
getiteld Autonomic Networks at the 
Heart of the Future Internet. Deze week 
verschijnt ook zijn boek ‘Networks for 
Pervasive Services’. Daarin beschrijft  
hij hoe je het beste functionaliteiten 
kunt toevoegen aan het web.  
Het boek is gratis te downloaden voor 
TU/e-studenten en -medewerkers via   
http://bit.ly/pervasive-networks. 

Internet moet slimmer om explosieve groei aan te kunnen

Liotta zoekt het 
antwoord op  
‘the billion dollar 
question’

In the last fifteen years, internet data traffic increased by a factor of 
15,000. However, there’s been no substantial update: data is still 
transported in much the same, ‘barely intelligent’ way, according to 
prof.dr. Antonio Liotta. TU/e’s professor of Communication Network 

Protocols feels this situation should change fast, since the Internet will be 
expanding ever faster. He hopes to solve the problem by applying intelligent, 
learning networks, inspiration for which he derived from nature: ants, fireflies,  
and the human brain. His inaugural lecture on the subject is planned for June 10.

The English version of this article can be found at www.tue.nl/cursor.

[E]

Joost Bolder. Fotomontage | Rien Meulman
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Effe zeuren

Politici doen zonder blikken of blozen 
onhoudbare beloften, zoals het 
beperken van de bankierssalarissen of 
het in stand houden van de hypotheek-
renteaftrek. Voor premier Balkenende 
was dat laatste een ‘breekpunt’, maar 
partijgenoot De Jager is druk bezig dit 
punt te breken: beperking van het lenen 
beperkt automatisch de renteaftrek; 
daar had niemand aan gedacht.

Nog twee loze beloften: Nederland 
gaat naar de top vijf van de kennis-
landen en de helft van de werkende 
Nederlanders is straks ‘hoger opgeleid’. 
De eerste belofte is zo apert onhoud-
baar dat ik er geen woorden aan vuil 
maak. De tweede dan? Vijftig procent 
van de werkenden is hoger opgeleid, 
dat wil zeggen heeft een hbo- of een 
universitaire opleiding. Dan zul je 
vijftig procent van het volk hoger 
moeten opleiden.
Om hoeveel mensen gaat het? Er zijn 
nu 1,2 miljoen mensen in de studenten-
leeftijd, 18 tot en met 23 jaar. De helft 
hiervan, dus 600.000, heeft een IQ 
boven de 100. Maar de universiteiten 
hebben nu 250.000 studenten en de 
hbo-scholen 400.000, samen 650.000. 
Daar zitten dus minstens 50.000 
studenten bij met een IQ onder de 100. 
Volgens statistici is het Nederlandse IQ 
normaal verdeeld met gemiddelde 100 
en spreiding 15.
De middelbare scholen bewaken wel 
de kwaliteit, die accepteren niet alle 

leerlingen met een IQ boven de honderd. 
Beter Onderwijs Nederland gaat uit van 
een IQ boven de 102 voor vmbo/havo; 
dat is minimaal nodig voor toegang tot 
hoger onderwijs. De normale verdeling 
levert dan 44 procent, d.w.z. 530.000 
mogelijke studenten. De scholen-
gemeen schap Valkenswaard stelt 
hogere eisen: voor vmbo/havo wordt 
een Cito-score boven de 529 geëist  
of een IQ boven de 105. Dat betekent 
dat maar 37 procent van de bevolking 
slim genoeg is voor vmbo/havo - in 
Valkenswaard. Dat levert 450.000 
studenten. Bij de soepelste middel-
bare schooleisen zijn 120.000 van de 
huidige hoger onderwijsstudenten te 
dom, bij de eisen van Valkenswaard 
zijn dat er 200.000. Geen wonder  
dat er heel veel uitval is.
Tip: als je ‘lageropgeleiden’ geen  
baan geeft, is honderd procent van  
de werkenden hoger opgeleid. 

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Perry den Brok, hoogleraar 
onderwijskunde en science education

Zet daling niveau Neder-
lands onderwijs kennis-
economie op het spel?
Het niveau van het Nederlandse 
basis- en voortgezet onderwijs daalt, zo 
liet het Centraal Plan Bureau (CPB) 
maandag weten in de publicatie 
‘Nederlandse onderwijsprestaties in 
perspectief’. De achteruitgang is het 
grootst bij wiskunde in het voortgezet 
onderwijs maar geldt ook voor lezen en 
natuurwetenschappen. Volgens het CPB 
is deze daling op lange termijn slecht 
voor de Nederlandse economie. We 
vragen prof.dr. Perry den Brok van de 
Eindhoven School of Education (ESoE) 
hoe hij hier tegenaan kijkt. 

“Het zal ongeveer een generatie duren 
voordat wij de effecten van het dalende 
niveau van het Nederlandse basis- en 
voortgezet onderwijs op volle sterkte 
zullen voelen. Want de leerlingen die nu 
in het basis- of voortgezet onderwijs 
zitten, zijn de studenten, onderzoekers 
en ondernemers van morgen. Zij zullen 
het qua kennis en vaardigheden gaan 
afleggen tegen concurrenten uit het 
buitenland. En daar krijgen we als land, 

economisch gezien, last van. Maar ook 
op korte termijn zal het effect merkbaar 
zijn. Doordat we in de internationale 
rankings achteruit gaan, wordt ons 
imago als kennisland slechter. En dat 
kunnen we ons niet permitteren.” 

“De ESoE speelt in op de ontwikkelingen 
rondom de kwaliteit van leraren, door 
ons curriculum hierop aan te passen. 
Behalve vakinhoudelijke kennis leren wij 
onze studenten het belang van vaker en 
beter toetsen en leren wij ze resultaat-
gericht te werken aan de hand van 
eindtermen en eindexamenresultaten. 
Waar eerst een sterke focus lag op de 
methoden van onderwijs, wordt nu ook 
aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de leraar, bijvoorbeeld door leraren ook 
onderzoeksmatig te leren denken en 
werken in de klas. Een trend die 
overigens aan alle lerarenopleidingen 
zichtbaar is.”
“Wat mij zorgen baart, is dat bachelor-
studenten met een educatieve minor van 
de TU/e al bevoegd zijn les te geven in 

de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Vanuit de nood bij scholen 
begrijp ik dit wel, en op zich doen ze het 
niet slecht, maar als het bij het volgen 
van de minor blijft, gaat dit volgens mij 
ten koste van de kwaliteit van de leraar 
en het onderwijs. Daarom adviseren wij 
onze studenten om na de minor ook de 
masteropleiding Science Education and 
Communication te volgen en de minor 
slechts te zien als een eerste stap in het 
worden van leraar.” 

“De overheid speelt een grote rol in het 
verbeteren van het niveau van onderwijs 
en dus van de leraren, maar geeft naar 
mijn mening tegenstrijdige signalen af. 

Enerzijds zegt de overheid dat we als 
kenniseconomie tot de top 10 moeten 
behoren. Anderzijds mag het allemaal 
geen cent extra kosten. Sterker nog: er 
moet zelfs flink bezuinigd worden. En 
dat kan natuurlijk niet. Er moet echt 
meer geld worden gestoken in het 
onderwijs. Als je nagaat dat wij in 
Nederland een kleiner percentage van 
het bruto nationaal product aan 
onderwijs besteden dan veel ontwikke-
lingslanden doen, dan moeten we ons 
diep schamen.”
“Op zich doen we het met het geld dat 
we besteden heel efficiënt, want in 
verhouding presteren we nog behoorlijk. 
Maar van het geld dat we investeren 

gaat er erg weinig naar opleiding en 
onderzoek. En dat breekt ons een keer 
op. Sterker nog, dat beginnen we nu al 
te merken. Wel denk ik dat wanneer we 
hier nu verandering in brengen, we het 
tij nog kunnen keren. Geld steken in 
onderwijs verdient zich immers heel 
gemakkelijk terug. En we moeten het in 
Nederland toch echt hebben van onze 
kenniseconomie, anders gaan we 
internationaal de strijd verliezen.” (CM)

Vox Academica

Prof.dr. Perry den Brok. Archieffoto | Rien Meulman

Nienke van Dijk | studente IE&IS

Wie ben je en wat doe je aan de TU/e?
“Ik ben Nienke van Dijk, 21 jaar en 
student IE&IS. Mijn bachelor Technische 
Bedrijfskunde heb ik vorig jaar juli 
afgerond en in september ga ik aan mijn 
master Operations Management and 
Logistics beginnen. Momenteel doe ik 
dus een tussenjaar. Hierin doe ik 
bestuur bij Integrand en ben ik 
betrokken bij de plannen voor het 
nieuwe bacheloronderwijs middels de 
taskforce en studentendenktank.”

Waar ben je trots op, kijkend naar  
de TU/e?
“De TU/e is een universiteit waar 
iedereen zijn/haar plek kan vinden.  
Je hoeft niet de populairste of haantje de 
voorste te zijn om leuke en interessante 
dingen naast je studie te doen. Hierbij 
doel ik op student-assistentschappen, 
verenigingen, universiteitsraad et 
cetera. Als je wilt, is er ruimte voor je! 
Verder biedt de TU/e mooie, degelijke 
opleidingen, die pittig zijn, maar wel 
echt waarde hebben. Ik heb me er 
enorm door ontwikkeld. Je kunt hier zo 
ambitieus zijn als je zelf wilt. Er is een 
select aantal mensen dat hier gretig 

gebruik van maakt. Als je deze mensen 
vindt en met hen kunt samenwerken is 
het fantastisch!”

Wat zou je willen veranderen aan  
de TU/e?
“De gedachte die soms heerst bij de 
medewerkers: “Als je de studenten niet 

veertig uur aan het werk zet, werken ze 
niet”. En de interne cultuur dat alleen  
de zwaarste (wiskundige) vakken écht 
waarde hebben. Zelf denk ik dat deze 
zeker waarde hebben, maar dat ik ze 
allang vergeten ben op het moment dat 
ik afgestudeerd ben. Er zou meer naar 

het totaalplaatje gekeken kunnen 
worden, wat voor capaciteiten moet een 
student hebben aan het einde van zijn 
studie, in plaats van naar het vak.”

Hoe ziet de TU/e er in 2020 uit?
“Hopelijk met een goed werkende 
nieuwe bachelorstructuur! Waarin het 

onderwijs dus meer studentgericht is  
en waarin écht iedereen zijn plekje kan 
vinden en gewaardeerd wordt - ook de 
iets minder ‘harde’ bèta. Plus dat 
hopelijk het verenigingsleven dan  
ook wat meer opbloeit…” (NS)

It all starts with U

Nienke van Dijk.

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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Tell me about lust

Einde aan de kindertijd

‘Glamour animal’, ‘Homme Fatale’ en 
‘Enfant terrible’ zijn typeringen die 
zanger, performer en entertainer Sven 
Ratzke ten deel vallen. Ratzke beweegt 
zich op het grensvlak van underground 
en mainstream. In het Parktheater is  
hij ‘artist in residence’, wat resulteert  
in de voorstelling ‘Tell me about lust’ 
waarin hij vol kan uithalen.

In de aangepaste theaterzaal bemannen 
excentrieke artiesten de wereld. Al jaren 
zwerft dit gezelschap rond, ergens op een 
verlaten terrein staat hun circustent. 
Daar wordt het publiek door kamers van 
ondoorgrondelijke lust rondgeleid en 
wordt verteld over verboden vruchten. 
Zoals een Argentijnse queer-tangodanser 
met zuidelijk temperament, een Poolse 
macho-poëet met bovengemiddeld 
libido, een New Yorkse stripper, 
Nederlands meest gevreesde en 
fameuze sekscoach en vele anderen.  
Zo ontstaat een avond van performances, 
muziek en verhalen. De aankleding is  
in handen van beeldend kunstenaar 
Hanneke Kuijpers. In haar fotografische 
werk (zie www.hanneke-kuijpers.com) 
is ze ook bepaald niet vies van een 
excentrieke vormgeving. 

Ratzke (1977) maakt met zijn vaudeville-
glamourcabaret furore en is jaarlijks te 
zien in het Parktheater, onder meer op 
het Cabaret & Comedyfestival of met 
zijn solo ‘dEBUT’ (2010). Hij begon zijn 
carrière op het theaterfestival Boulevard 
(1999), maar maakte furore in New York, 
Tokio en op theaterfestivals als Oerol, 
Avignon en Edinburgh. In 2008/2009 
speelde Ratzke de hoofdrol in de 
musical ‘Cabaret’. Sinds 2005 woont en 
werkt hij in Amsterdam en Berlijn. (GV)

Eindelijk een vervolg op Toy Story 2. 
Die film zag je misschien op een 
middag met een glaasje cola en  
een bakje chips op de bank tussen 
vriendjes en vriendinnetjes of op 
schoot bij pap en mam. Dat was dan 
tien jaar geleden. Toy Story deel 3  
kun je 9 juni zien in het donker,  
buiten op het grasveld bij de Zwarte 
Doos, met een pilsje in de hand.

De eigenaar van het speelgoed dat in 
Toy Story een eigen leven leidt, Andy,  
is inmiddels ook tien jaar ouder 
geworden. Hij is met zijn zeventien jaar 
rijp voor de universiteit. Hij is te zeer 
gehecht aan zijn plastic dino’s , 
astronauten en cowboyvriendje Woody, 
dat hij het niet over zijn hart kan 
verkrijgen ze weg te gooien. Hij wil ze 
een plek op de zolder geven. 
Maar door vergissingen komt het 
speelgoed terecht op kindercrèche 
Sunnyside, waar het niet zo zonnig is 
als de naam doet vermoeden. Twee- en 
driejarige monstertjes maken overdag 
het leven van Buzz Lightyear,  
Bullebeest en de aliens tot een hel.  
Onder leiding van de in het begin zo 
vriendelijk lijkende roze speelgoedbeer 
Lotso is het kinderdagverblijf ook  
’s nachts een verschrikking. 

Vele vluchtpogingen worden spannend 
in beeld gebracht. Het is niet makkelijk 
door de speeltuin te ontsnappen omdat 
daar een hysterische trommelaap in 

opdracht van Lotso overzicht houdt  
met camera’s. 
Regisseur Lee Unkrich en de co-scena-
risten hebben geen rekening gehouden 

met tere studenten- of kinderzieltjes. 
De vluchtpogingen eindigen in een 
verbrandingsoven van de vuilnisbelt  
en de 3D-techniek maakt dat je de 

vlammen bijna aan je neus voelt likken. 
Unkrich maakte eerder Finding Nemo 
en Monsters Inc. en ontving tijdens  
het Film Festival Venetië in 2009 een 
Lifetime Achievement Award voor zijn 
bijdrage aan de animatie-industrie.  
Toy Story 3 won een Oscar en een 
Golden Globe voor beste animatiefilm 
en een Oscar en een Grammy Award 
voor beste soundtrack (door Randy 
Newman). (NS)

Donderdag 9 juni, 22.15 uur,  
buiten bij De Zwarte Doos. Gratis.

In the sequel to  
Toy Story 2, the owner 
of the living dolls is ten 
years older and ready 

for college. What happens to Woody, 
Buzz and their friends can be seen  
in Toy Story 3. Studium Generale  
will be showing the movie outside  
the Zwarte Doos on June 9 at 10.15PM. 
The movie has won many awards.  
Free admission.

[E]

‘Glamour Animal’, ‘Homme Fatale’ and ‘Enfant terrible’ – singer, 
performer and entertainer Sven Ratzke has heard it all. Ratzke  
operates on the fringes of underground and mainstream.  
He’s currently working as artist-in-residence in the Parktheater, 

which has resulted in the performance ‘Tell me about lust’ in which he can go  
all out. Parktheater, June 9, 10, 11.

[E]

Sven Ratzke. Foto | Bo van Bommel

Parktheater op 9,10 en 11 juni. Na afloop van de voorstellingen op 8 en 9 juni  
is er gelegenheid om na te praten met de theatermakers.
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En hoe is het in San Diego?

Een stralende zon, palmbomen die bewegen in de wind en 
een glinsterende oceaan vol surfers verwelkomen mij iedere 
dag tijdens mijn wandeling naar de bus. Bijna iedere ochtend 
trek ik een jas of vest aan, om na vijf minuten te concluderen 
dat het toch te warm is. Ik loop namelijk stage in de 
Sunshine State: Californië.

Mijn stage vindt plaats aan de University of California,  
San Diego. Ik doe hier veertien weken onderzoek in een 
groep die zich bezighoudt met hartregeneratie met behulp 
van biomaterialen. Het onderzoek dat ik hier doe, komt erg 
van pas in het land met het hoogste percentage mensen dat 
lijdt aan overgewicht. Het is dan ook niet verwonderlijk  
dat hart- en vaatziekten hier doodsoorzaak nummer 1 zijn. 
Een hartinfarct is één van de grootste veroorzakers.  
Het lichaam kan zo’n beschadigd hart niet zelf repareren, 
dus een behandeling is nodig. De groep waar ik stage loop, 
maakt een injecteerbaar materiaal dat de hartwand zal 
verstevigen en in de toekomst misschien zelfs gebruikt  
kan worden in combinatie met stamcellen. Het materiaal  
is afkomstig van een varkenshart waar de cellen uit zijn 
gehaald. Mijn onderzoek houdt zich bezig met de immuun-
reactie van het lichaam op het materiaal, specifiek gericht  
op de reactie van de macrofagen.

De eerste weken moest ik erg wennen op de universiteit hier. 
De campus is echt enorm, zonder plattegrond is verdwalen 
de eerste dagen gemakkelijk. Mijn lab en de ruimte waarin 
we werken zijn echter erg klein. De maandelijkse lab-
schoonmaak bestaat hier niet, evenals het samen lunchen. 
Gelukkig is er genoeg te doen op de campus om mezelf te 
vermaken tussen de middag. In het centrum vind je tal van 
eetgelegenheden waar de neonletters van fastfood-ketens  
de wanden sieren, het zwembad is om de hoek en er zijn 
verschillende winkels.

Doordeweeks ben ik druk bezig met mijn stage, maar in het 
weekend probeer ik zoveel mogelijk toeristische dingen te 
doen. Natuurlijk heb ik de beroemde San Diego Zoo al 
bezocht, erg mooi. Ook heb ik een weekend in de woestijn 
doorgebracht, daar ben ik naar Joshua Tree National Park 
geweest. Tijdens de wat rustigere vrije dagen kan ik genieten 
van het strand en de winkeltjes op de boulevard. 

En, ik zit natuurlijk niet voor niets in Amerika dus hamburgers 
eten is hier ook een hobby. Ik heb er zelfs al eentje op met 
pindakaas! Eten zie je hier overal, het is goedkoop en veel.  
Ik kan goed begrijpen dat hier zoveel mensen lijden aan 
overgewicht. Het onderzoek naar hart- en vaatzieken zal in 
de VS de komende jaren hard nodig zijn. Gelukkig kan ik  
na de zomer, terug in Nederland, weer gezonde en kleine 
porties eten zolang het onderzoek naar hartregeneratie  
nog niet is afgerond.

Nadine Leenders, studente Biomedische Technologie

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. 

Harde paintbalkogels op Softe Ballen Games

Thêta benoemt bijzondere leden Dansende studenten in 
‘TU/e-luchthaven’

Ja, er werd softbal gespeeld tijdens de 
Softe Ballen Games, maar daarnaast 
konden studenten volop andere spellen 
en activiteiten doen bij sportpark De 
Bokt in Eindhoven. Het Illustere Dispuut 
Quare, een dispuut van studentenve-
reniging SSRE, hield het evenement 
voor de 22ste keer op Hemelvaartsdag. 

De ongeveer tweehonderd studenten, 
die uit Eindhoven maar ook uit Enschede 
en Delft kwamen, moesten onder meer 
een toren bouwen van bierkratjes - de 
bouwgroep van de meest creatieve toren 
werd getrakteerd op bier. Verder werd 
‘de sterkste man van Nederland’ in het 
klein nagebootst, waarbij studenten hun 
krachten moesten tonen door een 
Landrover met een touw voort te 
trekken. De snelsten mochten hun pul 
‘oneindig’ bijvullen. 
Een spel dat was voorbehouden aan de 
mannelijke deelnemers was Texas 
showdown; met ontbloot bovenlijf 

moesten ze elkaar zien te raken met 
paintballkogeltjes. Volgens Hugo Ideler, 
die in de organisatie zat namens het 
dispuut, waren zowel het softballen als 
de spellen eromheen goed verlopen. 
“De finale was nog echt spannend. 
Enschede had een studentensoftbalve-
reniging gestuurd en stond tegenover 
een Eindhovense vriendenclub. Het 
leverde een paar mooie homeruns op.” 
Uiteindelijk ging de meer ervaren ploeg 
uit Enschede er toch met de winst 
vandoor. (JvG)

Studentenroeivereniging Thêta  
heeft gisteravond Dirk Lippits, Gerard 
Egelmeers en Peter Breman tot erelid 
benoemd. Floris Lievens, Jeroen Vugts, 
Mirjam van den Berg, Pim van Loon, 
Ruben Steins en Rutger Lippits kregen 
de titel Lid van Verdienste. Thêta-vice-
voorzitter Marc Hummelink spreekt  
van een unieke gebeurtenis.

Volgens Hummelink speelde het al  
een paar jaar binnen de vereniging om 
credits te geven aan mensen die iets 
voor de vereniging hebben betekend. 
Waar de titel Lid van Verdienste is 
bedoeld voor degenen die iets 

bijzonders hebben gedaan, zijn de 
ereleden ‘een halve godheid’ binnen  
op de vereniging, stelt Hummelink.  
“Dirk Lippits en Gerard Egelmeers 
hebben veel gecoacht voor Thêta en 
plannen ontwikkeld. Ze hebben twintig 
jaar vooruitgedacht. Peter Breman  
zette midden jaren negentig een plan  
op om de roeivereniging van gezellig-
heidsvereniging naar een topsport-
vereniging te veranderen.” Lippits  
en Egelmeers deden bovendien mee  
aan de Olympische Spelen. 
Op dit moment telt Thêta vier ereleden 
en zes Leden van Verdienste, onder wie 
Herman Dorgelo en Ricardo Martir -die 

respectievelijk Tachos en Telamon hebben 
opgericht- en verschillende Olympiërs. 
(JvG)

Studentendansvereniging Footloose 
houdt komend weekend, 11 en 12 juni, 
het European Tournament for Dancing 
Students bij het Studentensport-
centrum van de TU/e. De organisatie 
verwacht zo’n zevenhonderd 
deelnemers uit Europa. Omdat het 
thema ‘Come fly with us’ is, wordt  
het sportcentrum omgebouwd tot 
luchthaven. (JvG)

www.etds.eu

Yes, there were softball 
games at the Soft Balls 
Games, but there were 
many other activities  

for students to participate in as well  
at sports park De Bokt in Eindhoven.  
The Ascension Day event was organized 
by Illustere Dispuut Quare, one of  
student association SSRE’s chapters.  
It was the 22nd edition.

Yesterday night, Student 
Rowing Association Thêta 
honored Dirk Lippits, 
Gerard Egelmeers and 

Peter Breman as honorary members. 
Floris Lievens, Mirjam van den Berg, Pim 
van Loon, Ruben Steins and Rutger Lip-
pits were honored as Members of Merit. 
According to Thêta’s vice chairman Marc 
Hummelink, it was a unique event.    

Next weekend, June 
11-12, Student Dance 
Association Footloose 
will be hosting the 

European Tournament for Dancing Stu-
dents at TU/e’s Student Sports Center. 
The organization expects some seven 
hundred participants from all over 
Europe. With the event’s theme being 
‘Come fly with us’, the sports center 
will be converted into an airport. 
Check www.etds.eu. 

[E]

[E]
[E]

Foto | Rien Meulman
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Clmn

Eindhoven de 
slimste 

Ik vond het zelf wel leuk om op het 
NOS journaal te horen dat ik in de 
slimste regio ter wereld woon, zeker 
omdat ik daar als promovendus, 
mag ik aannemen, wel mijn bijdrage 
aan lever. Maar de vraag die daarna 
al snel klinkt, is hoe de punten-
telling is geweest. Zijn er steek-
proefsgewijs IQ-testen afgenomen? 
Of is er gekeken naar opleidings-
niveau? Of het aantal taalfouten op 
Facebook? En hoe kan het dat 
Eindhoven in rankings van 
internationale topuniversiteiten 
altijd in de middenmoot bungelt (of 
vergeten wordt), maar dat we nu 
opeens de allerslimste zijn? 

Als je iets verder gaat kijken naar de 
prijs, dan wordt langzaam duidelijk 
dat er iets niet klopt. Neem de 
concurrentie. In de shortlist staan 
onder andere Chattanooga (VS), 
Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) en 
Windsor-Essex (Canada). Het kan 
aan mij liggen, maar ik had er nog 
nooit van gehoord, en waar is 
Harvard, MIT of Cambridge? Is het zo 
dat een universiteit zo weinig 
invloed heeft op de regio dat dit niet 
meetelt? Dat zou jammer zijn voor de 
TU/e. Of zit er een addertje onder 
het gras? 

Helaas is dat laatste het geval. De 
prijs die Eindhoven heeft gewonnen, 
heet de ‘Intelligent Community of 
the Year Award’. Deze naam zegt 
eigenlijk niks over wat de prijs 
inhoudt, maar komt van de 
organisatie die de award uitreikt, het 
‘Intelligent Community Forum’. Kort 
samengevat heeft Eindhoven de 
award gekregen omdat ze volgens 
de organisatie door samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven 
goed voorbereid zijn op de 
globalisering van de samenleving. 

Niks over intelligentie of slimme 
mensen, dat is in feite gewoon een 
vertaalfout. Zo blijkt maar weer, dat 
als iets te mooi lijkt om waar te zijn, 
dan is het dat meestal ook. Volgend 
jaar zijn we gewoon weer tevreden 
als we in de top-100 van universitei-
ten staan.

Bram van Gessel is promovendus bij 
Technische Natuurkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘van de regen 

in de drup’: manieren 

om de zon toch te laten 

schijnen.

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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Zonnedans
De allerbeste manier om de regen te laten verdwijnen: de zonnedans! Al heel vroeger, toen er in 
Noord-Amerika alleen nog indianen woonde, deden ze dit al met slagwerk. Het enige probleem  
is dat de zonnedans ontwikkeld is voor het oproepen van visioenen en om connecties te leggen 
met het bovennatuurlijke. Dus niet alleen om de zon te laten schijnen. Dit kun je natuurlijk ook 
zien als een bijkomend voordeel; laat de coffeeshop maar links liggen en doe een dansje.  
De perfecte manier om boven jezelf uit te stijgen en het zomergevoel te krijgen.

Ontkenning
Altijd een goede optie in wat voor soort situatie dan ook: ontkenning. Regen? Nee hoor, het is juni, 
en in juni is het mooi weer. Gewoon een korte broek aantrekken, teenslippers aan en een T-shirt  
met zomerse print. Al giet het pijpenstelen, jij komt zonnig voor de dag en doet alsof er niets aan  
de hand is. Ook al worden je tenen kletsnat, die slippers blijven gewoon aan. Als extra touch is de 
zonnebril geadviseerd. Niemand weerhoudt jou ervan om van de zomer te genieten, ook het weer niet! 

Romantiek
Heb je geen echte zon aan de hemel, zorg dan voor een zonnetje in jezelf. En wat is er nu 
verwarmender dan de gloeiende gasbal herself; inderdaad, een goed potje romantiek.  
Zelfs de regen kan romantisch zijn. In ons kikkerlandje regent het veel, embrace it!  
Maak een lekkere wandeling door de regen, samen knus onder de paraplu en geniet  
van de spetters. Of binnen een kopje thee zetten en gezellig een romcom kijken. 

Zonnige vooruitblik
Oké, het regent. Maar kop op, het wordt zo echt zomer! Nog maar een paar weekjes, 
een paar tentamens, even zwoegen en zweten en voor je het weet, is het al 
zomervakantie. Kijk uit naar wat je gaat doen als de temperaturen echt boven de  
25 graden Celsius stijgen. Ga bijvoorbeeld shoppen voor een nieuwe zwembroek,  
of kijk op vakantieveilingen of er nog bestemmingen zijn waar je voor een prikkie 
heen kunt. Ook een goede manier om alvast in de stemming te komen: zoek de 
vakantiefoto’s van vorig jaar op. Een blik op je gebruinde zelf, en het geluid van de 
regen verdwijnt als sneeuw voor de zon.

BESTE KEUS
De zonnig gestemde student.

Brand studentenhuis: 
TU/e-studente op tijd buiten

Gratis dancefeest Club040 
op Stadhuisplein

Een studentenhuis aan de Laagstraat  
is zaterdagnacht deels uitgebrand.  
Een Iraanse TU/e-studente en een 
huisgenoot werden op tijd wakker en 
konden het pand heelhuids verlaten.  
De politie vermoedt dat de brand is 
aangestoken, zo meldt het Eindhovens 
Dagblad.
Volgens het International Office zal de 
studente niet meer terugkeren naar het 
huis. In afwachting van een nieuwe 
kamer verblijft ze voorlopig bij een vriend. 
Of onder de zes bewoners nog meer 
TU/e-studenten zijn, is niet bekend. (SK)

Studentenvereniging SSRE houdt op zaterdag 11 juni het outdoor dancefeest 
Club040 op het Stadhuisplein. Het gratis evenement, dat ook voor niet-studenten 
bedoeld is, wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Artiesten die optreden 
zijn Brainless, Jordy Lishious, Bingo Players en Gelazer (MC Lady B).
Op de eerste editie, in 2007, kwamen ongeveer duizend mensen af. Dat aantal is 
in vijf jaar tijd gegroeid tot zesduizend vorig jaar, aldus de SSRE-commissie die 
het feest organiseert. (SK)

De entree van Club040 is gratis en een biertje kost 2 euro. De avond begint om 
18.00 uur en is om 00.00 uur afgelopen. Iedereen is welkom. www.club040.com 

On Saturday night, a 
student house at 
Laagstraat partly burned 
out. A female Iranian 

TU/e student and a housemate woke up 
in time to leave the house unharmed. 
The police suspects arson, according to 
newspaper Eindhovens Dagblad. 
According the International Office, the 
student won’t be returning to her home. 
She is currently staying with a friend 
until she has a new room. Whether there 
are any other TU/e students among the 
residents, is unknown.

On Saturday, June 11, student association SSRE will be organizing 
the Club040 dance event at Stadhuisplein. It will be the event’s 
fifth edition and as usual, it will be open to non-students as well. 
Artists performing include Brainless, Jordy Lishious, Bingo Players 

and Gelazer (MC Lady B). The night starts at 8PM and ends at 12PM. Anyone can 
join in on the fun.

[E]

[E]

Mishandeling Duitse speler op internationaal voetbaltoernooi
Een 31-jarige Fransman en een Belg (24) 
van het team Rijsel Boys hebben een 
33-jarige speler van het Duitse team TU 
Chemnitz afgelopen zondag zodanig 
geschopt en geslagen dat hij er een 
hersenschudding aan overhield. Het 
incident vond plaats bij Sportpark de 
Hondsheuvels tijdens de 31ste editie 
van het Prof. Van Lint International 
Students Soccer Tournament van 
studentenvoetbalvereniging Pusphaira.

Een in hun ogen onterechte rode kaart 
wekte de woede op van enkele Franse 
spelers, vertelt Inge Tigchelaar, die het 
evenement met zes anderen organi-
seerde. Het ontaardde in het schoppen 
en slaan van een Duitse speler, die per 
ambulance naar het ziekenhuis moest. 
Hij keerde later nog terug op het 
toernooi - met een hersenschudding.  
De politie pakte die zondagochtend drie 
verdachten op; twee Fransen (31 en 27) 

en een Belg van 24. Zij werden verhoord 
en de politie heeft met justitie over hun 
straf overlegd.  
Een politiewoordvoerder laat weten dat 
de 27-jarige niet schuldig is bevonden 
aan de mishandeling. De andere 
Fransman en de Belg kregen een boete 
van tweehonderd euro per persoon, 
waarvan de helft naar het slachtoffer 
gaat. De toernooiorganisatie heeft de 
Rijsel Boys gediskwalificeerd. Een troost 
voor het slachtoffer was dat zijn ploeg  
er met de winst vandoor ging. Bij de 
vrouwen won de vriendengroep Snollies. 
Volgens Tigchelaar betekende het 
incident een halfuurtje overlast, maar 
legde het geen domper op het toernooi. 
“Het was verder een erg leuk toernooi, 
waarbij vooral een Schotse meidenploeg 
voor een goede sfeer zorgde. Zij zijn dan 
ook uitgeroepen tot ‘partyteam of the 
year’. De feesten waren goed bezocht  
en het was tot diep in de nacht erg 

gezellig. We 
hadden dit jaar 
deelnemers uit 
meer landen 
dan in eerdere 
edities.” Aan 
het evenement 
deden zo’n 
vierhonderd 
internationale 
voetballers 
mee, verdeeld 
over 21 mannen- 
en 8 vrouwen-
teams. (JvG)

Last Sunday, a 31-year-old Frenchman and a Belgian aged 24 of soccer 
team Rijsel Boys kicked and hit a 33-year-old player of German team 
TU Chemnitz so badly he ended up with a concussion. The incident 
happened at Sports Park de Hondsheuvels, during the 31st edition of 

the Prof. Van Lint International Students Soccer Tournament of student soccer 
association Pusphaira. 

De teams van Pusphaira (blauw/wit/groen) in actie tegen FH Wieselburg. 
Foto | Bart van Overbeeke

[E]
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Rudy van Beurden | “Mijn bokkensprongen hebben me veel opgeleverd”

Dat treft!

Wie Rudy van Beurden niet goed kent, 
zou denken dat er altijd een lach op zijn 
gezicht staat. Zijn beste vrienden weten 
beter. Zij remmen de Bouwkundestudent 
op tijd af als hij doordraaft in zijn 
aanstekelijke enthousiasme en zichzelf 
daardoor in de vingers snijdt.

Daar stond ‘ie dan in Zwolle, met een 
groot schilderij van een koe in zijn 
handen. Het moest nog met de trein 
mee, op de fiets en daarna vier 
verdiepingen omhoog naar zijn 
studentenkamer middenin de stad.  
Het is typerend voor de 24-jarige 
student: “Als ik iets in mijn hoofd heb, 
moet het gebeuren.” Zijn actie was  
verre van praktisch, maar Rudy had de 
grootste lol: “Je had de reacties van die 
mensen in de trein moeten zien, joh! 
Keken ze recht tegen die uier aan.”  
De montere Bouwkundestudent komt 
wel vaker in de problemen, maar alles 
komt altijd weer op z’n pootjes terecht.
Op zijn kamer -vier hoog, met een 

fantastisch uitzicht over Eindhoven-  
hangen twaalf schilderijtjes, met daarop 
hobby’s en eigenschappen van Rudy 
verbeeld. Gekregen van vrienden voor 
zijn verjaardag. Hij was geroerd door  
het persoonlijke gebaar en door de 
treffende typeringen, kreeg er tranen 
van in zijn ogen. Een vrolijk, maar 
chaotisch mannetje zit er tussen;  
een schilderijtje met een zandloper 
illustreert z’n tijdtekort; een camping 
verwijst naar zijn liefde voor reizen;  
het plaatje met twee mannen verwijst 
naar zijn seksuele voorkeur; een BMW 
naar zijn bijbaantje als chauffeur;  
het schilderijtje met de stelling van 
Pythagoras slaat op de moeite die hij 
had met het vak Calculus en de 
afbeelding met een hoop mensen 
refereert aan zijn affiniteit met het  
geven van presentaties en trainingen. 
Dat laatste doet de gedreven duizend-
poot al sinds de middelbare school, als 
vrijwilliger voor de Nationale Jeugdraad. 
Tegenwoordig op een wel heel 

bijzondere plek, namelijk in justitiële 
jongereninrichtingen. Een totaal andere 
wereld dan die van studenten: “Ik stap 
graag subwereldjes binnen waaraan je 
anders voorbijgaat.” 

Rudy staat gemiddeld een dag per 
maand voor jongeren tussen de 12 en 21 
die een vergrijp hebben gepleegd. Een 
enkeling vertelt over zijn of haar daad, 
maar van de meesten weet hij weinig. 
“Het zijn geen losgeslagen jongeren”, 
benadrukt hij. “Sommigen komen erg 
intelligent over, dan denk ik ‘als je ze 
allemaal zo op een rijtje hebt, hoef je 
hier toch niet te zitten?’” 
Angstige of gespannen momenten zijn 
er wel eens geweest in de inrichtingen, 
maar de grappige en leuke momenten 
voeren de boventoon: “Ik gebruik zo min 
mogelijk moeilijke woorden, maar het 
woord ‘debater’ glipte tussendoor. Zegt 
zo’n jongen (imiteert een Surinaams 
accent) : “Wow, je spreekt straattaal! De 
beste, die beter!” Hij is gesloopt na zo’n 

dag, maar: “ik ben elke keer blij dat ik 
verschil heb kunnen maken”. 
Zijn studie is belangrijk, maar Rudy 
heeft meer nodig. “Ik voel me ontzettend 
bevoorrecht dat ik mag studeren.  
Dat doe je puur voor jezelf, wie weet  
wat de samenleving er ooit aan heeft.  
Ik wil nu al iets doen waarbij anderen 
gebaat zijn.” 

Trots toont hij de meubels op zijn kamer, 
hij maakte ze allemaal zelf. Rudy klust 
graag. Hij noemt het één van de hobby’s 
die mensen niet snel achter hem zoeken. 
Als je zijn perfect afgewerkte en 
geschilderde studentenhuis ziet en zijn 
keurig verzorgde uiterlijk, zou je ook  
niet verwachten dat hij ervan geniet om 
zich helemaal in het zweet en de modder 
te werken bij buitensportvereniging  
All Terrain (‘pure ontlading’). Of aan de 
motor te sleutelen die bij zijn ouders  
in Vlijmen staat. “Mijn broers lachen  
me wel eens uit als ik weer iets moet 
opzoeken in het werkplaatshandboek. 

Tsja, ik ben dan toch meer van de theorie.”
Zijn tomeloze energie brengt hem op 
onverwachte plekken, over de hele 
wereld. “Ik heb een reisverslaving.” 
Rudy weet altijd enorm energiek en 
vrolijk over te komen. Ook tijdens het 
interview zijn z’n woorden doorspekt 
met enthousiasme. Toch heeft hij ook 
een andere kant. “Ik heb hoge pieken, 
maar ken ook diepe dalen. Ik maak 
mezelf soms gek, neem teveel op me. 
Studiegenoten en collega’s denken dan 
‘bel Rudy maar, die trekt de kar wel’.” 
Gelukkig zijn daar zijn vrienden, die  
hem dwingen even stil te staan of hem 
ongevraagd werk uit handen nemen.  
Het blijft schipperen. “Het is soms 
vermoeiend om zoveel van mezelf  
te moeten, maar ik heb die nieuwe 
impulsen nodig. Mijn gekke bokken-
sprongen hebben me al veel 
opgeleverd.”

Interview | Judith van Gaal
Foto | Bart van Overbeeke 

Vanaf Traverse komen Margot Jaspars (links) en Eefke van den Ouweland aanlopen. 
Ze zijn opgelucht. Hun eindpresentatie van de minor Bouwkunde zit erop en een 
vrije week lacht hen tegemoet.

Beiden een blonde staart, een witte nette spijkerbroek, een jasje, een sjaaltje,  
de gelijkenis is groot.
M: “Mensen zeggen er vaak iets over dat we op elkaar lijken.”
E: “ Maar nooit wordt ons gevraagd of we zussen zijn.”
M: “We hebben ook een heel ander karakter.”
E: “Jij bent echt een spring-in-‘t-veld.”
M: “Jij ook.”
E:  “Maar ik ben daarbij meer een planmiep.”
E: “Als ze ons voorstellen om nu naar Parijs te gaan, gaan we allebei.”
M:  “Ja, maar Eefke zou nog zeggen : ‘ja, maar ik moet nog…..’”
E: “Ik houd met alles en iedereen rekening.”
M: “Nou lijkt het net of ik nooit rekening met iemand houd.”
Eindelijk valt het stil tussen de twee Bouwkundestudenten. Ze moeten diep 
nadenken over mogelijke wensen die zij nog hebben. 
M: “We zijn op dit moment, en de komende week, gelukkig.”
Logisch, beiden zijn uitgenodigd voor een bedankweekendje van CHEOPS,  
waar ze actief lid zijn. Maar Eefke had al een weekend Brugge gepland.  
Ook leuk. De week kan niet meer stuk. (NS)


