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Vreemd, dat zal het zeker zijn. En
wennen ook. Maar het zal ook ruimte
geven. Meer ruimte voor nieuws.
Niet meer op woensdag hoeven
proppen, schrappen en schuiven
met dat laatste, net binnengekomen
nieuwsstukje dat je toch nog wilt
meenemen in de papieren Cursor.
Want internet is van elastiek! En dat
is de plek waar u vanaf de komende
jaargang het nieuws van Cursor zult
vinden: op www.tue.nl/cursor.
Achtergrond- en humaninterest
verhalen krijgen het alleenrecht in de
papieren Cursor, die vanaf september
om de week verschijnt. We hopen dat
u ons blijft opzoeken voor nieuws, zij
het digitaal. Want we schrijven het nog
steeds voor de hele TU/e-gemeenschap,
ook in de toekomst!
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Decaan prof.dr.ir. Klaas Kopinga van TN
probeert een verklaring te vinden voor
de stijging in de vooraanmeldingen voor
zijn opleiding. “We weten wel dat de
stijging deels zo hoog uitvalt doordat we
vorig jaar een slecht jaar hadden. En de
techniek lijkt in Nederland aan een
revival bezig te zijn.” Toch doet TN het
veel beter dan de andere natuurkunde-

Voor een interview ben ik op pad
met fotograaf Rien Meulman.
In Ammerzoden spreken we Joris
Penders. In een hippe lichtgewicht
rolstoel studeert hij voor het vak
Organisatie en strategie van
Technische Bedrijfskunde. Een
ruggenmerginfarct wilde een jaar
geleden het leven van de student
op zijn kop zetten. Maar dat is niet
gelukt. Joris Penders is niet klein
te krijgen. Een portret van een
doorzetter op onze achterpagina.

opleidingen in Nederland: de vooraanmeldingscijfers zijn landelijk ‘slechts’
met tien procent gestegen.
Op basis van de huidige cijfers verwacht
Kopinga rond de negentig eerstejaars uit
te komen. “Als de trend zich nog iets
voortzet, komen we boven de honderd
eerstejaars. Dan halen we de doelstelling uit het Sectorplan Natuurkunde. We
zullen wel het aantal practicumgroepen
moeten aanpassen aan deze hogere
instroom, maar we hebben in het
verleden ook boven de honderd gezeten
en hebben altijd de infrastructuur
gehouden voor minstens dat aantal.”
Ook bij Electrical Engineering maken ze
zich geen zorgen over de explosieve
toename - decaan prof.dr.ir. Ton Backx
verwacht op basis van het aantal intakegesprekken zelfs zo’n honderdtwintig
eerstejaars, tegen zeventig afgelopen
jaar. “Hier doen we al jaren ons best
voor. We hebben geprobeerd de

Wat wordt de status van de dean van het
Bachelor College? Hoe is straks de medezeggenschap geregeld? Onder welke
examencommissie valt een student
dadelijk? Komt er een basiskwalificatie
‘Coaching van studenten’? Vier voorbeelden van vragen waarop het CvB op dit
moment nog geen eenduidig antwoord
kan geven. De vragen die de U-raad aan
het CvB heeft voorgelegd, zijn zeer divers
van aard. Ze variëren van de toekomstige rol van de studieverenigingen tot
aan de precieze verdeling van contacturen en uren voor zelfstudie.

Volgens ir. Rinus van Weert, voorzitter
van de U-raad, is het vanzelfsprekend
nog maar een “eerste rondje” van vragen
die leven bij de U-raad. Van Weert: “De
U-raad accepteert het dat het CvB op dit
moment nog niet op alle vragen antwoord
kan geven. Aan het begin van dit herzieningsproces geven we het CvB graag
die extra ruimte. Wel gaan we maandag
voorstellen om er het komende
collegejaar een vast agendapunt van te
maken, zodat we maandelijks op de
hoogte gehouden worden. Zo kunnen we
gedurende het hele proces de vinger aan
de pols houden en er dan ook elke keer
de juiste vragen over stellen.”
Overigens wilde het CvB voor het
komend studiejaar al een maatregel
invoeren, die vooruitliep op de bachelorherziening. Studenten zouden minimaal
een vier voor een tentamen moeten
halen om nog in aanmerking te komen
voor een herkansing. Die maatregel
wordt echter nog niet ingevoerd per

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

Zijlstra vraagt Eerste Kamer
op te schieten
24 juni 2011 - De langstudeerwet moet
voor 1 september van kracht worden,
vindt staatssecretaris Halbe Zijlstra.
Studenten hebben dan een jaar lang
de tijd om de boete bij studievertraging
te ontlopen. Hij schrijft dat in een brief
aan de Eerste Kamer. De onlangs
geïnstalleerde senatoren wilden van
hem weten waarom hij haast heeft
met de wet. Zijlstra wil dat de Eerste
Kamer die nog voor de zomervakantie
behandelt. Dat moet gebeuren op
de laatste vergadering, op 5 juli.
De wet moet volgens Zijlstra voor
1 september in het staatsblad staan,
zodat studenten “vanaf de eerste dag

van het komende studiejaar (…)
rekening kunnen houden met de
verhoging van het tarief voor langstudeerders”. Dat was belangrijk
volgens de Tweede Kamer en de
Raad van State en daaraan is hij juist
tegemoet gekomen door de boete van
drieduizend euro pas vanaf september
2012 te gaan heffen, legt Zijlstra uit.

feest in elkaar te zetten. De ID-studenten maakten een grote vogel van
tientallen bierblikjes en hingen die later
op. Ze creëerden een loungeruimte met
catwalk annex ‘cattunnel’, waar volgens
Lucid-voorzitter Marleen van der Wiel
door de lichteffecten en door de dj
die er binnen draaide een ‘erg gave
sfeer’ hing.

ID-studenten ‘ontwerpen’
eigen feest

Zijlstra: “Duitse studenten
verrijken Nederlands
onderwijs”

24 juni 2011 - Studievereniging Lucid
(Industrial Design) hield donderdag
23 juni workshops, waarbij ze een
loungeruimte, decoratie, meubels,
kunst en vj-beelden maakten voor hun
eigen feest Genius, dat ’s avonds in
het Temporary Art Centre (TAC) in
Eindhoven werd gehouden.
Zowel in Vertigo, het Hoofdgebouw als
bij TAC stroopten studenten Industrial
Design (ID) de mouwen op.
Ze werkten de hele dag om hun eigen

opleiding aantrekkelijker te maken en
benaderen middelbare scholen om
duidelijk te maken dat onze opleiding
goede loopbaanperspectieven biedt.
Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen,
net als overigens in Delft en Twente.
Daar komt bij dat we nu een dertigtal
aanmeldingen hebben voor de nieuwe
bachelor automotive.”
Ook de decaan van Industrial Design,
prof.dr.ir. Aarnout Brombacher, toont
zich enthousiast over de groeicijfers in
de vooraanmeldingen voor ID. Het aantal
eerstejaars komt volgens de prognose
uit boven de tweehonderd, terwijl dit
jaar nog ongeveer honderdvijftig
studenten aan de studie begonnen. “We
zijn met name blij dat zoveel sociaal
geëngageerde bèta’s, want dat zijn het
bij ons in overgrote meerderheid, de
weg naar de TU/e weten te vinden. Van
dat type bèta willen we er graag meer
hebben op de TU/e. De sterke groei

U-raad bevraagt CvB uitvoerig
over bachelorherziening
De aangekondigde herziening van de
bachelor heeft bij de universiteitsraad
37 vragen opgeroepen, die inmiddels
schriftelijk zijn beantwoord door het
College van Bestuur. Op nogal wat
vragen moet het CvB aan het prille
begin van dit omvormingsproces het
antwoord schuldig blijven. Maandag
4 juli komen ze aan bod in de U-raadsvergadering.

Opmaak
Natasha Franc
Peter Peels

Redactieadres
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De jongste vooraanmeldingscijfers
beloven een forse groei van de instroom
voor met name Technische Natuurkunde
en Electrical Engineering. Het aantal
inschrijvingsverzoeken voor deze
opleidingen ligt vijftig procent hoger
dan vorig jaar om deze tijd. Ook
Industrial Design (+ 38%) en Technische
Informatica (+36%) hebben een forse
groei in het vooruitzicht. In totaal staat
de TU/e vijftien procent in de plus,
precies tussen naaste concurrenten
Delft (+ 7%) en Twente (+22 %).

28 juni 2011 - Staatssecretaris Halbe
Zijlstra gaat het werven van Duitse
studenten niet verbieden. Hij vindt hen
een “verrijking voor het Nederlandse
hoger onderwijs”, zolang instellingen
er hun bestaansrecht niet aan ontlenen.
Volgens Zijlstra is de kwaliteit van het
hoger onderwijs helemaal niet in gevaar
omdat instellingen geld krijgen per
student. Dat kost geld, maar het is in
Europa nu eenmaal zo geregeld dat de

overheid hoger onderwijs financiert
voor EU-burgers, schrijft Zijlstra.

Reactie wetenschap op samenwerkingsplannen met bedrijfs
leven: “We zullen ons best doen”
28 juni 2011 - Beleefd, maar gereserveerd.
Zo reageren universiteiten en onderzoeks
financiers KNAW en NWO op de plannen
om wetenschap en bedrijfsleven beter
te laten samenwerken. Ze zullen zich
inspannen om de samenwerking met
overheid en bedrijfsleven tot een succes
te maken, schrijven universiteiten
vereniging VSNU, onderzoeksfinancier
NWO en institutenkoepel KNAW in een
gezamenlijke verklaring. Ze zien in de
plannen veel “aangrijpingspunten” met
hun eigen missies, maar willen vooral
benadrukken hoe waardevol het
fundamentele, ongebonden onderzoek
is: de nieuwsgierigheid van wetenschappers is de voedingsbodem voor
huidige “en toekomstige” topsectoren.

september, maar meegenomen in de herzieningsplannen. Het CvB laat weten uiteindelijk niet slechts één maatregel uit
een totaalpakket van wijzigingen te willen halen. Volgens Van Weert hebben de
studentenfracties het CvB ervan kunnen
overtuigen dat de maatregel nog te
onvoldragen is. “Wat overigens niet wil
zeggen dat ze er straks wel mee akkoord
gaan”, aldus de U-raadsvoorzitter. (HK)

[E]

The announced redesign
of the bachelor resulted
in 37 questions from the
university council (UR), all of which
have now been answered in writing by
the Executive Board. In the early stages
of the redesigning process, the Executive Board had no answer to quite a
number of their questions. On Monday,
July 4, they’ll be discussed at the UR
meeting.

[E]

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

Zijlstra urges Senate to hurry
June 24, 2011 - The law concerning slow
students should be implemented
starting September 1, says State
Secretary Zijlstra. That way, students
have another year to avoid the fine for
slow students. He says so in a letter to
the Senate. The recently inaugurated
senators demand to know why he’s
in such as rush to implement the law.
Zijlstra wants the Senate to treat the
act before the summer recess, on the
last meeting on July 5.
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/e-opleidingen
betekent wel dat we alle zeilen moeten
bijzetten om alle studenten te kunnen
accommoderen. Directeur bedrijfsvoering Sabine van Gent en ik zijn daarom
al bezig concrete scenario’s voor diverse
studentenaantallen uit te werken. In dat
kader zijn we ook met het College van
Bestuur in gesprek”.
Het ziet er vooralsnog naar uit dat
Bouwkunde te maken krijgt met een
verwaarloosbare groei. Bij deze
opleiding werd gevreesd voor een forse

Dommeltunneltje proefterrein luchtzuivering
toename van de instroom door de
instelling van een numerus fixus bij
Bouwkunde in Delft. Gezien de beperkte
financiële middelen van de faculteit zou
dat tot problemen kunnen leiden. (TJ)

[E]

The most recent pre-enrolment numbers promise an especially steep
influx increase for Applied Physics and Electrical Engineering. The
number of applications for these departments is fifty percent higher
compared to numbers this time last year. Industrial Design (+38%)
and Computer Science & Engineering (+36%) can also expect a considerable
growth. On average, TU/e is up fifteen percent, smack in the middle of its immediate
competition Delft (+7%) and Twente (+22%).

Cursor zegt:
dag!
Dit is de laatste Cursor van deze
jaargang en tevens de laatste
Cursor die wekelijks is verschenen.
Met ingang van donderdag 8
september komt Cursor om de
week uit, in totaal zo’n twintig keer
per collegejaar. De focus van deze
nieuwe Cursor zal meer op
achtergrond, human interest en
onderzoek liggen. Nieuws is dan
vooral te vinden op onze website
www.tue.nl/cursor en via twitter en
facebook.
Tijdens de zomerperiode vindt u
nieuws op www.tue.nl/cursor en
via twitter- en facebook
Tijdens de Intro komt er geen
Cursor op papier uit; deze week
wordt online verslagen in woord,
beeld en film op een speciale site:
www.introcursor.nl.
De redactie wenst iedereen een

ID students design own party
Juni 24, 2011 - On June 23, student
association Lucid (Industrial Design)
hosted workshops in which participants created a lounge area, decoration,
furniture, art and VJ material for their
own party Genius. Genius was held
in the night of that same day in the
Temporary Art Center (TAC).
Zijlstra: “German student asset to
Dutch education”
June 28, 2011 – State Secretary Halbe
Zijlstra will not be prohibiting the
recruitment of German students.
He thinks they are “an asset to
Dutch higher education”, as long as
institutions aren’t justified by them.
According to Zijlstra, the quality of
higher education is not at stake at all,
since institutions receive money for
each student. It may be expensive,
but Europe simply decided to have
the government finance higher
education for EU citizens, Zijlstra says.

fijne vakantie en tot in september!
(BS)

[E]

This will be the final
Cursor of this academic year, and also
the last Cursor to
appear on a weekly basis. Starting
Thursday, September 8, Cursor will
appear biweekly and so will have
about twenty editions a year.
During the introduction period
there will be no paper Cursor; the
week will be reported in text, pictures and film on a special website:
www.introcursor.nl.
The editorial staff wishes everyone a happy summer break and
hopes to see everyone back here in
September!

Science responds to plans for
cooperation with business:
“We’ll try our best”
June 28, 2011 – Civil yet reserved.
It’s the best way to characterize the
response of universities and research
financers KNAW and NWO to the plans
for an intensified collaboration
between science and business.
They’ll try their best to establish
a successful cooperation with
government and businesses,
say university association VSNU,
research financer NWO and umbrella
organization KNAW in a collective
explanation.

Foto | Bart van Overbeeke

Bij de ingang van het Dommeltunneltje
staat sinds deze week een grote groene
container. Vanuit de tunnel lopen grijze
pvc-buizen naar het groene gevaarte.
Aan het hekwerk hangt een poster
zoals je die op de wetenschappelijke
conferenties tegenkomt.
De groene container bevat een coronareactor, vertelt dr.ing. Guus Pemen van
de onderzoeksgroep Electrical Power
Systems (faculteit Electrical Engineering). Samen met ingenieursbureau
Oranjewoud en de milieutechnici van
HMVT uit Ede, testen Pemen en zijn
collega’s de komende weken of de
vonken van de coronareactor in staat zijn
de lucht in het tunneltje van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof te ontdoen.

“Met een dieselaggregaat bootsten
we de luchtcondities na van echte
verkeerstunnels. Die vuile lucht zuigen
we uit de tunnel en leiden we door de
coronareactor. De gezuiverde lucht moet
minder dan de milieunorm van 0,4 ppm
(parts-per-million, red.) NOx bevatten.
Dat is een uitdaging. In het lab halen we
dat nu net en we willen laten zien dat
het ook in een praktijksituatie kan.” Als
de proef een succes blijkt, moet deze
luchtzuiveringtechniek ook bij echte
verkeerstunnels worden toegepast.
Volgens Pemen hoeven de fietsers die
van de tunnel gebruikmaken zich geen
zorgen te maken: de concentratie NOx
zal niet hoger zijn dan in een gewone
verkeerstunnel. “Er gaan geen mensen
van hun fiets vallen.” (TJ)

Ach en Wee

[E]

Since the start of this
week there’s been a
large, green container
at the entrance of the
Dommel tunnel. From within the tunnel,
grey PVC pipes run all the way into the
green colossus. Dr.ing. Guus Pemen of
the Electrical Power Systems research
group (Electrical Engineering) explains
the container holds a corona reactor.
In collaboration with engineering agency
Oranjewoud and the environmental
engineers of HMVT in Ede, Pemen and
colleagues will be testing whether
sparks from the corona reactor can
extract nitrogen oxide and particulates
from the air in the Dommel tunnel.
The tests will take several weeks.
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TU/e biedt voor het eerst eigen
Fulbright-beurs aan
De TU/e stelt voor het eerst samen met
de Amerikaanse Fulbright-stichting een
beurs beschikbaar waarmee een
Amerikaanse graduate student een jaar
lang onderzoek kan doen bij het
Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS). Vanuit de TU/e zelf
ontving promovendus Rob Gielen
onlangs een Fulbright-beurs, waarmee
hij voor vier maanden naar de VS kan.
Het is voor de eerst dat de TU/e op deze
manier samenwerkt met de Fulbrightstichting. Volgens ir. Sagitta Peters,
business manager bij ICMS, kan dit
debuut als voorbeeld dienen voor
andere onderzoeksgroepen aan de TU/e.
De stichting, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door senator
William Fulbright, biedt beurzen aan om
daarmee de samenwerking met buitenlandse onderzoekers te stimuleren.
Nederlandse onderzoekers kunnen een
beurs aanvragen voor onderzoek in de
VS en omgekeerd zijn er voor Amerikaanse onderzoekers jaarlijks zestien
beurzen beschikbaar waarmee zij

terecht kunnen in Nederland.
De TU/e heeft nu ook een eigen beurs,
die 20.000 euro groot is. De Fulbrightstichting verzorgt de promotie van de
beurs in de VS en de werving van
geschikte kandidaten, waar het ICMS er
dan één uit kiest. Volgens Peters wordt
er geworven aan goede universiteiten en
is het een mooie kans om talent uit te
wisselen. “Fulbright is ook in de VS een
garantie voor kwaliteit, er kunnen
interessante samenwerkingsverbanden
uit voortvloeien en het is een goede
promotie van de TU/e”, aldus Peters. Als
alles goed verloopt start de Amerikaanse onderzoeker in september 2012
bij het ICMS.
Aan de TU/e zelf ontving ir. Rob Gielen,
sinds 2009 promovendus bij de groep
Control Systems van Electrical Engineering, een Fulbright-beurs van vierduizend
dollar. Na de zomervakantie doet hij vier
maanden onderzoek aan de Universiteit
van Californië in Santa Barbara onder
supervisie van hoogleraar Andrew Teel.
Het onderzoek van Gielen richt zich op

systemen die werken met tijdsvertraging. “Neem bijvoorbeeld de werking
van cruise control in een auto. Als die
middels een sensor constateert dat de
auto moet afremmen omdat de voorganger te dichtbij komt, moet dat signaal
doorgegeven worden aan alle systemen
die daar iets mee moeten doen, zoals de
remmen. Ik houd me vooral bezig wat nu
precies de invloed is van de tijdsvertraging in dat geheel. We hebben hiervoor
ook contact met automobielfabrikant
Ford, waar we onze resultaten kunnen
valideren.” In 2013 hoopt Gielen zijn
promotie af te ronden. (HK)

[E]

For the first time, TU/e
and the American
Fulbright Association
will be awarding a grant
to an American graduate student to
conduct a year-long research at the
Institute of Complex Molecular Systems
(ICMS). Recently, PhD candidate Rob
Gielen was awarded a Fulbright grant
which enables him to go to the US for
four months.

Tech United maakt zich op
voor WK in Istanbul
De robotvoetballers van Tech United zijn
maandag 27 juni al vertrokken per
vrachtwagen. En zondag vertrekt de rest
van het team vanaf Schiphol naar
Istanbul. Op weg naar de Robocup, het
wereldkampioenschap voor robotvoetbal. Het toernooi start op 5 juli en de
finale is op zondag 10 juli. Een datum
die in de agenda van Tech United van
een rode cirkel is voorzien. Het moet de
dag worden dat Eindhoven, na drie
achtereenvolgende verloren finales,
eindelijk de hoofdprijs pakt.
Tech United is officieus Europees kampioen en behoort tot de topfavorieten.
Zeker nu bij de robotvoetballers allerlei
verbeteringen zijn aangebracht. Vooral
de keeper heeft flinke progressie
gemaakt. Na bijna een jaar testen is de
sluitpost sinds twee weken in staat om

hoge lobballen te stoppen. Waarmee de
achilleshiel van de ploeg is verholpen.
De doelman ‘ziet’ de aanstormende
ballen nu beter door gebruik te maken
van de Xbox Kinect. Aangevuld met een
laserscanner en frontcam.
Ook de voetballers in het veld hebben
betere sensoren gekregen. Ze zijn in
staat om alle data sneller te verwerken
en hebben geleerd om de exacte positie
van medespelers en bal te bepalen. Voor
alle duidelijkheid: de robots opereren in
het veld helemaal zelfstandig.
Eén robot is in Eindhoven achtergebleven voor de laatste testen. Hij vliegt
samen met de studenten, promovendi
en medewerkers van Tech United (19
mensen) naar Istanbul. De 37 kilo zware
robot moet voor de vlucht voor een deel
worden gestript, maar doet zeker mee
met de mid-size league, de eredivisie

van het robotvoetbal. (FvO)
De wedstrijden zijn rechtstreeks te
volgen via de website van Tech United:
www.techunited.nl

[E]

Tech United’s soccer
robots are already being
shipped to Istanbul by
truck. And the rest of
the team will be leaving from Schiphol
Airport on Sunday. All are on their way
to the Robocup, the world championships for robot soccer. The tournament
starts on July 5 and the finals are on
July 10, a date which has been marked
on Tech United’s calendar. It should
be the day Eindhoven finally wins the
first prize after having lost three finals
consecutively.

Weinig schade
door noodweer

Het noodweer dat van dinsdag op woensdag over Nederland trok, heeft weinig
schade aangericht op de campus in Eindhoven. De TU/e-brandweer was dinsdag
avond van tien uur tot middernacht vooral bezig om afgewaaide boomtakken
te verwijderen van de weg. Volgens brandweercommandant Mario de Roij van
Zuijdewijn lag vooral De Zaale bedekt met takken. Ook het fietspad aan de
Dommel werd schoongeveegd.
Verder waaiden op het nieuwbouwproject W-hal een aantal ijzeren pilaren om.
Een ploeg van de aannemer werd opgetrommeld om de zaak opnieuw te zekeren.
In het gebouw Paviljoen ging een binnenraam aan diggelen. (FvO)

[E]

The storm that swept across the Netherlands in the night of Tuesday to Wednesday didn’t cause much damage to the Eindhoven
campus. From 10PM Tuesday night to midnight, TU/e’s fire brigade was mostly preoccupied with removing tree branches from
the roads. According to fire chief Mario de Roij van Zuijdewijn, De
Zaale was especially covered with branches. The bicycle track was also cleaned
up.
At the new construction project W-hal, several iron pillars fell over. The contractor
was called and sent a team to secure everything. In the Paviljoen building, an
inside window shattered.

Bekende dief zonder
naam steelt weer laptop
Uit de ruimte van studievereniging
GEWIS is donderdag 23 juni een laptop
gestolen. Op de camerabeelden die op
de tiende etage van het Hoofdgebouw
zijn gemaakt, staat een bekende dader.
Hay Becks van de TU/e-beveiliging
herkende hem direct in zijn smoelenboek
waarin foto’s van veelplegers staan.
Beveiliger Hay Becks: “Dezelfde man
heeft ook op 24 februari van dit jaar bij
GEWIS toegeslagen. En is te zien op
bewakingsbeelden die genomen zijn
van een diefstal in het Matrixgebouw
op 12 mei 2010. Daar haalde hij toen
vier laptops weg.”
Volgens Becks is het voor de politie
moeilijk de dief in de kraag te pakken,
omdat er geen naam aan de dader valt
te koppelen. Mogelijk kan dat in de
toekomst veranderen, zodra de
Nederlandse justitie overeenstemming
bereikt met landen in Oost-Europa
over het uitwisselen van gegevens
uit hun database.
Dezelfde donderdag werd rond zeven
uur nog een laptop gestolen. Dit keer

bij URE in W-laag. Vermoedelijk is de
dader door een openstaande deur
binnengeglipt terwijl medewerkers
en studenten de wekelijkse borrel
bezochten. “De buitenwereld is op de
hoogte wanneer er kroegavond is op
de TU/e. Daar zouden de mensen op
de TU/e meer rekening mee moeten
houden”, aldus Becks. (FvO)
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On Thursday, June 23,
a laptop was stolen from
the common area of
student association
GEWIS. Camera footage from the
eleventh floor of the Hoofdgebouw
shows a well-known perpetrator. Hay
Becks of TU/e’s security immediately
recognized the man from a picture in his
repeat offender face book.

Internationale medewerkers leren
over de TU/e en Nederlandse cultuur
Nederlanders zijn van het aanraken en
ze eten zo licht tussen de middag. Twee
zaken die volgens internationale medewerkers opvallen aan Nederlanders.
Zo’n vijftien medewerkers en vijf echtgenoten/echtgenotes kregen afgelopen
vrijdag een introductie aan de TU/e,
waarbij onder meer cultuurverschillen
en -overeenkomsten aan bod kwamen.
Vrijdagmiddag zit een gemêleerd gezelschap in Traverse; medewerkers -vooral
promovendi en postdocs- uit landen als
Iran, Frankrijk, Engeland en Vietnam.
Ook twee Nederlanders nemen deel aan
‘Cultural awareness, workshop on mutual
understanding’. In groepjes moeten ze
bepalen wat volgens hen typisch voor
Nederlanders is. Daar komt onder meer
uit dat ze van papierwerk houden en
relaxed, tolerant, open en punctueel

zijn. Maar ook dat ze elkaar zo vaak aanraken, dat ze zo lang zijn en dat Nederlanders lichte maaltijden nuttigen.
Ze zijn het niet allemaal met elkaar eens
-sommigen vinden Nederlands beleefd,
terwijl anderen ze juist onbeleefd
vinden-, maar de conclusie is ook dat
wat iemand vindt, heel erg van de eigen
achtergrond en van de context afhangt.
De internationale medewerkers kregen
eerder die dag uitleg over de TU/e en
over huisvesting en hadden een rondleiding over de campus.
Devin Giddings (Groot-Britannië) is
begonnen als postdoc bij Technische
Natuurkunde. Hij vindt de introductiedag
een goede gelegenheid om andere
mensen te ontmoeten en meer te leren
over de Nederlandse cultuur. Voor Nederlander Eric Creusen (promovendus
Wiskunde & Informatica) bracht de

introductiedag een interessante reflectie
op Nederland. “Ik realiseerde me dat ik
toch meer Nederlands ben dan ik dacht.
Ik herkende bijvoorbeeld dat we hier een
scheiding hebben tussen privé en werk.
Ik zal inderdaad minder snel een collega
thuis uitnodigen.”
Willem van Hoorn, die internationale
medewerkers wegwijs maakt op de TU/e
en de nieuwe medewerkers vrijdag
begeleidde, laat weten dat Nederlandse
en internationale werknemers voorlopig
nog ieder hun eigen introductie hebben.
“We nodigen Nederlanders wel expliciet
uit om aan de workshop voor internationale medewerkers deel te nemen, maar
andersom is lastig, omdat Nederlandse
werknemers de introductie liever niet in
het Engels willen.”
Uit cijfers van mei 2011 blijkt dat de
meeste internationale werknemers aan
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de TU/e uit Europa komen, gevolgd door
Azië. De meesten van hen zijn promovendi. Er staan vooral Chinezen op de
loonlijst van de TU/e (153 op dit
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moment), maar de TU/e kent ook
behoorlijk wat Indiërs (94), Italianen
(90), Iranezen (85) en Turken (76). (JvG)

The Dutch like to touch people and enjoy extremely light lunches.
These are just two striking aspects of the Dutch, according to international staff. Last Friday, some fifteen staff members and five spouses
were given an introduction to TU/e that covered cultural differences
and similarities, among other things.
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Woede over duurdere verblijfsvergunning
voor student en wetenschapper
Tot woede van universiteiten, hoge
scholen en studenten verhoogt minister
Leers van Immigratie de tarieven voor
wetenschappers en studenten van
buiten Europa die naar Nederland
willen komen. De nieuwe tarieven voor
inreisvisa en verblijfsvergunningen
gaan per 1 juli gelden: dat is aanstaande
vrijdag. Ook een verlenging gaat meer
geld kosten.
Zo moet een student geen 438 euro,
maar zeshonderd euro betalen voor
een inreisvisum en verblijfsvergunning.
Een verlenging na een jaar kost geen
52 euro meer, maar 150 euro. Voor
wetenschappers geldt een vergelijkbare
stijging van 338 naar 650 euro voor
een inreisvisum en verblijfsvergunning.
De kosten voor verlenging gaan ook
met bijna honderd euro omhoog naar
375 euro.
Overhaast en onverstandig, zeggen
studenten en universiteiten in een
gezamenlijk persbericht. Het is namelijk
onmogelijk om studenten binnen enkele

dagen goed te informeren over de
gestegen kosten. De studenten zijn al
geïnformeerd over de huidige tarieven
en sommigen hadden zelfs al betaald.
“Deze vorm van onbehoorlijk bestuur is
bijzonder schadelijk voor de reputatie
van de instellingen en van Nederland.”
Volgens het ministerie dekken de
nieuwe tarieven de kosten die de IND
moet maken, maar daar geloven de
instellingen weinig van: “Afgelopen jaren
hebben de hoger onderwijsinstellingen
steeds meer taken overgenomen van
de IND.”
Voor een ‘kennismigrant’, die in het
bedrijfsleven een bijdrage levert aan
de kenniseconomie, blijven de kosten
voor de eerste aanvraag van visum en
verblijfsvergunning hetzelfde als
voorheen: 938 euro. Het kabinet maakt
nog altijd een onderscheid tussen
kennismigranten en wetenschappers.
Leers schrijft in zijn brief: “Ik breng
hierbij in herinnering dat in het
ACVZ-advies ‘Leges voor (arbeids)

migratie naar Nederland’ van mei 2008
niets is gebleken van een duidelijk
belemmerende werking van de
toenmalige tarieven op de komst van
kennis- en arbeidsmigranten naar
Nederland.”
Toch vond de adviesraad ACVZ de
tarieven hoog in vergelijking met andere
landen. Het zou goedkoper moeten
worden, vonden de adviseurs. “Van een
dergelijke reductie zal een duidelijk
signaal uitgaan dat in Nederland voor
gewenste migranten een uitnodigend
beleid geldt.” (HOP)
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Universities, universities
of applied sciences and
students are outraged:
minister Leers of
Immigration will be increasing the rates
for scientists and students who want to
come to the Netherlands. The new rates
for entry visas and residence permits
will be effective from July 1 – next Friday.
Extensions will also come to be more
expensive.

Invoering harde knip stapsgewijs dichterbij
Vanaf september 2012 is het voor TU/estudenten niet meer mogelijk om aan
een master te beginnen zonder de
bachelor te hebben afgerond. Een
speciale commissie is al enige tijd bezig
met het voorbereiden van de invoering
van de harde knip aan de TU/e. Vorige
week verscheen een voortgangsrapportage.
In die rapportage komt onder andere het
voorstel aan bod om de tentamenperiode
van het eerste kwartiel in te korten van
twee weken naar één week en de
interimperiode te verschuiven naar
begin juli. Alleen dan zou elke student
tijdig op de hoogte zijn van de
tentamenresultaten van de bachelor
vakken. Dat voorstel heeft het echter
niet gehaald bij de opleidingen, aldus
de nota, met als gevolg dat straks
sommige studenten nog niet alle
resultaten ontvangen hebben bij
aanvang van de master.
Voorgesteld wordt om studenten wel toe
te staan al masteronderwijs te volgen,
maar ze nog niet in te schrijven.

Dat gebeurt dan pas wanneer zeker
is dat ze alle bachelorvakken gehaald
hebben. De nakijktermijn van alle
bachelortentamens zou moeten worden
teruggebracht van vijftien naar tien
werkdagen. Voor de interimtentamens
zou dat vijf werkdagen moeten worden.
Voor de master zijn twee instroom
momenten noodzakelijk: in september
en februari. Die momenten dienen
studeerbaar te zijn, wat volgens de
commissie wil zeggen dat de gekozen
opleiding bij voldoende inspanning in
twee jaar na de inschrijving af te ronden
moet zijn. De Centrale Commissie
Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) van de
TU/e gaat controleren of dat ook opgaat
voor het instroommoment in februari.
Ook krijgen studenten straks ook een
studiepakket met daarin de onderwijs
eenheden die onderdeel zijn van hun
opleiding. Andere eenheden mogen
ze niet volgen, waardoor er een nog
striktere scheiding komt tussen
bachelor- en mastervakken. Nu is die
scheiding er nog niet voor zes procent

van de vakken.
Inmiddels is er ook een hardheids
clausule opgesteld voor schrijnende
gevallen die door bijzondere omstandig
heden onevenredig getroffen worden
door de invoering van de harde knip.
De examencommissies van de
faculteiten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering ervan.
Maandag 4 juli komt de rapportage
aan bod in de vergadering van de
universiteitsraad. Het College van
Bestuur moet de voorgenomen
besluiten nog accorderen, zodat ze
vertaald kunnen worden in onderwijsreglementen. (HK)
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From September 2012,
students will not be
allowed to start on a
master’s without having
completed their bachelor curriculum.
A special committee has been working
on the implementation of the bachelorbefore-master rule at TU/e. Last week, a
progress report was published.

Scheikundestudenten
op audiëntie bij decaan
Twee eerstejaars studenten Scheikundige Technologie zijn maandag
ontvangen door decaan prof.dr.ir. Jaap
Schouten. Alex Blokhuis en Daan van
Kleef waren eerder deze maand tijdens
de Nationale Scheikundeolympiade
onderscheiden door de Vereniging van
de Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI) omdat ze een tien hadden
behaald voor hun eindexamen
scheikunde.
Schouten overhandigde de twee namens
het faculteitsbestuur de complimenten
en het boek ‘2030: Technology That Will
Change the World’ van TU/e-hoogleraren
prof.dr. Rutger van Santen en prof.ir.
Djan Khoe en wetenschapsjournalist
Bram Vermeer. Hij zei het bijzonder te

vinden dat twee van de drie studenten
die de prijs van 2.500 euro van de VNCI
hebben gekregen, aan de TU/e
studeren. Ook wilde hij graag weten
waarom Blokhuis en Van Kleef ervoor
hadden gekozen om naar Eindhoven te
komen en wat ze de sterke en zwakke
punten van de opleiding vonden.
De twee studenten kwamen in
aanmerking voor de geldprijs van de
VNCI omdat ze naast een tien voor
scheikunde ook een tien voor
natuurkunde hadden, vertelt Van Kleef:
“Er waren vorig jaar ongeveer veertig
tienen voor scheikunde. Daarom hadden
ze een extra criterium bedacht.” De
bewierookte studenten blijken
multitalenten: Blokhuis had drie tienen
op zijn eindlijst en Van Kleef, die

volgend jaar in Cambridge gaat studeren
(zie Nieuws|Mens), maar liefst acht.
Overigens vindt de Nationale Scheikundeolympiade, dit jaar van 3 tot 10
juni georganiseerd door AkzoNobel in
Sassenheim, volgend jaar plaats op de
TU/e. (TJ)
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On Monday, two Chemistry freshmen of Chemical
Engineering and Chemistry were granted an
audience with prof.dr.ir. Jaap Schouten.
Earlier this month, Alex Blokhuis and
Daan van Kleef received a decoration
from the Netherlands Chemical Industry
Association (VNCI) because they both
scored ten out of ten on their Chemistry
final.

Zes TU/e’ers in top-50 meest
invloedrijke Eindhovenaren
Er staan zes TU/e’ers in de top-50 van meest invloedrijke mannen en vrouwen
in de regio Eindhoven van stadsglossy FRITS. De namen die bevestigd zijn:
CvB-voorzitter dr.ir. Arno Peels, universiteitssecretaris ir. Harry Roumen,
hoogleraar bij Scheikundige Technologie prof.dr.ir. Maaike Kroon, prof.dr. Carlijn
Bouten van Biomedische Technologie en STU-hoofd dr. Karen Ali. De zesde naam
wil de redactie van FRITS nog niet bekendmaken. De lancering van de nieuwe
editie van FRITS is op maandag 4 juli. (BS)
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There are six TU/e people in city glossy FRITS’s top 50 of most
influential men and women of the Eindhoven area. Confirmed
names include: Chairman of the Executive Board dr.ir. Arno Peels,
secretary of the university ir. Harry Roumen, Professor at Chemical
Engineering & Chemistry prof.dr.ir. Maaike Kroon, prof.dr. Carlijn Bouten of
Biomedical Engineering and STU director Karen Ali. FRITS won’t reveal the name
of the sixth TU/e affiliate yet. The new edition of FRITS will appear on Monday,
July 4.
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“De zondag na de tentamens staat in
Cambridge bekend als ‘Suicide Sunday”
Daan van Kleef, eerstejaars Scheikundige Technologie, slaagde vorig jaar
met acht tienen op zijn eindlijst.
Maandag mocht hij bij decaan Jaap
Schouten op audiëntie komen. Na de
zomer begint hij aan een studie
Chemical Engineering in Cambridge.
Waarom ben je Scheikundige
Technologie aan de TU/e gaan
studeren?
“Scheikunde aan een technische
universiteit is toepassingsgerichter
en leek me meer perspectief te bieden
op leuke banen, bijvoorbeeld in het
bedrijfsleven, dan scheikunde aan een
gewone universiteit. En ik zie mezelf
niet de rest van mijn leven in het lab
zitten. Ik kom uit Utrecht en daar denkt
iedereen dan meteen aan Delft, maar
de sfeer beviel me daar niet zo.
Tijdens een werkweek was ik al op de
TU/e geweest en ik was onder de
indruk van de labfaciliteiten.”
Toch ben je na de vakantie al weer weg.
“Ja, ik ben aangenomen in Cambridge.
Vorig jaar had ik me daar ook al aangemeld, maar ik ben toen niet toegelaten.
Dit jaar heb ik het nog een keer
geprobeerd en deze keer hoefde ik
zelfs niet langs te komen voor een
gesprek. Dat zou best te maken kunnen
hebben met mijn eindexamencijfers,
die toen inmiddels bekend waren.
Ik wilde naar een topuniversiteit en
Cambridge heeft een vriendelijkere
uitstraling dan Oxford.”

Hoe zie je studeren in Cambridge voor je?
“Ik begin daar gewoon in het eerste
jaar; in Engeland doen ze maar in een
paar vakken eindexamen, waardoor ze
na de middelbare school al verder zijn
dan hier. Je hebt daar zes dagen per
week college; ook op zaterdag dus.
Maar er hangt een sfeer van hard
werken en tegelijk ook lol maken;
dat spreekt me erg aan. In Cambridge
word je overigens aangenomen door
een College, in mijn geval Christ
College, waar je intern verblijft.
Dat betekent ook je geen reistijd hebt.
Dat scheelt: dit jaar heb ik heen en
weer gereisd tussen Utrecht en
Eindhoven. Toch weet ik al wel dat ik
zes keer per jaar naar Nederland reis:
ze hebben in Cambridge blokken van
acht weken college en dan telkens zes
weken vrij. Dan schoppen ze je het
College uit en wordt je kamer
verhuurd. De tentamens zijn maar
een keer per jaar. Dat is wel heftig.
De zondag na de tentamens en
voordat de uitslagen bekend worden,
staat bekend als ‘Suicide Sunday’.” (TJ)
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Daan van Kleef,
freshman at Chemical
Engineering and
Chemistry, scored ten
out of ten on his high-school exams
for no less than eight subjects. Last
Monday, he was granted an audience
with Dean Jaap Schouten. After
summer, he’ll embark on the Chemical
Engineering program in Cambridge.
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Algemeen
Communicatie Expertise Centrum |
Tijdelijke interne website TU/e
Op 1 juli 2011 gaat de ‘interne website’
van de TU/e online. Dit is de aangepaste
versie van de website w3.tue.nl. Het is een
website die studenten en medewerkers
van informatie voorziet en interactie
mogelijk maakt die van belang is voor de
interne werkprocessen. De website blijft
vooralsnog ook bereikbaar voor externe
bezoekers, omdat de informatie van de
bibliotheek nog op deze website staat.
De ‘interne website’ zal straks eenvoudig
in het TU/e-brede project ‘Interne
Informatievoorziening’ worden ingebed
en dient dus als voorbereiding op een
structurele informatievoorziening
(TU/e-breed intranet).
TU/e Internal Website
On July 1, 2011 the TU/e ‘Internal
Website’ goes live. This is the modified
version of the website w3.tue.nl. It is a
website that provides students and staff
with information and enables interaction
which is important for the internal work
processes. The website will remain
accessible even to external visitors,
since for the time being the information
of the TU/e Library remains on this
website. In the future the ‘Internal
Website’ will be embedded in the
TU/e-wide project ’ Internal Information
Service’ and thus serves as a preparation for structural information service
(TU/e-wide intranet).
Studium Generale |
Student-assistenten gezocht
Studium Generale heeft tot taak de
maatschappelijk, intellectuele en
culturele vorming van studenten te
bevorderen. In samenwerking met
studenten organiseert SG lezingen,
discussies, concerten, theater- en
filmvoorstellingen en workshops voor
studenten.
We zijn op zoek naar 1 student-assistent
(6 uur) voor het Gaslab, waar o.a.
concerten worden georganiseerd op
donderdagen (en soms woensdagen),
zijn we op zoek naar een s.a. voor
techniek en productie. Voornaamste
taken zijn bediening licht, opbouwen
podium, assisteren van de SGprogrammamaker. Het leuke is dat je,
naast het leren van techniekdingen, ook
veel concerten en theatervoorstellingen
kunt zien.
We werken bij programma’s in het
Gaslab met een reserveringssysteem.
Van tevoren kunnen mensen via onze
site reserveren alsook betalen
(studenten altijd gratis). Aan de deur
moet je via het systeem controleren of
mensen gereserveerd of betaald hebben
of ze kunnen aan de deur betalen.
Jij bent een half uur voor aanvang
aanwezig op ‘n programma-avond en
in overleg met de programmamaker sta
jij tot uur X aan de kassa. Het leuke is
dat het maar weinig tijd kost (2 uur per
week), veel vluchtige contacten met

bezoekers hebt en natuurlijk ook veel
concerten en theatervoorstellingen
kunt zien.
Meer info: d.a.c.ernst@tue .nl en
C.J.C.B.Bolwerk@tue.nl

ALLE FACULTEITEN
Keuzevak Filosofie | ‘Wetenschap en
religie’ (0FC14)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen,
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.
Wanneer: Semester A (kwartielen 1 en 2)
dinsdags 13.45-15.30 uur,
vanaf 6 september 2011
Waar: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie: voor studenten van álle
faculteiten geen specifieke voorkennis
vereist.
Inschrijving: via OASE, of via de docent
Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://onderwijs.
ieis.tue.nl/nl/certificaten/prst
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Entrepreneurship @ TU/e
TU/e makes a priority of preparing
young people for innovative entrepreneurship, incorporating both know
ledge-based entrepreneurship subjects
and entrepreneurial skills training into
its bachelor’s and master’s programs.
Within the context of entrepreneurship
education the TU/e cooperates closely
with Tilburg University in the Brabant
Center of Entrepreneurship (BCE).
On September 7th the Brabant Center
of Entrepreneurship is organizing an
information meeting about the CTE
program. CTE stands for Certificate of
Technology Entrepreneurship and this
program is open for all master’s, PDEng
and PHD students. Within this certificate
program we provide you with more
knowledge about entrepreneurship,
teach you entrepreneurial skills and
even help you to set up your own
company.
For more information please visit our
website (www.bc-e.nl) to learn more
about our programs.

Voor meer informatie, zie OASE onder
0FC14, of neem contact op met de
docent: 024 - 3566545, of
p.m.f.oomen@tue.nl.

MENSEN
Dienst ICT | Afscheid Cees du Bois
Cees du Bois, werkzaam bij Dienst ICT,
gaat met vervroegd pensioen. U bent
van harte welkom op zijn afscheids
receptie. Deze wordt gehouden op
dinsdag 30 augustus vanaf 16.00 uur
in het PVOC.
Bureau Promotie & Plechtigheden |
Intreerede
Op vrijdag 8 juli houdt prof.ir. E.S.M.
Nelissen haar intreerede aan de faculteit
Bouwkunde. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van de rede is: ‘More is less’.
Promoties
G. Bisson MSc verdedigt op donderdag
14 juli zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in De Zwarte
Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Endomorphism Rings in Cryptography’.
Bisson promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor
is prof.dr. T. Lange.
D.L. Kelly MSc verdedigt op woensdag
31 augustus 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 ‘Incorporating Process Mining
into Human Reliability Analysis’.
Kelly promoveert aan de faculteit
Industrial Design. De promotoren
zijn prof.dr.ir. A.C. Brombacher en
prof.dr. D.M. Karydas.

STUDENTENLEVEN
Sambuca | Blokfluitdag
Op zaterdag 17 september houdt
studenten blokfluitensemble Sambuca
de Sambucadag, een blokfluitdag voor
alle studenten en medewerkers van
de TU/e, in de Bunker. Samen muziek
maken, op niveau blokfluiten, blokfluitensembles en gezelligheid vormen de
leidraad van deze Sambucadag die
onder leiding staat van Bert Honig en
Sambuca-dirigente Maartje van den
Boom-Coppes.
Het thema van de dag ‘Houd jij ook
zo van Sambuca?!’ verwijst naar het
blokfluitensemble, het drankje en
de bijbehorende muziek. Tijdens de
blokfluitdag wordt onder meer aan
een arrangement van het tweede
Brandenburgse concert van J.S. Bach,
enkele drinkliederen en uiteraard
het stuk ‘Sambuca’ gewerkt.
Inschrijven is mogelijk t/m 1 september
2011 voor individuele blokfluitisten
tussen de 16 en 30 jaar, alle studenten

en medewerkers van de TU/e en
blokfluitensembles uit heel Nederland.
Voor deelname geldt wel dat men
minimaal op B-niveau moet kunnen
spelen. De Sambucadag kost 25 euro
incl. lunch en diner en vindt plaats
tussen 10.00-21.00uur. Voor meer
informatie en inschrijving kunt u terecht
op onze website www.studentenmuziek.nl

DIVERSEN
Bits & Chips | High-Tech Product
Lines 2011 Datum: woensdag 28 &
donderdag
29 september 2011
Locatie: ASML, building 7, Veldhoven
Website: www.bits-chips.nl/events/hpl
Contactpersonen: Kim Huijing &
Marjolein Vissers
E-mail: events@techwatch.nl
NWO | Voorlichtingsdagen
Veni, Vidi, Vici
Ben je van plan een Veni, Vidi of Vici aan
te vragen en wil je praktische informatie
en tips van commissieleden, coördina
toren en laureaten? Kom dan naar een
voorlichtingsochtend of -middag bij
NWO. Daar hoor je van laureaten,
coördinatoren en commissieleden waar
je op moet letten bij je subsidieaanvraag,
wat je wel moet opschrijven en wat niet
en welke aanvraag succesvol is en
waarom.
Vrijdagmiddag 2 september,
13.00 - 16.30 uur: voorlichting voor
bèta en life sciences onderzoekers
Donderdagochtend 13 oktober,
9.00 - 12.30 uur: voorlichting voor
bèta en life sciences onderzoekers
De voertaal is Engels en de voorlichting
is het NWO-gebouw aan de Laan van
Nieuw Oost-Indië 300 in Den Haag.
Programma, routebeschrijving en meer
informatie: www.nwo.nl/vivoorlichting
Directe link naar het aanmeldformulier:
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/
pages/NWOP_8J8CJA
Are you planning to apply for a Veni,
Vidi or Vici and do you want practical
information and tips from successful
applicants, coordinators and committee
members? Then make sure you attend
one of NWO’s information meetings.
There you will hear from successfull
applicants, coordinators and committee
members about what to pay attention to
when completing your grant application,
what not to write and why some
applications are successful and why.

Friday afternoon 2 September,
13.00 - 16.30 hrs.: information for
bèta and life sciences researchers
Thursday morning 13 October,
9.00 - 12.30 hrs.: information for
bèta and life sciences researchers
The days will be held in English at NWO,
Laan van Nieuw Oost-Indië 300, Den Haag.
Programme, directions, more information: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/
pages/NWOA_7V8HJ9_Eng
Direct link to registration form:
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/
pages/NWOP_8J8CJA_Eng
Brabant Center of Entrepreneurship |
Vernieuwende bedrijfsideeën
Het Brabant Center of Entrepreneurship
is samen met New Venture een regionale
businessplan-competitie gestart om
zoveel mogelijk vernieuwende ideeën
te verzamelen.
Tijdens deze competitie strijden
studenten van de TU/e, Universiteit van
Tilburg, Avans Hogescholen, Fontys
Hogescholen en NHTV Breda tegen
elkaar. Om een zo goed mogelijk plan te
ontwikkelen wordt ieder studententeam
ondersteund door ervaren ondernemers/
professionals. Natuurlijk zijn er ook
mooie prijzen te winnen, maar die
houden we nog even geheim!
Op 15 november vindt de grote finale
plaats en dan zullen de tien beste
ideeën gepresenteerd worden tegenover
een professionele jury. Meld je nu alvast
aan zodat we je op de hoogte kunnen
houden over de verdere ontwikkelingen.
De wedstrijd start in september en duurt
2,5 maand! Voor meer informatie zie
www.newventurebrabant.nl.

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

Advertenties

tot

Ben jij

de ondernemende student die
een vliegende start wil maken?
Check www.LIOF Yeah.nl

Yeah!

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
LIOF Yeah is een studentondernemerscompetitie van NV Industriebank LIOF met leadpartners Rabobank
en Vodafone en met medewerking van OfﬁceDepot, Unilogic integrated ICT, RSM Wehrens,
Mennen & de Vries, Infour Marketing + Communicatie, Schrijen-Lippertz en LIOF Business Centers.
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It all starts with U
De universiteit heeft een koers uitgezet
voor de komende tien jaar. Maar hoe
staan we er nu voor? Waar zijn studenten
en medewerkers trots op en wat hebben
ze daar zelf aan bijgedragen?

Job Beckers | Promovendus
plasmafysica

kruisbestuivingen innovativiteit en
creativiteit zeker bevorderen.”
Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Als je kijkt naar onze groep EPG zie je
dat de partners waarmee we samenwerken erg divers zijn. We doen
onderzoek samen met grote hightech
bedrijven zoals ASML, Philips en Draka,

maar we werken op fundamenteel
gebied ook samen met partijen als de
brandwondenstichting en de European
Space Agency (ESA). Zo hebben we
bijvoorbeeld onlangs, in samenwerking
met ESA, experimenten aan stofdeeltjes
in plasma’s gedaan bij zwaartekracht
loosheid tijdens paraboolvluchten.
Paraboolvluchten zijn vluchten die in

Bordeaux, Frankrijk worden uitgevoerd
met een Airbus A300 die zo’n traject
vliegt dat hij ongeveer 20 seconden lang
in vrije val (geen zwaartekracht) verkeert.
Als we het hebben over samenwerking
vanuit een onderzoeksgroep, is mijn
inziens diversiteit zonder focus te
verliezen erg belangrijk.”

Wie ben je en waar houd je je mee bezig?
“Ik ben Job Beckers, 29 jaar en
promovendus plasmafysica in de groep
Elementaire Processen in Gasontladingen
(EPG) van de faculteit Technische
Natuurkunde.”
Waar ben je trots op, kijkend naar de TU/e?
“De interdisciplinaire samenwerking,
zowel binnen de TU/e als met partijen
daarbuiten. Binnen de TU/e zie je
dat faculteiten erg hecht met elkaar
samenwerken en steeds meer samen
optrekken om de vragen van vandaag en
de toekomst te beantwoorden. Als je
naar buiten kijkt, zie je tegelijkertijd dat
de interactie tussen enerzijds de TU/e
en anderzijds hightech bedrijven en
instituten, steeds belangrijker en
efficiënter wordt. Vooral op een technische
universiteit als de onze, zullen dergelijke

Wat is je volgende mijlpaal hier?
“In december 2011 rond ik mijn promotie
af. Op het moment oriënteer ik me op de
vervolgstap in mijn carrière. Daartoe
liggen nog alle mogelijkheden open.”
Waar zou je aan de TU/e graag je tanden
in zetten?
“Iets dat altijd zeer moeilijk is wanneer
het gaat om technisch wetenschappelijk
onderzoek, is: hoe vertaal je je onderzoek
en bevindingen naar iets dat door een
maatschappelijk breed publiek wordt
begrepen? Aangezien onderzoek voor
een groot deel wordt gefinancierd uit
maatschappelijke gelden, is dit per
definitie belangrijk. Misschien nog wel
belangrijker dan deze reden is het feit
dat je mensen hiermee enthousiast kunt
krijgen en je de jeugd stimuleert om een
technische studie te kiezen. Dat hebben
we nodig in Nederland. Op het moment
zet ik hier, naast het schrijven van mijn
proefschrift, mijn tanden in en schrijf ik
samen met twee collega’s een populair
wetenschappelijk boek over de schoon
heid van plasma’s en haar bijzonder
uitgestrekt gebied aan toepassingen.”
(NS)

Job Beckers

Advertentie

Effe zeuren
Als u dit leest is de Kamer met reces
en het kabinet op vakantie. Tijd voor
een tussenbalans.
Onze premier: een onverbeterlijke
‘blijo’ en Nederlands kampioen
après-skiën. Doet zijn best, maar
wordt belemmerd door allerlei
religieuzen: afgevallen katholieken
van het CDA, anti-islamstrijders van
Geert en een zwartekousen-Zeeuw.
Kan niet rekenen. In NRC Handelsblad
van 11 juni zegt hij: “De schuld van
Nederland neemt iedere dag met 60
miljoen euro toe”. Dat is bijna vier euro
per dag per Nederlander. Maar, 60
miljoen per dag is 22 miljard per jaar.
Die denkt Rutte te kunnen terugver
dienen door in vier jaar tijd 18 miljard
te bezuinigen. Factor vijf kwijtgeraakt.
Maxime Verhagen. Ach gut, klem
tussen Wilders en de CDA-achterban,
net als Gerd Leers.
Hillen: met de tanks en helikopters
wegbezuinigen! Waarom zouden ze bij
defensie het helikopterwoord ‘Cougar’
als Koegaar uitspreken, met de
klemtoon op ‘gaar’; zouden ze denken
dat het Frans is?
Rosenthal: een geval apart; hoogleraar
(politicologie, volgens sommigen een
vak) in een doctorandussenkabinet.
In een boek van Hans Daalder, vader
van Obama-fan Ivo, staat een foto van
Uri als medewerker van Daudt - bekend
van de Amsterdamse ‘affaire’. Hij had
toen een heleboel haar en staakte
mee tegen studenteninspraak.
Bleker: stond pal voor onze
komkommers, maar belazert de
Belgen. Ontpolderen die man!
Piet Hein Donner: zijn daden bennen
klein, maar zijn mond is groot.
Opstelten: idem. Jan Kees de Jager:
zijn buik wordt dikker naar mate zijn

beurs platter wordt: ‘abspecken!’
Henk Kamp: een Tukker, heb ik wel
waardering voor. Zegt verstandige
dingen, laat zich de kaas niet van
het brood eten. Had een beter kabinet
verdiend.
Melanie Schultz: heeft voluit de
langste naam van allemaal.
Wil 130 kilometer op de Afsluitdijk.
Kan helemaal niet: die is maar
30 kilometer lang. Die dijk moet,
net als de rest van Nederland,
royaler worden bedekt met asfalt:
pek en veren!
Ben Knapen, ooit succesvol corres
pondent in Duitsland, nu onzichtbaar,
net als Frans Weekers, Paul de Krom
en Joop Atsma.
Laten we allemaal maar met reces
gaan.

Keuzevak filosofie (0FC14)

VOOR NA DE ZOMER!!!

Wetenschap en religie
filosofische verkenning van een complexe verhouding
Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte

Onze westerse cultuur is in hoge mate gevormd door én de christelijke
religie én de opbloei van de natuurwetenschappen. Deze twee
cultuurscheppende krachten zijn onderling echter zeer verschillend wat
betreft hun methode, inzicht, cultureel prestige, etc. Dat maakt de vraag
interessant naar hun verhouding: zijn zij elkaars concurrenten, zijn ze
vreemden voor elkaar die elkaar hooguit aanvullen, of is hun relatie
- al dan niet gewenst - hechter? Welke verschillende vormen van
(ir)rationaliteit vertegenwoordigen ze, en hoe verhouden die zich?
Deze vragen zullen historisch en actueel vanuit een filosofische
invalshoek nader besproken worden.
Wanneer

: Semester A (kwartielen 1 en 2)
dinsdags 13.45-15.30 uur, vanaf 6 september 2011
Waar
: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten : 4 ECTS
Voor wie
: voor studenten van álle faculteiten
geen specifieke voorkennis vereist
Inschrijving
: via OASE, of via de docent
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/certificaten/prst

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Meer informatie op OASE: http://onderwijs.tue.nl bij vakcode 0FC14,
of via de docent: prof.dr. Palmyre Oomen, T: 024 –3566545, E: p.m.f.oomen@tue.nl.
cursor-thomas more 110624.indd 1

27-06-2011 11:15:49
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Carlo trekt de kar
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke
Sinds maart 2011 is dr.ir. Carlo van de Weijer -vice-president Traffic Solutions
bij TomTom- aan de slag om TU/e’s strategic area Smart Mobility in te richten.
Hij is gehuisvest in een kantoor in de benedenverdieping van het Hoofdgebouw.
Met vooralsnog kale muren, lege tafels en nergens voorwerpen. Een tamelijk
ongezellige werkomgeving. Maar Van de Weijer heeft er geen problemen mee.
Hij heeft contact met veel faculteiten en kiest ervoor om de meetings daar te
houden. Leert hij meteen de opleidingen goed kennen. Hij werkt naast zijn baan
bij TomTom twee dagen per week aan de TU/e en dat is momenteel erg krap.
Want hij heeft nogal wat werk te verzetten.

Je hebt een kwartaal de tijd gehad om
je goed in te graven bij de TU/e. Wat is
je opgevallen?
“De TU/e is dynamischer dan ik dacht.
Geenszins de trage organisatie die
menigeen mij had voorspeld. Als ik
vragen uitzet krijg ik vlot informatie.
Er hangt een leuke sfeer. Dat had anders
kunnen zijn, want research moet zich
dadelijk met drie kerngebieden gaan
bezighouden (energy, health, smart
mobility, red.) waardoor andere gebieden
wellicht onder druk komen te staan.
Maar een protectionistische houding van
medewerkers die zich bedreigd voelen,
ben ik niet tegengekomen. Meer de sfeer
van ‘samen de schouders eronder’.
We hebben ook nog met politieke
tegenwind te maken. Het subsidiebeleid
van de regering is niet optimaal.
Maar Arno Peels (CvB-voorzitter, red.)
zei het heel mooi bij de Dies: ‘Zonder
weerstand gaat het ook niet.
Probeer maar eens te fietsen op het ijs.’”

“Nederland
verliest door files
3 miljard euro
per jaar”
De TU/e was geen onbekende voor je.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
“Ik ben een autoliefhebber, altijd
geweest. Ik ben destijds aan de TU/e
Werktuigbouwkunde gaan studeren.
In 1983 moest ik als mannetje van
een jaar of zeventien een studiekeuze
maken, ik dacht aan medicijnen,
biologie of techniek.
Het is toch Werktuigbouwkunde
geworden, vooral omdat hier auto’s
stonden. Ze hadden hier toen een dikke
antieke Chevrolet van de Rotterdamse
politie voor rollerbankproeven.

Er stonden vrachtwagens binnen en
nieuwe Volvo’s van NedCar werden
uit elkaar gehaald. Dat vergeet ik nooit.
En dat is ook nu nog een manier om
studenten te trekken; auto’s kunnen
leerlingen doen besluiten techniek te
gaan studeren. Op de AutoRAI hebben
drieduizend jongeren informatie
opgevraagd over automotive-opleidingen
in Nederland. En de TU/e is de enige
die er ook een master in aanbiedt.
Dus ik kwam destijds op de TU/e door
de auto’s. En ook vanwege het
toekomstperspectief dat een studie
hier mij bood.
Ik zal altijd een autoliefhebber blijven.
Ik heb mijn eerste auto nog, een
zelfgerestaureerde Peugeot 404
uit 1965. Daar rijd ik het liefst in.”
Wat zijn jouw ambities?
“Ik ben vaak van het een in het ander
gerold. Na mijn afstuderen op elektrische en hybride voertuigen in 1990
ben ik naar het Automotive Instituut van
TNO gegaan in Delft. In samenwerking
met de universiteit van Graz ben ik daar
in 1997 gepromoveerd. Daarna was het
tijd voor een wereldreis, vond ik. Maar
ik kreeg een aanbieding om divisieleider
te worden bij TNO, dus heb ik die
wereldreis maar wat ingekort. Toen ben
ik ontspoord richting management.
Na drie jaar heb ik die baan opgezegd
om me met mijn vrouw Hanneke en zoon
Bert weer in het zuiden te settelen. Ik
vond een baan bij Siemens VDO in Eindhoven, dat het Philips Carin navigatielab
had overgenomen. En een jaar later
werd ik daar sitemanager.
Na een jaar of vijf merkte ik dat er aan
onze poten werd gezaagd, ondanks dat
we het goed deden. Toen hebben we
enkele vangnetten gespannen voor als
de Eindhovense locatie ermee zou
moeten ophouden. In plaats van 75
procent van mijn mensen te ontslaan,
heb ik ze in 2007 ondergebracht bij

TomTom, een nieuwe Eindhovense
vestiging. Zelf ben ik voor TomTom in
Amsterdam gaan werken aan business
development van verkeersinformatie.
Afgelopen december kreeg ik een
belletje van het College van Bestuur
van de TU/e of ik smart mobility wilde
opzetten.”
Welke opdracht heb je meegekregen?
“Ik kreeg een startdocument met vier
aandachtsgebieden en de vraag of
ik smart mobility kan inrichten en er
beleid voor kan maken. Mobiliteit is
een maatschappelijk thema. Nederland
verliest door files 3 miljard euro per jaar.
Europa 120 miljard. Er is veel behoefte
aan kennis om deze problematiek op
te lossen. Ach, als je iedereen een
TomTom zou geven, zou het probleem
ook al grotendeels opgelost zijn. En dat
is ook de kern van hoe wij werken; ga
het verkeer niet van bovenaf managen,
laat de auto het zelf oplossen. Die heeft
namelijk genoeg potentie in zich om
de problemen op te lossen die ze zelf
veroorzaakt. Daarnaast zullen auto’s
met elkaar en met infrastructuur moeten
gaan communiceren. En dat is de insteek
van de TU/e. Auto’s maken we slimmer,
schoner, veiliger en stiller, en we laten
ze slim samenwerken.
Ik wil flink groeien. In smart mobiliteit zit
veel meer capaciteit dan Nederland er nu
uithaalt. En ik denk dat de universiteit
met haar innovaties daar de eerste stap
moet zetten. De TU/e kan met smart
mobility op wereldniveau meedraaien.”
Lukt dat in de twee dagen per week
die je aan de TU/e kunt besteden?
Je bent nog steeds vice-president
Traffic Solutions bij TomTom.
“Ach, momenteel heb ik twee volledige
banen. En dat moet je maar niet
opschrijven, want het klinkt zo zielig,
maar ik werk nu even zestien uur per
dag. Dat lukt omdat ik het allemaal heel

leuk vind en omdat ik voor mezelf een
deadline heb gesteld dat deze werkdruk
na de vakantie afgelopen is. Het is niet
eens het enige dat ik doe. Vanochtend
heb ik nog een gesprek gehad over
het behoud van erfgoed kasteel
Asten Heusden waar ik me voor inzet,
en boven dat alles staat nog mijn
geweldige gezin waar intussen ook
nog Julius (9) en Tine (5) zijn geboren.
Bert is nu tien jaar oud.”

“Laat auto’s hun
eigen problemen
oplossen”
De TU/e heeft voor jouw komst vier
onderzoeksthema’s opgesteld:
Automotive technology, Intelligent
Transport Systems, Mobility and
traffic en Freight transport and logistics.
Welke heeft prioriteit?
“Eigenlijk zie ik vijf aandachtsgebieden.
Twee kernen en drie ondersteunende
wetenschappen. De automotive techno
logie maakt de auto veiliger en schoner
en de logistiek heeft de regie over de
communicatie tussen alle verschillende
onderdelen. De andere twee thema’s
zijn het bindmiddel hiertussen en naar
mijn inzicht moeten we dat aanvullen
met ict.
Alles is even belangrijk. Alle vijf elementen
zijn echt nodig om te bereiken wat wij
willen; dat die auto’s hun eigen problemen
oplossen. De uitdaging is nu om ze aan
elkaar te sleutelen.”
Ga je zelf een actieve rol in onderzoek
spelen?
“Dat is nu even niet de scoop. Ik heb een
andere functie. Onderzoek heb ik in de
geschiedenis ook wel genoeg gedaan; ik
ben gepromoveerd op emissiewetgeving
voor zware voertuigen. Maar ik ben altijd

met innovatie bezig gebleven en ik zal
ook wel patenten blijven genereren.
En creatief ontwikkelen van ideeën,
daar houd je me niet van weg. Zeker niet
in zo’n omgeving als deze campus.
Dus wie weet...”
Hoe vaak word je nog gevraagd of
je de weg hebt kunnen vinden?
Glimlachend: “Dat valt wel mee, maar
ik besef heel goed dat ik niet te laat kan
komen op een meeting. Als dat toch
dreigt te gebeuren, meld ik ruim van
te voren hoeveel ik te laat zal zijn en
daarmee snoer ik iedereen de mond.
We kunnen vooralsnog de files niet
oplossen, maar we kunnen wel exact
voorspellen hoe lang ze duren. Files
worden steeds meer een planbaar en
zelfs vrijwillig fenomeen.”

[E]

Since March of 2011,
dr.ir. Carlo van de Weijer
- vice president at
TomTom’s traffic
Solutions - has been working on the
organization of TU/e’s strategic area
Smart Mobility. He’s residing in an
office on the ground floor of the
Hoofdgebouw, which so far has bare
walls, empty tables and no decorations
whatsoever. It’s a quite uninviting
workplace. However, Van de Weijer
doesn’t mind. He’s in touch with many
departments and chooses to meet
there. It’s a good way to get to know
the departments at that. Apart from
his position at TomTom, he’s currently
working for TU/e two days a week.
It’s a tight schedule, since there’s
a lot of work to be done.
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Fotosynthese zonder bladgroenkorrel
Ondanks de groeiende vraag naar energie en toenemend
bewustzijn van klimaatverandering blijft de wereld stug
vasthouden aan gebruik van fossiele brandstoffen. Maar duidelijk
is inmiddels wel dat de samenleving zich moet gaan richten op
nieuwe wijzen van energievoorziening. Kunstmatige fotosynthese
kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in duurzame
omzetting van zonlicht naar elektriciteit en chemische energie.
Dr. Christian Müller kan een NWO ECHO-subsidie besteden
aan onderzoek hiernaar.
Christian Müller is universitair docent
Organometaalchemie en Katalyse bij
Scheikundige Technologie en noemt
zichzelf ‘man van de moleculen’. Hij
kreeg in mei een NWO ECHO-subsidie
van 260.000 euro. ECHO-subsidie
wordt gegeven voor Excellent Chemisch
Onderzoek en biedt de mogelijkheid om
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek
van hoge kwaliteit te doen. Creatieve,
maar ook risicovolle ideeën kunnen
op die manier worden uitgewerkt.
Müllers hartslag ging omhoog toen
hij de beoordeling van zijn voorstel las.
Uit het rapport: ‘Christian Müller is the
worlds top phosphinine chemist’.
Met het geld kan hij vier jaar lang een
extra aio betalen om zijn onderzoeksgroep te versterken en materiaal en
apparatuur aanschaffen. Zijn doel is
katalysatoren te ontwikkelen waarmee
de fotokatalytische reductie van CO2
naar CO te onderzoeken is. Eigenlijk wil

hij fotosynthese laten plaatsvinden
in een reageerglas waarin geen
bladgroenkorrels, maar moleculen
in een oplossing zweven.

Fotosynthese in
een reageerglas
met moleculen
Fotosynthese in een groene plant
bestaat uit twee hoofdstappen:
de eerste stap noemen we wateroxidatie.
Hierbij ontstaan met behulp van licht
zuurstof, elektronen en protonen. In de
tweede stap vindt de reductie van CO2
naar suiker plaats. In de plant ontstaat
geen koolmonoxide omdat dat giftig is.
Müller wil phosphor-rhenium kataly
satoren ontwikkelen waarmee dat wel
mogelijk is. Die CO is industrieel te

gebruiken bij het maken van basis
chemicaliën en brandstoffen zoals
paraffines of alcoholen. “Kunstmatige
fotosynthese is het namaken van deze
twee hoofdreacties met behulp van
moleculaire systemen”, legt Müller uit.
“Het is uitermate uitdagend en vooral
niet triviaal.” Hij voorspelt een enorm
belangrijke rol in de toekomst voor
het omzetten van zonne-energie in
chemische energie, bijvoorbeeld in
de zogenoemde solar fuels. “Maar we
staan nog aan het begin.”
“Het project heeft een grote exploratieve
component”, zegt de Duitse chemicus
die vanaf 2003 aan de TU/e werkt.
Na een universitaire studie in Bielefeld
heeft hij twee postdoc-aanstellingen
gehad. De eerste in de VS (Rochester,
New York), de tweede aan de Universiteit
van Amsterdam. “Ik ben een man van
de moleculen en mijn onderzoeksgroep
weet hoe moleculaire katalysatoren
te maken zijn en hoe we ze kunnen
modificeren om ze actiever en selectiever te laten werken. We kunnen onze
creativiteit gebruiken om steeds bij
te stellen tot de beste katalysator is
gevonden.” Hij zal beginnen met een
proef in een glazen reactor van ongeveer
200 ml. Hij wil zien of opgeloste
moleculen van phosphor-rhenium
katalysatoren onder invloed van
zichtbaar licht meteen CO2 tot kool
monoxide en reststoffen kunnen maken.
Hij heeft een oude diaprojector

meegebracht en diaraampjes met filters
zijn ook al in huis. Binnen enkele
maanden zal de eerste proef uitgevoerd
worden; eerst gaat Müller dat wat bekend
is in de literatuur testen om zo de
werkwijze goed onder de knie te krijgen.

“Kunstmatige
fotosynthese
is uitermate
uitdagend en
vooral niet
triviaal”
“Het project heeft bovendien een
technische component. We moeten
fotoreactoren ontwikkelen om effectief
gebruik van licht te maken voor de
katalytische stap. Ook het analyseren
van de producten is niet echt triviaal.
Maar wij zijn optimistisch dat we een
belangrijke bijdrage voor de toekomst
kunnen leveren. Lichtgeïnduceerde
chemische reacties zullen een zeer
belangrijke rol gaan spelen op het
vlak van duurzame energie.”
Het zal universitair docent Müller niet
verbazen dat hij binnenkort benoemd
wordt tot UHD. “De NWO Vidi-subsidie
die ik drie jaar geleden binnenhaalde,
is daarvoor een prima aanleiding.

Ik heb daarmee een aantal ambitieuze
en gemotiveerde medewerkers kunnen
aanstellen en dat heeft tot nu toe tot
veel interessante resultaten geleid.
Zo hebben we gepubliceerd in vakbladen
als ChemComm en Angewandte Chemie.
Mijn werk wordt inmiddels internationaal
erkend. Helaas biedt de TU/e voor
talentvolle en succesrijke onderzoekers
weinig mogelijkheden voor een
academische topcarrière. Hoogleraar
moet ik dus ergens anders gaan worden.”
Er zijn voor dit project nog geen contacten
met bedrijven gelegd. “We zouden de
chemische industrie actief kunnen
benaderen”, zegt Müller voorzichtig,
“maar dat is nog niet gebeurd.” Eerst
maar eens CO2 reduceren tot het
bruikbare CO met een perfecte
katalysator. (NS)

Domotica voor ouderenzorg: met veel bevloge
Domotica voor ouderen is een hot topic en dat merkt
dr.ir. Masi Mohammadi, docente en onderzoekster bij
Bouwkunde. Van haar proefschrift, dat vorig jaar verscheen,
was in no time geen exemplaar meer te krijgen.
“Mijn promotie heeft heel wat met zich meegebracht.”
Ze mocht deze maand zelfs met een Brainport-delegatie
naar New York om de prijs voor intelligentste regio in
ontvangst te nemen.
Vorig jaar maart promoveerde Masi
Mohammadi op hoe vraag en aanbod
van woontoepassingen in de zorg beter
op elkaar afgestemd kunnen worden.
Ze constateerde dat de sectoren die
hierbij betrokken zijn, zoals bouw,
zorg en technologie, teveel langs elkaar
heen werken en dat er te weinig oog
is voor de behoefte van de gebruiker.
De belangstelling was groot. Met veel
enthousiasme vertelt ze in hoog tempo
wat ze sindsdien allemaal doet: ze werkt
mee aan diverse grote zorgprojecten in
Noord-Brabant, geeft college, begeleidt
vier promovendi, zet samen met
Industrial Design een masterproject op
dat in september van start moet gaan.
Ze evalueert zorgprogramma’s, wordt
gevraagd voor lezingen en is daarnaast
bezig met het opzetten van haar eigen
‘academic centre’.
Mohammadi’s bevlogenheid is meteen
duidelijk. Ze vertelt met een warm,
aanstekelijk enthousiasme over
domotica voor ouderen in Nederland.
“Het thema heeft heel sociaal-

bloed. Wij hebben veel plezier van die
mix van drie generaties. Maar ik heb
niet de illusie dat dat hier ook zal
gebeuren. Het gaat hier anders,
en ik respecteer dat.”
Domotica voor ouderen is dus echt
een westers verschijnsel? “Nu wel,
maar over een aantal jaren niet meer.
De jonge generatie in het Midden-

maatschappelijke roots, en dat spreekt
mij heel erg aan. Het heeft direct met
mensen, je medemensen, te maken.
Dat ik kan bijdragen aan het langer
zelfstandig blijven wonen van ouderen
geeft mij voldoening.”

“Zorgen voor
ouderen zit in
mijn bloed”
Haar betrokkenheid lijkt desondanks
opvallend, want in haar geboorteland
Iran, waar ze tot tien jaar geleden
woonde, is vergrijzing niet zo’n issue
als bij ons. Ouderen worden er vaak
verzorgd door de eigen kinderen en
kleinkinderen, waarmee ze meestal het
huis delen. Zo ook bij Mohammadi’s
familie, die nog in Iran woont: haar oma,
die slecht ziet, woont al jaren bij het
gezin in huis. “Zorgen voor ouderen,
voor de eerste generatie, zit in mijn

Masi Mohammadi. Foto | Bart van Overbeeke

Oosten is nu het grootst, maar dat
verschuift natuurlijk. Dus straks krijgen
zij ook te maken met vergrijzing.”
Mohammadi meent dat de westerse
manier van zorg voor ouderen als gevolg
van globalisering door jongeren van nu
uiteindelijk overgenomen zal worden in
andere delen van de wereld. “Ik heb het
gevoel dat de oplossingen die ik nu hier

vind, ook daar uiteindelijk ingezet
kunnen worden.”
Mohammadi constateerde tijdens haar
promotie onder andere dat de meeste
kennis en producten die binnen
verschillende ouderenzorgprojecten
ontwikkeld worden, niet worden
gedeeld met de gehele sector.
“Kennis en kunde blijven binnen één
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.
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Despite the growing energy demand and increasing awareness of
climate change, the world is still clinging to fossil fuels. Still, it’s
obvious society should be focusing on new forms of energy supply.
In the future, artificial photosynthesis could come to play an important
part in the sustainable conversion of sunlight into electricity and chemical energy.
Dr. Christian Müller will have an NWO ECHO grant at his disposal for researching
the above.

Chase Alkemade. Fotomontage | Rien Meulman

Defecten verkopen mag, maar doe het snel
De nieuwste iPhone was net te koop,
of er klonken al klachten over de
antenne. Haast om technologische
nieuwigheden snel op de markt te
brengen, kan leiden tot kinderziekten.
Bij producten die als eerste op de
markt komen, schaadt dat de
klanttevredenheid vaak minder dan
bij volgers, concludeert Chase
Alkemade in zijn afstudeeronderzoek.

enheid knopen ontwarren
project, het wordt helaas niet op
bredere schaal getrokken.” Zo kwam
ze op het idee voor het opzetten van
een academisch centrum. Hierin gaat
ze kennis vanuit bedrijfsleven,
kennisinstituten en de eindgebruikers
bij elkaar brengen. Inmiddels is ze daar
druk mee bezig; eind 2011 moet het
centrum in bedrijf zijn.
Grote waarde hecht Mohammadi aan
de input van de eindgebruikers; de
ouderen zelf. En die input moet wat haar
betreft het liefst persoonlijk zijn, dus
verder gaan dan de geijkte enquête.
“Het in gesprek zijn met ouderen is
verfrissend, zeker naast de input vanuit
stakeholders, zorgpartijen en partijen
vanuit de techniek.”
Ze beschrijft hoe ouderen, vaak uit
angst om in een hoekje gezet te worden,
in enquêtes meestal aangeven dat ze
geen moeite hebben met bepaalde
technologische woontoepassingen.
Maar zodra de interactie tussen
gebruiker en technische voorziening
persoonlijk geobserveerd en besproken
wordt, blijkt zo’n product vaak helemaal
niet zo gebruiksvriendelijk te zijn.
“Van die input van ouderen kun je
heel erg veel leren.”
Een goede samenwerking tussen
zorgaanbieders, producenten van
woontoepassingen, onderzoeks
instellingen én eindgebruikers is dus
van belang. Een succesvoorbeeld
hiervan is een omvangrijk zorgproject
van Brainport. Het project focust op

het verbeteren van zorg voor ouderen en
chronisch zieken. Met name vanwege dit
soort projecten werd de regio EindhovenHelmond begin juni uitgeroepen tot
intelligentste regio ter wereld.
Mohammadi, betrokken bij het project,
maakte deel uit van de Brainportdelegatie die in New York de prijs in
ontvangst mocht nemen. “We zijn daar
met elkaar tot de intentie gekomen om
samen een programma neer te zetten
om het succes dat we bereikt hebben,
voort te zetten in de vorm van nieuwe
projecten.”

‘knopen ontward’ worden. Dat is mede
de taak van Mohammadi. “Ik vind het
heel positief dat ook kennisinstituten
erbij betrokken zijn voor hun objectieve
manier van kijken en evalueren aan de
hand van diepgaand onderzoek dat
ze kunnen doen. Dat is een van de
redenen dat het in mijn ogen zo’n
goed programma is.”
Cursor schreef vorig jaar uitgebreid
over het promotieonderzoek van
Masi Mohammadi: zie Cursor 24

“Input van
ouderen is heel
verfrissend”
Een ander voorbeeld van het belang
van een goede samenwerking ziet
Mohammadi in het ‘Slimme Zorg
Programma’ van de provincie NoordBrabant. De focus van dit programma
ligt op het breed toepassen van
bestaande zorgtoepassingen. In één
van de projecten worden vijfduizend
woningen in en rond Bergen op Zoom
uitgerust met domotica, zoals een
alarmsysteem en videocommunicatie.
Volgens Mohammadi is er een groot
verschil in werkwijze, taal en regelgeving
tussen de samenwerkende bouw- en
zorgpartijen. Er moeten heel wat
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Domotics for the elderly
is a hot topic, and
lecturer and researcher
at Architecture, Building
& Planning dr.ir. Masi Mohammadi can
tell. Her dissertation was published
last year and sold out in no-time.
“My doctoral caused quite a stir.” She
was even invited to join a Brainport
delegation to New York to accept the
award for most intelligent area.

ONDERZOEK KORT

Christian Müller. Foto | Bart van Overbeeke

“Natuurlijk hebben gebreken een
effect op de klanttevredenheid van de
kopers”, vertelt Alkemade, student
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. “Aan de andere kant heeft
het voordelen om als eerste iets op
de markt te brengen. Ik wilde graag
weten hoe die twee aspecten elkaar
beïnvloeden.”
Om dit te onderzoeken, zette Alkemade
een academisch experiment op.
Hij verzon een product en bedacht er
een scenario van mogelijke defecten
bij. “Het was een televisie zonder
scherm”, legt Alkemade uit. “De kijker
zet een headset op die emotionele
en cognitieve processen in het hoofd
stuurt.”
Hij legde het scenario met een
vragenlijst voor aan 400 TU/estudenten, van wie 108 reageerden.
Studenten zijn typische ‘innovators’:
consumenten die dol zijn op technologische innovaties. Alkemade
onderzocht hun klanttevredenheid in
verschillende gevallen: is het product
het eerste in zijn soort (pionier) of niet
(follower), en hoe groot zijn de
voordelen en de defecten?
Uit zijn analyse bleek dat de
klanttevredenheid het grootst is

wanneer een product met grote
vernieuwingskracht als eerste op de
markt komt, mits de bijbehorende
defecten vergelijkbaar zijn met die
van een ‘volgproduct’ dat later te koop
is. Alkmade denkt dat dit komt door
twee mechanismen die psychologen
al eerder beschreven. In de eerste
plaats zijn innovators vergevings
gezinder naar pioniersbedrijven toe.
Wanneer de voor- en nadelen van
een product botsen, vertonen de
innovators bovendien een zekere
onverschilligheid ten opzichte van
defecten. Ze hebben dan meer oog
voor de voordelen van een innovatie.
De conclusies van Alkemade zijn
gebaseerd op een academisch
experiment en niet op een werkelijke
casus. Bovendien bleken niet alle
resultaten van de studie statistisch
relevant, omdat een deel van de
studenten de vragenlijst niet juist
interpreteerde. Toch zijn de conclusies
niet zomaar van tafel te vegen, zegt hij.
“Ik heb als eerste bestaande
psychologische mechanismen
toegepast op productontwikkeling en
marketing. En ik kan gegrond zeggen
dat het belangrijk is om een product
snel op de markt te zetten.” (EV)

[E]

Rushing technological
innovations on the
market can lead to
growing pains. For trailblazing products, customer satisfaction
is usually less damaged than products
that follow in these cases, concludes
Industrial Engineering & Innovation
Sciences student Chase Alkemade in
his master’s thesis.

Onderzoek verband autisme-techniek roept vragen op
Vorige week was er veel aandacht voor in de (regionale) media: in
Eindhoven en omgeving worden veel meer kinderen gediagnosticeerd
met autisme dan in de regio’s Haarlem en Utrecht - gebieden met
beduidend minder banen in de (informatie)technologie voor ‘systeemdenkers’ met karaktertrekken die je bij autisten in veel extremere vorm
ook terugvindt.
Het vergelijkende onderzoek, uitgevoerd onder leiding van Simon
Baron-Cohen van de universiteit van Cambridge, roept bij sommige
collega’s vragen op. Volgens de Oxfordse hoogleraar Dorothy Bishop is
het de vraag of extra alertheid op autisme in bepaalde regio’s geen
belangrijke rol speelt. Een vlugge blik op Engelse staatjes leert dat in
sommige regio’s autisme dertig keer vaker voor lijkt te komen dan in
andere, en in ogenschijnlijk vergelijkbare steden als Leeds en Nottingham
scheelt het aantal autisme-indicaties een factor vier. Cambridge en Oxford,
waar je veel systeemdenkers zou verwachten, scoren juist heel laag.
Conclusie: vervolgonderzoek lijkt noodzakelijk. (TJ)
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Muzikaal slot van het collegejaar
Wat valt er zoal te beleven op muziekgebied, zo aan het slot van het collegejaar?
Aan de TU/e zelf heeft Studium Generale het licht al uitgedaan. De laatste
lezingen, films, concerten en theatervoorstellingen zitten er weer op. Het wachten
is op het nieuwe seizoen in september. Wie er niet op uittrekt deze vakantie,
kan de komende twee maanden kiezen uit een rijk aanbod van grote muziek- en
theaterfestivals in binnen- en buitenland. Wie weinig geduld heeft en het dichter
bij huis zoekt, kan komende week zijn hart al ophalen. In Eindhoven staat een
uiteenlopend programma op de agenda. Keiharde gothic met een ‘female twist’,
singer-songwriterliedjes in de achtertuin of een salsaparty met mojito’s.

Om met de laatste te beginnen:
voor het eerst komt Ephrem J naar
Eindhoven met zijn Sexy Salsa Bachata
Show. Morgenavond, vrijdag 1 juli, zal
hij in Dynamo optreden met live band
Porque No. Voor degenen die Ephrem J
niet kennen, hij is de songwriter en
zanger van zijn grote hitnummer
‘Amor en la Luna’.
Ook de groep Prestige met Quincy
Amasia, Engelly Lodowikaj en Roald
Balentien zijn van de partij. En verder
zullen de dj’s Wilbert en Gee-Ar het
tropisch feestje komen opwarmen.

Om de avond compleet te maken, is er
een salsademonstratie door Pura Salsa
onder leiding van Raùl Kambel &
Shelina Donkers. Zij behoren tot de
top drie van beste salsadansers in
Nederland. In 2007 stonden ze voor
Nederland op het WK 2008 in Orlando.
In Dynamo komt een heuse mojito bar
met cocktails en een tropische keuken
met hapjes.
Dynamo van 22.00 tot 4.00 uur,
entree 25 euro in de voorverkoop,
30 euro aan de kassa

Stream of Passion

Wie niets heeft met salsa kan misschien
een leuke avond beleven in de Effenaar.
Daar worden de nieuwe albums van de
Nederlandse gothic metalbands Stream
of Passion en Nemesea op de bühne
gebracht. Stream of Passion komt naar
Eindhoven voor de vertolking van het
nieuwe album ‘Spark’. Geheel volgens
het geijkte patroon met mooie en
goedgestemde frontvrouwen (en lelijke
bassisten). Stream of Passion wordt
door de kenners gezien als de gedood
verfde troonopvolger van megabands
als Epica, After Forever en Within
Temptation. Met de prachtige Mexicaanse
zangeres/violiste Marcela Bovio als
frontvrouw toert de Nederlandse
formatie al een aantal jaren in binnenen buitenland. De groep valt op door de
strijkersarrangementen en toetspartijen.
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At the end of the
academic year, what’s
going on music-wise?
TU/e’s Studium Generale
already pulled the plug. The last lectures,
movies, concerts and theater productions
are all behind us, so we’ll have to wait

Ephrem J

Maar verder is het vooral een ouderwets
beukende band met grote drums,
dikke gitaren en pompende bassen.
Ook Nemesea is een Nederlandse
‘female fronted gothic band’. Aan het
roer staat Manda Ophuis die de groep
formeerde tijdens haar studie aan het
conservatorium in Groningen. De band
brengt nummers van een nieuw, nog
te verschijnen album. En komt ook met
ouder werk dat is uitgebracht op de
cd’s ‘Mana’ en ‘In Control’. Dus wie in
de stemming is om hoofden te beuken,
kan terecht in De Effenaar.

Voor wat meer ingetogen mensen
biedt het Temporary Art Centre ruimte
in de tuin. Daar vinden in de maand
juli iedere zondagmiddag kleine,
intieme optredens plaats van een
aantal aardige singer-songwriters.
Op zondag 3 juli trappen Aidan’s well
& Maartje Witlox de reeks af met hun
‘melancholiedjes’. De vijfmansformatie
met aan het hoofd singer-songwriter
Frank Veenstra die duidelijk wordt
geïnspireerd door liedjesschrijvers als
Damien Rice, Teitur en Jose Gonzalez.
Veenstra beschikt over goede ideeën
en schrijverstalent. Een prima
combinatie om het publiek door
een luie zondagmiddag te loodsen.
De daarop volgende zondagen komen
achtereenvolgens Derrick Skyvan &
Louise Donker, The Sugarettes en
Nomand. Bij slecht weer verhuist het
programma naar binnen, ook gezellig.
(FvO)
Temporary Art Centre,
15.00 - 19.00 uur, iedere zondag in juli.
Entree niet bekend.

De Effenaar, vrijdag 1 juli, 20.30 uur,
entree 11,50 euro

The Sugarettes

for the new season that starts September.
Whoever’s staying home this summer
break will have a wide selection of
national and international major music
and theater festivals to choose from.
Those who are impatient and like to stay
close to home can already indulge

themselves next week. Eindhoven has
a varied program, ranging from heavy
gothic with a female twist, singer-songwriter tunes in the backyard, and mojito
salsa parties.

Het Zuidelijk Toneel zoekt spelers voor Festival Boulevard
Meedoen aan straattheater?
Altijd gewild, maar nooit durven
vragen? Meld je dan nu aan bij het
Zuidelijk Toneel om mee te doen aan
het Festival Boulevard in Den Bosch.
Het toneelgezelschap zoekt spelers
die actief betrokken willen zijn tijdens
het zomerse theaterfestival.
Het gaat om twee voorstellingen.
De eerste is Analemma, een verborgen
straattheatervoorstelling met openbare
auditie en repetities. In 2009 zorgde
Matthijs Rümke, regisseur en artistiek
leider van Het Zuidelijk Toneel, samen
met schrijver Marcel Osterop en een
aantal professionele acteurs voor de
eerste uitvoering. De vertoning speelde
inmiddels door heel Nederland.
Analemma vindt plaats op een plein,
onopvallend, tussen de mensen die
zich daar bevinden en voortbewegen.
Nu is het de beurt aan de Brabantse
amateurspelers om verborgen te
schitteren in deze bijzondere productie.
Tijdens Theaterfestival Boulevard daagt
Het Zuidelijk Toneel hen uit om op
zaterdag 6 augustus op De Parade in
Den Bosch auditie te komen doen.

De beste vijftien spelers krijgen de kans
om in drie repetitiedagen met Matthijs
Rümke te repeteren aan Analemma.
De voorstellingen vinden plaats op
10, 11 en 12 augustus. En dit alles in
het openbaar, zoals het een voorstelling
op straat betaamt.
De tweede productie valt mogelijk nog
groter uit. Onder de titel Hyperanalemma
wordt een live hoorspel gemaakt via
Omroep Brabant. Het betreft een
experiment, geeft Jantine Hoekstra aan.
Volgens het hoofd Educatie van het
Zuidelijk Toneel wordt eerst op kleine
schaal gekeken hoe de pilotvoorstelling
uitvalt. “Wat kom je als regisseur tegen
bij zo’n productie? Dat is belangrijk om
te weten. We willen namelijk volgend
jaar een grootschalige voorstelling op
zoveel mogelijk plaatsen in heel Brabant
geven. Op precies dezelfde tijd. Hoe dat
gaat? Wel, het hoorspel kun je via de
radio volgen. Maar wie in de buurt is
van, zeg maar, de Markt in Eindhoven
of de Parade in Den Bosch, kan de
voorstelling ook live zien.”
Zover is het nog niet. Eerst worden voor
het experiment spelers, maar ook zes

Bossche straten, gezocht. Het Zuidelijk
Toneel onthult tijdens het festival de
geheimen van het luisterspel - voor de
luisteraar met een scherpe blik. Ook bij
Hyperanalemma belandt het publiek,
of de argeloze voorbijganger, in een
onopvallende voorstelling. In een
doodnormale straat, tussen mensen die
zich hier schijnbaar achteloos bevinden
en voortbewegen. Alleen de ingewijde
toeschouwer weet meer en hoort het
verhaal dat zich hier afspeelt live via een
radio-uitzending. Omroep Brabant zendt
de toneeltekst van vijftien minuten
rechtstreeks uit, terwijl de voorstelling
zich voltrekt in verschillende straten.
Waardoor geen enkele uitvoering
dezelfde is. (FvO)
De repetities vinden in de gekozen
Bossche straten plaats op 10, 11 en 12
augustus. Het hoorspel wordt op
13 augustus ’s middags gespeeld en
uitgezonden. Aanmelden kan vóór 8 juli
via info@hzt.ml met contactgegevens,
korte motivatie of omschrijving van de
spelervaring.
www.hzt.nl
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Have been wanting to join the street theater for ages, but were
afraid to ask? This is your chance to apply with the Zuidelijk
Toneel and perform at Festival Bulevard in Den Bosch.
The theater company is looking for actors willing to actively
participate during the summer theater festival. www.hzt.nl
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Is there life apart from your studies?
Active students | Part 4
For foreign students it is often difficult to plan activities apart from their studies, but 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?
This week: Peng Zhang
Peng Zhang is a PhD candidate from China. He started
his PhD track in September 2009 at Electrical Enginee
ring, after having completed a post-Master study. Peng
is a volunteer at ACSSE: Association of Chinese Students
and Scholars in Eindhoven. He is active in the executive
committee of the national, umbrella organization as
well as in the Eindhoven branch of the association.
In Eindhoven alone the association’s grassroots number
some eight hundred members. The association is
very enterprising, organizing an activity every month.
“These activities are not intended for Chinese students
only, on the contrary! They are also accessible to other
international and national students.”
Peng devotes about ten hours a week to his work for
the association. When he arrived in Eindhoven himself,
he was quite pleased with the help he got from ACSSE.
“You arrive in a new country that you don’t know at all.
It’s such a relief if you are received well. For instance,
the members often meet the new students at the
airport or the station, so you are not left to your own

devices straight away. It makes me feel very good to
help out new students.”
In Eindhoven the association has a ‘board’ numbering
seven students. “These students are very active.
In addition, we have thirty volunteers who -depending
on the time they can afford- help out, for example in
organizing an activity. Apart from activities we also
regularly organize lectures. About taxation, for
instance, or how you can set up your own company
in the Netherlands.”
Together with other volunteers Peng has recently
developed a ‘handbook’. It gives new students all the
information they need when arriving in the Netherlands.
The handbook is in Chinese and in English. “This book
describes the outlines of how things work here. It
discusses the supermarket, the international office and
where they can find the Chinese shop, of course!” (HB)

I wonder
Alok Lele (24) from India is following the Master’s program of Computer Science.
He has lived in the Netherlands for nine months now. Which is short enough to
be amazed regularly at the special habits of the Dutch. For one, he used to double
up laughing initially when his professor, before answering a question, would
support his chin using his thumb and fist, point his index finger up against his
nose, pout his lips, say ‘uhhhhm’, look up at the ceiling in a deep study and
sigh and puff a few more times. “What in heaven’s name is there to be seen
on the ceiling?”, Alok wondered, while looking up to find the answer.
By now he has found out that this is what the Dutch do when they have to
think about something.
Gestures are strongly culturally defined. For instance, the Dutch easily get
confused by the Indians who wiggle their head from left to right to confirm
something. The Dutch interpret this gesture as meaning the opposite. For the
Dutch putting a finger across their lips means ‘hush, be quiet’ and waving
means ‘greeting someone’, but in other cultures these gestures may mean
something entirely different.
Thus, for the Greek waving your hands with the fingers spread is downright
insulting. It is a sign of great contempt and means ‘moutza’, i.e. I am throwing
a handful of dirt into your face. Giving someone the thumbs up for okay is not
understood like that everywhere either. In some parts of the world this gesture
is tantamount to ‘the Dutch middle finger’.
So it cannot hurt to be attentive to this in an international environment! (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
Peng Zhang. Photo | Rien Meulman

Brain gain or brain drain?
Julian Diaz de Pool: “The optimization of
processes begins with managing your
staff. My research is about brain gain:
how do you get talented people to come
here and, what’s at least as important:

How do you make sure that they stay
here? You must try to avoid a brain drain
-students with knowledge who leave the
Netherlands after finishing their studies.”
“I conducted my research among the
international students of the university.
I am one of those myself (Julian comes
from Colombia and grew up in Curacao,
ed.), so I know more or less what doubts
they have when they have to decide
whether to stay on here or not.”
“My research is based on the theory

of planned behavior, which has three
components: behavioral beliefs,
normative beliefs and control beliefs.
Behavioral is about the pros or cons
that the respondent associates with
staying in the Netherlands. Normative
means the pressure that is felt to follow
the opinions of parents, friends or
relatives, and control is about the ability
to actually carry out the choice that’s
been made.”
Julian has used both in-depth interviews

Brainport barbecue
More than three hundred guests
attended the Brainport barbecue on
Thursday June 23. Until 22.00 hours
visitors could get free drinks and
barbecue snacks. Apart from the
barbecue a quiz was held which involved
actively looking for other people;

Photo | Rien Meulman

the questions posed could not be
solved by guests alone. The winners
went home carrying tickets to the Efteling
or book vouchers worth 50 euro.
The group of international students was
not really represented well, probably
because the barbecue was taking place

in the middle of the exams week.
Brainport organizes large-scale events
for the international community several
times a year. If you want to keep
abreast of them, you can follow them
on Facebook: Brainport International
Community. (HB)

and questionnaires. “The main reasons
for students to stay here are better
career options and personal development.
They mention as chief reasons for going
back that they miss their family and
friends and have the feeling that they
don’t belong in the Netherlands.
Something else I noticed was that while
many people do intend to stay, they
don’t want to do so for a long-term
period. They are talking about two to
five years.”

What’s happening?

Julian Diaz de Pool will before long
finish his Master thesis about ‘brain
gain’ at the Human Performance
Management capacity group of
the Department of Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

Julian himself thinks that the Netherlands, and Eindhoven in particular,
can exert some influence on the
students. “These are very tough
choices for students.
A city like Eindhoven can make that
choice easier by initiating things
that might help students feel more
at home here.” (HB)

Outdoor film Plaza Futura
On Friday July 1 the outdoor film showings at Plaza Futura
are starting again. If the weather is dry, films will be shown
outdoors on Tuesdays and Fridays. On Friday July 1 the kick-off
will be the Bulgarian film Eastern Plays. Tip: bring your own chair,
for there is usually a big turnout!
Plaza Futura, Tuesdays and Fridays in July and August,
22.30 hours, admission free. www.plazafutura.nl

Barbecue Common Room
The Common Room organizes a big summer barbecue to celebrate
the end of the examinations and the beginning of the holidays.
On Facebook ninety people have registered already, so we are
in for a big do. Bring your own food and drinks.
Location still unknown, Friday July 1, as of 16.00 hours.
Register via the Common Room Facebook page.

Open Coffee International
For a few weeks now the concept of ‘open coffee’ -drinking
coffee and networking- has had an international variant.
Once a month you can meet and exchange experiences with
other expats/knowledge workers.
Bar the Living in Holiday Inn Eindhoven, Friday July 1,
9.00 to 11.00 hours, admission free.
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Met drie keer 4x4 en een Opel Corsa naar Kirgizië
[E]
Waarom naar Kirgizië? Omdat China
te ver was, luidt het antwoord van
Bouwkundestudent Stefan van den
Brink. Ook al was de bestemming
redelijk willekeurig, de zes
TU/e-studenten en twee oud-studenten
verheugen zich enorm op hun avontuur,
waarbij ze hun reis combineren met geld
inzamelen voor vier lokale projecten.
Het vertrek is zaterdag.
Werktuigbouwkundestudenten Freek
Dielissen, Max Baeten, Floris Jansen,
Ralf Stamps en Diederik Stel, Bouw
kundestudent Stefan van den Brink
en oud-TU/e-studenten Paul Valk en
Erwin Vos gaan in een maand tijd bijna
tienduizend kilometer afleggen met drie
terreinwagens met vierwielaandrijving
en een Opel Corsa (ter vervanging van
de vierwiel aangedreven wagen die
twee weken geleden kapot ging) die
ze op Marktplaats hebben gekocht.
Van den Brink: “We hebben naar auto’s
gekeken die twee maanden aan
studiefinanciering kostten, dus zo’n
zeshonderd euro. We doneren ze aan
de plaatselijke bevolking in Kirgizië.”

Sinds maart zijn de vrienden bezig met
de voorbereidingen, die bestaan uit het
regelen van visa, het verkrijgen van
sponsorgeld en het sleutelen aan de
auto’s. Van den Brink: “Floris, Diederik
en Ralf hebben eerder meegedaan aan
de Dakarrally en wilden graag nog eens
zoiets doen. We zijn aan het afstuderen
of net afgestudeerd en we hebben nu
de ruimte en tijd om dit te doen.”
De bestemming is redelijk willekeurig
gekozen. “We wilden alles over land
doen en kwamen zo op het oosten uit.
China vonden we te ver en daarom
gingen we kijken naar landen die
dichterbij liggen. Uiteindelijk is het
Kirgizië geworden.”
De acht vrienden vertrekken komende
zaterdag vanaf het Catharinaplein in
Eindhoven en als alles volgens planning
verloopt, zijn ze 30 juli in Bisjkek,
de hoofdstad van Kirgizië. (JvG)

De belevenissen van de studenten
zijn te volgen via
www.eindhoven2verweggistan.nl.

Why Kyrgyzstan? Because China was too far, says Architecture, Building & Planning student Stefan van den Brink.
Although their destination is rather random, the six TU/e students and two former students are very excited about
their adventure. During their trip they’ll be fundraising for four local projects. They leave on Saturday. Check
www.eindhoven2verweggistan.nl.

Van links naar rechts; Max, Erwin, Freek, Diederik, Ralf,
Floris en Stefan. Paul ontbreekt op de foto. Foto l Rien Meulman

Nayade zwemt naar brons op Nederlands sprintkampioenschap
Het estafetteteam van de Eindhovense
Studenten Zwem en Waterpolo
Vereniging Nayade heeft afgelopen
zaterdag brons gehaald op de 4x50m
vrije slag tijdens het Nederlands
kampioenschap sprint in Emmen.
Het was de eerste keer dat een
estafetteteam van Nayade meedeed
aan het NK sprint.
De eindtijd van Ruud van Bommel

(Bouwkundestudent TU/e), Stefan
Jacobs (TU/e-student Scheikundige
Technologie) en Fontysstudenten
Tom Lommers en Kevin Hondsmerk
was met 1:32:98 ruim één seconde
sneller dan het vorige Nederlandse
studentenrecord, dat ook al op naam
van Nayade stond.
Trainer Koen de Haan spreekt van een
‘ultieme’ prestatie. “We wisten dat het
erin zat en het is super dat het er nu is

uitgekomen. De concurrenten zwemmen
in de eredivisie en trainen drie keer zo
veel als wij.”
Volgens de Haan zijn de Eindhovense
zwemmers toch zover gekomen door
‘slim’ te trainen. “Veel zwemmers
trainen om het trainen. Wij werken
naar een doel toe. We wisten dat we dit
jaar het studentenkampioenschap niet
konden winnen omdat we onvoldoende
dames hadden, maar dat de heren goed

genoeg waren voor het NK.”
Om uit te dragen dat het studententeam
als serieuze concurrentie moet worden
gezien, gingen de coaches in pak en had
het team een grote opvallende pop als
mascotte meegenomen. De Haan hoopt
dat de prestatie meer studententeams
aanspoort om het tot een NK te brengen
en zwemverenigingen van universiteiten
op de kaart zet. (JvG)

[E]

Last Saturday, the relay
team of Eindhoven
Student Swimming and
Waterpolo Association
Nayade won the bronze medal on the
4x50m freestyle at the Dutch sprint
championships in Emmen. It was
the first time a Nayade relay team
participated in the Dutch sprint
championships.

En hoe was het in Tokio en is het in Parijs?
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.

Eind januari ben ik voor een stage bij architectenbureau
Kengo Kuma and Associates naar Japan afgereisd. Helaas
voor korte duur, want na zeven weken heb ik dit geweldige
land moeten verlaten vanwege stralingsgevaar uit de verwoeste
kerncentrale door de aardbeving en tsunami op 11 maart.
In een eerdere editie van Cursor is het verhaal omtrent dit
vertrek aan bod gekomen.
Het architectenbureau heeft vestigingen in Tokio, Parijs en
Peking. Voor goede communicatie met de klanten zijn op
de hoofdvestiging veel verschillende nationaliteiten in huis
gehaald. Naast een project in Shanghai en prijsvraag in
Lausanne ben ik in Tokio voornamelijk voor een theater
complex in Granada werkzaam geweest waarbij ik verantwoordelijk was voor het gevelontwerp. Gevolg van mijn
werkzaamheden was goede input voor de ontwikkeling van
het project en een tevreden Kuma-san over het resultaat.
De Japanse werkcultuur is uiteraard anders dan wij
westerlingen gewend zijn. Opvallend en tegelijkertijd
vanzelfsprekend is de hiërarchie binnen het bureau.
Kuma-san wordt werkelijk als god gezien, waarbij zijn
discipelen alles geven wat hen lief is. Dit leidt meteen tot
een ander belangrijk kenmerk van de Japanse cultuur;

het workaholisme. Het gaat er niet zozeer om hoe hard je
werkt, maar om hoelang je aanwezig bent, het werken als
een team tot het bittere einde. Wanneer om 1.00 am mijn
ogen enige gelijkenis begonnen te vertonen met die van
mijn collega-sans hield ik het dan toch maar voor gezien.
Zondag en uiteraard zaterdagnacht was het tijd om bij te
komen van een zware werkweek en meer van Tokio te zien
dan de dagelijkse woon- en werkroute. Het geweldige
aanbod aan architectuur, tempels, schrijnen, clubs, karaoke,
AKB48, sake, sushi en ramen maakte deze schaarse vrije tijd
onvergetelijk!
Het gedwongen vertrek uit Japan heeft me na een lang
weekend in Singapore weer naar Nederland doen terugkeren.
Na uitgebreid overleg met de stugge directie in Tokio over
het vervolg van mijn stage kreeg ik groen licht om verder te
werken bij hun Parijse vestiging Kuma Associates Europe,
waar ik tot eind juli werkzaam zal zijn.
Samen met drie gevluchte werknemers ben ik in Parijs
begonnen aan de prijsvraag voor een cultureel complex in
Lausanne. Uiteraard werkten de mensen van Tokio exact
dezelfde (idiote) tijden, dus mijn eerste weken in Parijs waren
als vanouds tot na middernacht op het bureau verblijven.
Na de deadline van deze prijsvraag en het vertrek van de
drie eerder genoemde werknemers, ben ik begonnen aan
een particulier project voor een Franse schoenmagnaat.
Erg interessant om op voor verschillende projectgrootten
werkzaam te zijn.
Gelukkig voelen de Parijse werknemers niets voor werken
tot ‘s nachts en in het weekend. Tegenwoordig is er dan ook
voldoende vrije tijd om van het mooie Parijs te kunnen

genieten. Het leven binnen een andere cultuur is naast het werken
ook een belangrijk onderdeel van deze periode gebleken. Mijn advies
aan iedereen: creëer je eigen mogelijkheden voor studie of stage in
het buitenland, het liefst binnen een compleet andere cultuur,
want daar leer je jezelf en de eigen cultuur het beste kennen.
Parijs is leuk, Tokio was fenomenaal!
Ricardo Ploemen, Student Architecture,
Building and Planning
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Studenten- en cultuurverenigingen vroeg of laat uit de Bunker
De studenten- en cultuurverenigingen
zullen binnen enkele jaren de Bunker
verlaten. Studentenvereniging ESC is
nu vrijwel zeker van een pand in het
centrum van Eindhoven en SSRE is
op zoek naar een plek in de stad.
De cultuurverenigingen hebben
verhuisplannen naar de TU/e-campus.
Studentenvereniging Demos wil zo
lang mogelijk in de Bunker blijven.
Het ESC is al enige tijd in gesprek
met bezwaarmakers, die tegen hun
verhuizing naar het monumentale pand
aan de Ten Hagestraat 13 zijn. Inmiddels
zijn twee bezwaren ingetrokkenen en
is het derde bezwaar ‘vrijwel zeker’ van
de baan, meldt Emmy van Schijndel,
ESC-commissaris huisvesting.
“We weten dat het wordt ingetrokken,
het is alleen nog een kwestie van tijd.”
Van Schijndel laat weten goede hoop
te hebben over een half jaar met de
verbouwing te beginnen om er in de

zomer van 2012 in te zitten.
Het ESC wil naar de stad verhuizen om
zo meer voor Eindhoven als studentenstad te kunnen betekenen. Datzelfde
argument voert studentenvereniging
SSRE aan, dat nu op zoek is naar een
pand in de binnenstad voor haar
driehonderd leden. SSRE-praeses
Tim Fokker: “We willen er zelf uit,
omdat we ons meer willen profileren
in de binnenstad. We hebben nog geen
concreet plan en zijn ons nu aan het
oriënteren op de locatie.” Studenten
vereniging Demos zit voorlopig nog
prima in de Bunker, meldt bestuurslid
Marc Sprengers: “We hebben voldoende
ruimte. We willen niet zoveel opgeven
voor een klein beetje zichtbaarheid.
We houden sowieso activiteiten in
de stad en ik ben ervan overtuigd dat
de samenwerking met de andere
studentenverenigingen blijft.”
De studentenverenigingen, en met name
SSRE, weten zich gesteund door de

Eindhovense politiek. De wethouder
heeft dinsdagavond een motie van VVD,
CDA en D66 overgenomen, waarin
burgemeester en wethouders werden
‘uitgenodigd zich maximaal in te
spannen om de Eindhovense studentenverenigingen aan passende huisvesting
te helpen.’
Ook de cultuurverenigingen, verenigd
in Scala, willen de Bunker uit. Scalalid
Lonneke Vermeulen: “Onze leden
hebben een duidelijke voorkeur voor
een verhuizing naar de campus en willen
dat cultuur meer deel gaat uitmaken van
het studentenleven aan de universiteit.”
De cultuurverenigingen stellen bovendien
dat de Bunker te weinig zalen heeft en dat
het gebouw ‘op’ is. Het Laplacegebouw
en Potentiaal zijn volgens Vermeulen twee
opties waar nu naar wordt gekeken om
de cultuurverenigingen in te huisvesten.
Universiteitssecretaris ir. Harry Roumen
laat weten dat op ‘langere termijn’
gekeken wordt of andere partijen

[E]

In a few years’ time,
all student and cultural
associations will have
left the Bunker. Student
association ESC will most likely move
into premises in the city center of
Eindhoven, and SSRE is still on the
lookout for a spot in the city. The cultural
associations are planning a move to
TU/e campus. Student association
Demos wants to stay in the Bunker
for as long as possible.

Klappertanden tijdens gezellig waterpolotoernooi
Het was voor de waterpoloërs soms
even afzien tijdens het Nayadetoernooi
dat de gelijknamige Studenten
Zwem- en Waterpolo Vereniging
afgelopen weekend bij de IJzeren Man
in Eindhoven hield. Het regende en de
temperatuur was laag. De gezelligheid
maakte een hoop goed.
In totaal waren 42 teams aanwezig bij
de 49ste editie van het evenement,
één van de grotere waterpolotoernooien
in Nederland. De meeste waterpoloërs
-hoofdzakelijk studenten- kwamen uit
Nederland, er was een Duits team en
er deden twee Engelse teams mee.
Waterpolo wordt gespeeld met teams

van zeven personen. Volgens Justin
Wildschut, penningmeester van de
toernooicommissie, is het Nayadetoernooi niet zozeer een prestatietoernooi,
maar vooral een ‘funtoernooi’. (JvG)

[E]

Last weekend, the water
polo players had to grin
and bear it at times
during the Nayade
Tournament organized by the Swimming
and Waterpolo Association of the same
name at the IJzeren Man in Eindhoven.
It was raining and temperatures were
low. Thankfully, the atmosphere made
up for most of that.

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

Foto | Rien Meulman

Rust & Relax
De twee belangrijkste R’s in het leven: rust en relax. Oftewel, neem op tijd rust. Tentamen
hier, tentamen daar, nog even langs het sportcentrum, snel naar huis, nachten doorhalen
om je verslag af te schrijven… Haal gewoon af en toe een keertje adem! Je colleges zijn niet
voor niets 45 minuten werken, 15 minuten rust ingedeeld: je brein kan maar een bepaalde
tijd optimaal functioneren. Hard gewerkt? Schop dan even die schoenen uit en ga met een
glas koude ranja in het zonnetje zitten. Je zult zien, al die stress smelt weg met je gezicht
in de zon…

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

Leg de lat hoog
Leg de lat hoog, oftewel ‘Aim High’. Zorg altijd dat de lat hoog genoeg ligt, zodat je er niet
tegenaan stoot, zeggen geleerden wel eens. Stel duidelijke doelen in het leven, maar houd
het wel uitdagend voor jezelf. Zo houd je het leven spannend. Je hersens hebben nu
bovendien nog de mogelijkheid om zich te verbeteren, dus prop er -nu het nog kan- zoveel
mogelijk informatie in! Na je 28ste gaat het alleen maar afnemen, en alle echte belangrijke
ontdekkingen zijn gedaan door jonge mensen.

aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘The best
thing about the future
is that it comes one day
at a time’: de beste tips
voor de Toekomst!.

Teamwork
Het maakt niet uit wat voor baan je later hebt, je moet je altijd realiseren dat je zonder team
nergens bent. Kortom, werk samen! Niet iedereen zal even gemakkelijk zijn om mee te
werken, en niet iedereen heeft dezelfde doelen. Maar twee weten meer dan een, en drie
weten weer meer dan twee. Heb jij dingen waar je goed in bent, laat het dan zien.
Heb je met andere dingen nog problemen, dan zijn je teammates daar om je te helpen.
Alleen is ook maar eenzaam, en zeg nou zelf, waar zou Ocean zijn zonder zijn Eleven,
Xavier zonder zijn men of Bassie zonder Adriaan? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Panel van de week

Impossible?

Iedereen die heeft
meegewerkt aan de
ConStudentenbond: bedankt!

Als je al vertrekt vanuit het oogpunt dat het toch niet gaat lukken, doet het dat
ook niet. Nothing is impossible! Als anderen het kunnen, waarom jij dan niet?
De toekomst is binnen handbereik, en je kunt het zo gek niet verzinnen, of het
gebeurt. Kijk eens twintig jaar terug, rond de tijd dat jij geboren werd. Als jij de
mensen toen zou vertellen hoe het er nu aan toe gaat, zouden ze dat dan geloven?
Nu ben jij aan de beurt de toekomstige wereld vorm te geven, als wetenschapper
in spe sta je aan de wieg van de eenentwintigste eeuw. Zoals Obama al zei:
yes we can!

Clmn

interesse in de Bunker hebben.
“De ligging van de Bunker is van
strategische waarde voor investeerders.”
Volgens hem is het eerder een kwestie
van jaren dan van maanden voordat alle
studenten uit de Bunker zijn. De TU/e zal
de studenten helpen bij hun verhuizing
naar de stad dan wel naar de campus,
stelt Roumen. (JvG)

Stil
Het eerste signaal is de afwezigheid
van de koffiedame. Half drie
’s middags, geen koffiedame,
geen koffie. De kantine, sorry,
het lunchcafé, in Vertigo is in
stilte gehuld. Dan pas begint op te
vallen dat het in het hele gebouw
ongewoon stil is. Als ik, zonder
koffie, met de lift vloer drie en
vier passeer, zie ik dat lange rijen
zwoegende studenten de normaal
zo chaotische en lawaaierige
projectruimtes hebben overgenomen.
Eindelijk dringt het tot me door.
Het is tentamenweek.
Mijn laatste tentamen is afgelopen
januari min of meer ongemerkt
voorbij gegaan. Na ook het laatste
essay dit semester te hebben
ingeleverd, rest nu alleen nog het
afstuderen. Eigenlijk realiseer ik het
me nu pas: nooit meer tentamens.
Niet meer dat verwoed blokken in
een poging zinloze informatie net
lang genoeg te onthouden. Het lijkt
zo kort geleden dat ik bij dertig
graden probeerde om dan maar in
de achtertuin in de zon te leren.
Dat was met mijn zes jaar oude
IBM en mijn bleke roodharigen
huidje niet zo’n heel groot succes.
Het meeste zal ik die lieve oude
mensen missen die altijd de briefjes
ophaalden en streng toekeken of
je niet spiekte.
Voor mij is de volgende fase
begonnen. Dat betekent dat ik tot
over mijn oren in één of ander
afstudeeronderzoek verdwenen ben.
Terwijl de universiteit om me heen
zo heerlijk hetzelfde blijft, word ik
me er steeds meer van bewust dat
ik me straks op de arbeidsmarkt zal
gaan begeven. Nog een half jaar en
ik moet een handjevol potentiële
werkgevers ervan zien te overtuigen
dat mijn talent mijn gebrek aan
ervaring met gemak compenseert.
Genieten jullie nog maar even van
de tentamens. En anders veel succes
met het nakijken ervan. Ik werk nog
even door.
Fijne zomer!
Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Joris Penders | “Ik ben vooral student”

In Ammerzoden woont Joris Penders.
Een 21-jarige Technische Bedrijfskunde
student die van muziek en sport houdt,
veel vrienden heeft en zijn tentamens
probeert te halen met goede cijfers. Een
heel gewone student. Maar wel een die
zich moet voortbewegen in een rolstoel.
Een ruggenmerginfarct veroorzaakte een
spontane dwarslaesie. Toch blijft Joris
positief: “Ik zie de mogelijkheden en
niet de onmogelijkheden.”
Laatste weekend van januari 2010.
Tweedejaars student Joris Penders is
thuis bij zijn ouders omdat de tentamenperiode net achter de rug is. Hij voelt
zich wat ziek en heeft een tintelend
been. Als hij maandagochtend opstaat
om naar de huisarts te gaan, weigert
één been dienst. In de badkamer gaat
hij volledig onderuit. In no time ligt hij
in het ziekenhuis onder een mri-scan
en hangen neurologen rond zijn bed.
Binnen 24 uur is Joris verlamd tot aan
zijn navel. “Achteraf bleek de oorzaak

een bloeding in het ruggenmerg en heb
ik daardoor een dwarslaesie. Ik heb
geen gevoel meer in mijn benen en kan
ze niet aansturen.”
Sindsdien bestaat zijn leven uit nu en
vroeger. Met de stellige mededeling dat
er niet zoveel veranderd is. “Natuurlijk,
ik heb nu een rolstoel nodig om me te
verplaatsen. Maar de rode draad van
mijn leven kan ik goed aanhouden.
Ik heb dezelfde vrienden, doe dezelfde
studie, hobby’s en interesses blijven
hetzelfde en mijn ambities blijven
overeind staan.” Gisteravond is hij met
zijn aangepaste Renault Twingo nog
naar een pokeravond geweest, kwam
om half twee ’s nachts thuis en besefte
dat het toch wel veel op vroeger leek.
En als hij een biertje wil pakken, maakt
hij van zijn rolstoel een handbike en
koppelt het derde wiel in het café af
alsof hij een paraplu dichtklapt en wegzet.
En worden het een paar biertjes teveel,
dan gebruikt hij op de terugweg de
elektrische aandrijving. Joris redt zich wel.

Dat treft!
Dat er bij W-hoog verbouwd wordt, weten we al. Dat medewerkers onder deze
omstandigheden moeten werken, is nieuw. Mariken Althuizen maakte deze foto
van haar kamergenoot Rob van der Heijden.
Toen Van der Heijden maandag naar zijn kamer WH1.101 wilde, moest hij een nieuw
bord passeren. ‘Geen toegang, bouwterrein, helmplicht’ staat erop. Duidelijke taal.
“Onze kamer is aan het eind van de gang, tegenover het trappenhuis dat ze nu aan
het renoveren zijn”, verklaart hij. “Er zijn geen helmen uitgereikt, dat is misschien
wat gek. Gelukkig heb ik een eigen helm omdat ik bedrijfshulpverlener ben.”
Hij heeft hem direct op zijn hoofd gezet, maar onveilig voelt de biomedisch
technoloog zich niet. “Het moet wel heel gek lopen wil er een glasplaat onze
kant op vallen.”
De oordoppen zijn meer noodzakelijk. Die zijn voor iedereen in W-hoog verkrijgbaar
bij de receptie. “Op dit moment hoor ik vooral slijptollen. Ze slijpen en frezen ook
in de uren dat wij werken. Het zware breekwerk doen ze gelukkig voor negen uur
’s ochtends en na vier uur ’s middags. Ik snap dat het moet gebeuren en ik vind
het goed dat de bouwvakkers gewacht hebben tot na de tentamens.” Dat is heel
begripvol voor een man die nooit zelf overlast bezorgt. “Nee, dat doe ik nooit.
Hoewel, Mariken zegt dat ik vals fluit.” (NS)

Hij woont nu in een prachtig eigen
optrekje in het dorp Ammerzoden. Een
soort aanleunwoning bij zijn ouders,
gemaakt door de garage uit te bouwen.
In zijn rolstoel vliegt hij heen en weer.
Joris’ beweeglijkheid valt op. We zien
het en we horen het: “Laatst had ik mijn
banden opgepompt. Normaal weet ik
precies met welke zet ik van het aanrecht
bij de bank kom. Maar nu had ik minder
weerstand en vloog ik over de salontafel.
Daar zie ik de humor wel van in.” Op de
vraag of hij zich drukt maakt over de
bezuinigingen op het persoonsgebonden
budget, veert hij bijna verontwaardigd
op. “Daar heb ik helemaal niks mee te
maken. Ik heb geen zorg nodig, ik ben
helemaal zelfstandig.”
De manier waarop hij zijn leven weer
oppakt na de dwarslaesie is bewonderenswaardig, maar gezien zijn positieve
karakter voorspelbaar. “Ik kan niet tegen
negativiteit. Mensen moeten vooral geen
meelijden tonen, niet gaan helpen.
Mijn rolstoel niet gaan duwen als ik een

drempeltje over moet. Vraag na een jaar
niet ‘Hoe is het nou?’ met de nadruk op
nou. Op een gegeven moment is alles
weer normaal. Dan baal je zelfs weer
van een slecht cijfer.”
Sinds begin dit kalenderjaar heeft Joris
zijn studie weer geleidelijk opgepakt.
Met succes, want hij haalt het ene goede
cijfer na het andere. Op zijn weblog,
waar hij open schrijft over zijn dwars
laesie maar ook over andere interesses
als politiek en muziek, staat onder zijn
naam ‘Vooral student’. “Ik heb een jaar
lang allerlei stereotypen naar me toe
geslingerd gekregen. Dan ben je een
WAjongere, een verse dwarslaesiepatiënt, een gehandicapte. Je krijgt
aanbiedingen om op vakantie te gaan
met de Zonnebloemboot. Maar ik merk
na een jaar dat ik vooral student ben
en dat ook kan blijven.”
Joris is vol lof over de TU/e. Goed
rolstoeltoegankelijk en behulpzaam
bij het herstarten van de studie. Hij is
volgens STU de enige student in een

rolstoel. Drie of vier dagen in de week
komt hij op de campus. Dat deed hij
vroeger niet vaker. Hij maakt en maakte
dankbaar gebruik van videocolleges.
“Ik voel me niet beperkt. Als je handen
en je hoofd in orde zijn, kun je met een
positieve instelling ontiegelijk ver
komen. Ik zie vooral de mogelijkheden
en niet de onmogelijkheden. In plaats
van met hardlopen daag ik me zelf nu
uit met handbiken. Ik kan zo’n veertig
minuten rijden met een gemiddelde
snelheid van 18 kilometer. Ik wil het
skiën weer gaan oppakken. Ik haal mijn
voldoening uit verdergaan met waar
ik gebleven was.” Het glipt opeens uit
zijn mond: “Het is niet elke dag feest,
maar een dag of zes in de week wel.”
Interview | Norbine Schalij
Foto | Rien Meulman

