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Opmaak

Waarom moest ik maandag opeens
aan een dominee denken, toen ik onze
rector in vol ornaat de studenten zag
toespreken? Was het zijn toga, of zijn
boodschap, die daarna nog diverse malen
werd herhaald door andere voorgangers
van de internationale kerk? Ben je
eindelijk beland in de slimste regio ter
wereld, krijg je al direct aan het begin
van het studiejaar vanaf de kansel de
boodschap om zo snel mogelijk weer
te verkassen. Go west, east, north or
south, maar blijf niet je hele studietijd

in Eindhoven hangen. Als het echt niet
anders kan, mag het zelfs Leuven zijn,
maar -in godsnaam- vertrek! Vestig je
minimaal een half jaar in Boston,
Shanghai of Helsinki en ga daar eens
checken of ze misschien toch niet net
iets slimmer zijn dan hier. Zou zo maar
kunnen. Ook dat hooggeprezen internationale forum dat onze regio begin
juni zo ruimhartig van lauweren heeft
voorzien, zou er wellicht naast kunnen
zitten.
Ronduit komisch was de zesmaal
herhaalde oproep aan de studenten om
nu eens eindelijk weg te gaan uit hun
‘comfort zone’. Wikipedia omschrijft
dat als ‘a behavioural state in which a
person operates in an anxiety-neutral
condition’. Ervaart de student van
vandaag de dag dat ook nog zo?
Lekker stressvrij studeren, geen vuiltje
aan de lucht. Of voelt hij of zij toch wat
druk met de langstudeerdersregeling
en de harde knip in aantocht, en het
bindend studieadvies als stok achter
de deur? Misschien is zo’n half jaartje
buitenland juist goed om weer eens
wat te ontspannen…

Natasha Franc
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Cursor online

Cursor 2.0
Daar is ie dan: de vernieuwde Cursor.
Vertrouwd gezicht, iets andere inhoud,
want vooral achtergrond en humaninterest. En met standaard vier pagina’s
Engels in de vorm van een omkeerkrant:
de achterpagina is de Engelse voorpagina.
Mist u het nieuws? Surf dan naar
www.tue.nl/cursor. Ook op Facebook en
Twitter plaatsen we nieuws. Genoeg te
lezen dus. Heeft u opmerkingen over de
Cursor-nieuwe-stijl? Laat het ons weten!

Druk
Janssen/Pers, Gennep

Advertenties

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

Fietsenmaker en boekhandel sluiten deuren
10 en 31 augustus - De Groene Fietser
op het TU/e-terrein is gesloten. Volgens
fietsenmaker Richard van der Vleut is
het woekeren met de ruimte en komt hij
maar met moeite aan personeel om de
grote hoeveelheid werk aan te kunnen.

Ook Study Store heeft haar boekhandel
aan de TU/e gesloten. De boekenverkoop
verloopt steeds meer via de studie
verenigingen en via internet, waardoor
het bedrijf geen toekomst meer ziet
voor de winkel in het Hoofdgebouw.

Relatief rustige Intro voor 1.256 studenten
30 augustus 2011 - Meer dan twaalfhonderd eerstejaars studenten maakten
onlangs kennis met de TU/e.
De Nederlandse studenten hadden een
week introductie en de internationale
studenten twee weken. Volgens de
beveiliging is deze intro relatief
rustig verlopen. Enkele hoogtepunten
waren het wereldrecord planking
en de cantus.

In het PSV stadion gingen 1.256
studenten als een plank liggen.
De kans is groot dat hiermee het
Guinness Book of Records wordt
gehaald. De komende tijd wordt
gekeken of de Intro in 2012 met de
andere Eindhovense onderwijsinstel
lingen en met de gemeente wordt
georganiseerd. Lees en bekijk alles
over de intro op www.introcursor.nl.

Alumni maken opnieuw kennis met de universiteit

www.tue.nl/cursor

Bureau Van Vliet BV
tel. 023 - 5714745

Rewwwind
www.tue.nl/cursor
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2 september 2011 - Meer dan
negenhonderd oud-studenten waren
vrijdag 2 september op de TU/e om
te horen waar de universiteit nu staat
en om jaargenoten te ontmoeten.
Rector magnificus Hans van Duijn
opende de lustrumdag door een
doek te onthullen, met daarop zo’n
twaalfduizend afbeeldingen van
alumni. Collegevoorzitter Arno Peels
gaf een presentatie over Strategie
2020 en de kwartiermakers voor de

kerngebieden Health, Energy en Smart
Mobility vertelden het een en ander
over hun deelgebied.

“Get out of your comfort zone!”

Flashback
Intro 1966 versus 2011
Dit jaar zou de introweek een wat
serieuzer karakter moeten hebben,
meende het College van Bestuur.
Op maandag is de tap niet voor
22.00 uur opengegaan en vooraf
werd er aan opleidingsgerelateerde
opdrachten gewerkt, in plaats van enkel
aan lollige kennismakingsspellen.
Tijdens de intro in 1966 werd er ook
ergens diep over nagedacht. Op de
bovenste foto zien we een groepje
studenten met een heel ernstige blik.
Een studieboek, veel papier en ook
een asbak zijn aanwezig. De tafel
linksachter de dames bevat ook nog
enkele beugelflessen. Zou dat de
tafel van de introcommissie of van
de papa’s zijn?
De foto anno 2011 laat een tafel zien op
maandag bij studievereniging GEW!S.
Er omheen zitten internationale
studenten en ze kijken niet bijzonder
ernstig. Misschien is hun opleidingsgerelateerde opdracht erg leuk? (NS)

6 september 2011 - Het was de meest
gebruikte frase tijdens de opening van
het academisch jaar, 5 september:
“Get out of your comfort zone!”
Rector Hans van Duijn en een hele
reeks aan sprekers uit de industrie
en Europese instituten riepen
studenten op om tijdens hun studie
internationale ervaring op te doen.

Hoogleraren Bart Smolders (Electrical
Engineering) en Holger Grüll
(Biomedische Technologie) ontvingen
de jaarlijkse onderwijsprijzen.
De bijeenkomst van maandagmiddag
5 september stond volledig in het
teken van internationalisering en dan
vooral het opdoen van internationale
ervaring tijdens je studietijd.

Eerste stap naar permanente wooneenheden op de campus
6 september 2011 - Het kan nog
zeker duren tot eind 2014, maar de
driehonderd permanente wooneenheden op de campus komen er.
Collegelid Jo van Ham en Ingrid de
Boer van Woonbedrijf (waaronder
studentenhuisvester Vestide valt)
tekenden dinsdag 6 september een
intentieverklaring. Het is de bedoeling
dat er een veertien verdiepingen
tellend gebouw achter het huidige

Potentiaal- tegen het TeMa-veld
aan- komt te staan. De woningen
zullen hoofdzakelijk internationale
studenten en deels ook internationale
medewerkers gaan huisvesten. Als
de nieuwbouw staat, worden de 186
spaceboxen gesloopt. De wil is er om
daarna nog eens driehonderd extra
wooneenheden te realiseren - wat een
totaal van zeshonderd zou opleveren.

TU/e mikt met Graduate School op meer buitenlandse studenten
6 september 2011 - Groei van het
aantal buitenlandse studenten en
meer zicht op de kwaliteitszorg bij de
ontwerpersopleidingen en de
promotietrajecten. Dat zijn de
belangrijkste punten waar de TU/e
Graduate School (GS), die dit
collegejaar officieel van start gaat,

voor moet gaan zorgen. Dit collegejaar
gaat de GS, die het karakter heeft van
een virtuele organisatie, na een ruime
voorbereidingstijd van start.
De faculteiten blijven verantwoordelijk
voor de bestuurlijke en inhoudelijke
zaken.
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Vox Academici

Opening academisch jaar

Foto | Bart van Overbeeke

Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen, hoogleraar Elementary
Processes in Gas Discharges, faculteit TN

Is het verbod op
de gloeilamp zinloos?
Na een verbod op 100W en 75W
gloeilampen, mogen sinds vorige week
donderdag ook de 60W lampen niet
meer verkocht worden. De energie
slurpende gloeilamp zet namelijk meer
om in warmte dan in licht. Daarom heeft
de Europese Unie in het kader van de
energiezuinigheid vanaf september
2012 alle gloeilampen verboden.
Momenteel vindt er een gefaseerde
afbouw van de gloeilampverkoop plaats.
Maar afgelopen zaterdag stond er in
de Volkskrant een berekening van het
Energieonderzoekscentrum Nederland:
door het verbod zou er juist 0,05
megaton extra CO2-uitstoot ontstaan.
Want de warmte die de gloeilampen
afgeven zou gecompenseerd gaan
worden door de cv-ketel. Te kort door
de bocht of hebben we inderdaad
onterecht het peertje in de ban gedaan?
“Het is zeker een goede zaak dat de
gloeilamp verboden wordt”, vindt
Gerrit Kroesen, hoogleraar Elementary
Processes in Gas Discharges en zelf
dagelijks bezig met verlichtingsonderzoek. “Dat bespaart veel energie, want
een gloeilamp gebruikt slechts twee
procent van het elektrisch opgenomen
vermogen voor het werkelijke licht.
Dat we door het verbod met z’n allen de
verwarming een graadje hoger zetten,
lijkt me wat te extreem. In een huiskamer
setting is de bijdrage van de gloeilamp
qua warmteafgifte redelijk verwaarloosbaar. Bovendien staat een groot deel
van het jaar de verwarming uit, terwijl
’s avonds wel de lampen aan gaan.
Dat lijkt niet meegenomen te zijn in die
berekening. Daarnaast wordt gesteld
dat de bespaarde elektriciteit in de
huishoudens door de regelgeving van
het Europese Emission Trading Scheme
(ETS) door andere sectoren extra
verbruikt kan worden. Laten ze dan die
regels aanpassen. Ik begrijp wel dat dat

vanwege de bureaucratie en commercie
niet zo snel gebeurt, maar het mogen
nooit argumenten zijn om het gezonde
verstand uit te schakelen.”
“Het is natuurlijk goed om zo snel
mogelijk energiebesparend te werk
te gaan. Toch denk ik dat we beter
nog even hadden kunnen wachten
met het verbannen van de gloeilamp.
De alternatieven zijn kwalitatief nog niet
goed genoeg. Ik heb net zelf een aantal
LEDs in de keuken opgehangen, en het
is gewoon ongezellig licht. Zelfs voor
het snijden van groentes... De nieuwe
generatie spaarlampen heeft al wel
een beter lichtspectrum, en sommige
modellen zijn dimbaar. Dat draagt ook
bij aan de gezelligheid. Maar het kan
allemaal nog veel beter.”
“Er wordt sowieso nog te weinig
onderzoek gedaan naar de rol van
verlichting op het gevoel. Is bijvoorbeeld
iemand in een kamer met spaarlampen
of LEDs net zo gelukkig als in een kamer
met gloeilampen? Bij het Intelligent
Lighting Institute (ILI) van de TU/e -waar
ook onze groep deel van uit maaktwordt een start gemaakt met dergelijke
studies. Binnen het ILI werken zo’n vijftig
onderzoekers van zes verschillende
faculteiten samen. Breed onderzoek, van
techniek via intelligente verlichting naar
psychologie. We zijn dus zelf ook druk
bezig de alternatieven voor de gloeilamp
te verbeteren. Want daarvan mag wat
mij betreft het licht op rood.”(NT)

Foto | Bart van Overbeeke
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De wortel van zeventien tussen
De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we
steeds twee (en vooruit, soms drie) van hen aan het woord over hun
relatie met elkaar en de universiteit.

Deze week: Maarten, Yuri en Jeire
Steinbuch. Maarten (51) is hoogleraar
Regel- en Systeemtechniek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. Zoon Yuri
(19) en dochter Jeire (23) studeren
respectievelijk Werktuigbouwkunde en
Biomedische Technologie. Yuri zit op
kamers, Jeire woont samen.
De wortel van 17 werd tussen de soep
en aardappelen al herhaaldelijk
uitgerekend. Techniek is een geliefd
gespreksonderwerp bij de Steinbuchs
aan tafel, net als wiskundige raadsels,
vertelt pa Maarten. Yuri vult aan:
“We hebben het over vakinhoudelijke
details, over dingen die ik niet begrijp
bijvoorbeeld, maar ook over nieuwe
ideeën, over innovatie of weetjes van
buiten ons eigen vakgebied”.

Moeder Inge vindt het “helemaal niks”,
weet hij. Maar gelukkig is er ook ruimte
voor haar verhalen vanuit de zorgsector;
ma Steinbuch is arts. Het derde
vrouwelijke gezinslid is dochter Gaia,
die scheikunde studeert in Utrecht.
De liefde voor ‘exact’ lijkt de Steinbuchs
met de paplepel ingegoten. “We hadden
allemaal altijd al lol in wiskunde. En zelf
ben ik altijd veel -technisch- aan het
klussen aan onze boerderij. Mogelijk
heeft dat wel een rol gespeeld in de
studiekeuze van de kinderen”, denkt
Maarten.
Yuri herinnert zich dat hij op de
basisschool al voorliep met rekenen.
Op de middelbare school bouwde hij
zijn interesse voor de bètavakken uit,
met name door één leraar die hem
“allerlei leuke natuurkundige verschijn
selen” liet zien. “Lees: explosies en
dergelijke.”
Ook Jeire verloor haar hart al jong
aan de bètavakken. De keuze voor
Biomedische Technologie stond voor
haar al snel vast; broer Yuri daaren
tegen twijfelde nog even of hij
natuur- en wiskunde zou gaan studeren
in Utrecht. “Maar door de meer
ontspannen sfeer en het type mensen
bij Werktuigbouwkunde, ietwat
minder nerd, koos ik toch hiervoor.”
De nabijheid van Steinbuch senior op
de Eindhovense campus bleek in elk
geval geen obstakel voor de twee
kinderen die hem naar de TU/e volgden:
bij beiden stond Eindhoven gewoon
overduidelijk op de eerste plaats.
“Biomedische Technologie kun je doen
in Eindhoven en Twente. Omdat
Eindhoven dichterbij is, ben ik hier gaan
studeren”, verklaart Jeire nuchter. Ook
Yuri koos zijn tweede thuis dichtbij het
ouderlijk huis: “Delft vind ik bovendien
te groot en Twente heeft mij als stad
nooit getrokken”.

“Het is leuk om
te zien hoe je
kinderen hun
studie beleven”
Jeire ziet haar vader zelden aan de
universiteit, hoewel hun faculteiten in
dezelfde gebouwen huizen. “Soms
komen we elkaar toevallig tegen,
bijvoorbeeld in de kantine” - maar zeker
nu ze zelf veel in Maastricht vertoeft
voor haar afstuderen, zijn de doordeweekse ontmoetingen tussen beiden
beperkt.
College van haar werktuigbouwkundige
vader heeft de BMT-studente nooit
gehad, in tegenstelling tot broer Yuri:
“In het laatste kwartiel had ik hem als
docent voor het vak Systeemanalyse,
aankomend kwartiel staat hij weer voor
de zaal voor het vak Regeltechniek”.
Als kritisch toehoorder gaf hij zijn vader
al de nodige feedback “op hoe hij
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n de soep en de aardappelen
voor de collegezaal staat en op ons
studenten overkomt en heb ik aangegeven wat hij een volgende keer moet
verduidelijken of juist niet”.
Ook “constructief commentaar” op pa’s
tentamens blijft niet uit, erkent Yuri
- uiteraard vooral als een toets in zoons
ogen te moeilijk was. Maarten kan alle
inbreng, serieus of met een knipoog, wel
waarderen: “Zijn scherpe opmerkingen
en waarnemingen kan ik gebruiken om
de opleiding nog beter te maken”.
En, ook handig: “Ik heb Yuri’s pc wel
eens geleend voor een demo”.

“We hadden
allemaal altijd al
lol in wiskunde”
Omgekeerd blijkt het ook praktisch om
je vader in de buurt te hebben, ervaart
vooral Yuri. Zo wipt hij op vrijdag wel
eens bij pa op kantoor binnen om zijn
tas te droppen “zodat hij die voor mij
mee naar huis kan sjouwen”, of op
maandag om de autosleutel te lenen
“zodat ik even op en neer kan naar
mijn kamer om mijn spullen daar neer
te gooien”.
Maarten erkent dat zijn kamer aan de
TU/e regelmatig als opslagplaats voor
spullen van zijn kinderen fungeert. Zijn
‘dubbelrol’ in deze bevalt hem prima.
“Het is leuk om als vader te zien hoe je
kinderen de studie beleven, dat is toch
net anders dan het begeleiden van
studenten - hoewel ik door die ervaring
mijn kinderen, denk ik, af en toe wel
goed kan helpen met de aanpak van
onderwerpen en dergelijke.”
Wat hun gezinsgenoten typeert en wat
ze in de anderen bewonderen? “Jeire is
heel precies en betrouwbaar en heeft een
zeer goed gevoel voor rechtvaardigheid”,
omschrijft Maarten zijn jongste dochter.
Yuri vindt onder meer ‘het oog voor de
kleinste details’ typerend voor zijn zus,
evenals haar wat verlegen karakter:
“Ze heeft af en toe een zetje nodig om
te laten zien hoe briljant ze eigenlijk is”.
Jeire op haar beurt is trots dat haar
broer “op een ontspannen manier met
heel goede resultaten zijn eerste jaar
heeft gehaald”. “Hij doet heel gemakke
lijk zijn studie”, constateert ook Maarten,
“en heeft een enthousiaste uitstraling”.
Die gedrevenheid ziet Yuri omgekeerd
ook bij zijn vader. “Hij kan geen nee
zeggen en handelt elke zaak met
evenveel aandacht en zekerheid af.
Hij kan goed delegeren en coördineren
en houdt het overzicht over het geheel;
het uitzoeken van de exacte details
laat hij liever aan iemand anders over.
En stiekem ben ik wel een beetje jaloers
op zijn geduld, onder andere wanneer
hij met mensen praat - hoe irritant ze
soms ook zijn. Daar kan ik best nog
wat van leren.” (MvdV)

Foto | Bart van Overbeeke
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Trillen stoppen met MRI
Een elektrode in de hersenen. Het is bekend dat ‘Deep Brain
Stimulation’ verlichting kan schenken aan Parkinsonpatiënten.
Maar dan moet de elektrode wel op de juiste plek worden
aangebracht. Promovenda Ellen Brunenberg zette geavanceerde
MRI-technieken in om dat magische gebiedje te vinden.

“Het moment dat de knop omgaat, is
heel bijzonder”, zegt ir. Ellen Brunenberg. Ze vertelt over de operaties die
ze aan het begin van haar promotie
mocht bijwonen. In het UMC Maastricht,
thuisbasis van haar tweede promotor
Veerle Visser-Vandewalle, zag ze van
dichtbij hoe de hersenchirurg een
minuscule elektrode inbracht in de
hersenen van een Parkinsonpatiënt.
En hoe de patiënt -volledig bij bewust
zijn- direct reageerde op het aanzetten
van het elektrische signaal dat zorgt
voor de zogeheten ‘Deep Brain
Stimulation’. De voor Parkinson zo
karakteristieke ongecontroleerde
trillingen namen door de elektrische
stimulatie af - van het ene moment
op het andere.
Deep Brain Stimulation wordt sinds de
jaren tachtig toegepast bij mensen met
een ernstige vorm van de ziekte van
Parkinson, een hersenziekte veroorzaakt
door het afsterven van de cellen die
zorgen voor de aanmaak van dopamine
- een stofje dat signalen overbrengt in
de hersenen. Het tekort aan dopamine
leidt bij Parkinsonpatiënten niet alleen
tot de bekende motorische stoornissen;
de ziekte gaat ook gepaard met
psychische klachten als depressie en
geheugenverlies. Hoewel sinds de jaren
zestig medicijnen beschikbaar zijn
die de symptomen onderdrukken, is
Parkinson nog altijd een ongeneeslijke
ziekte die in de loop van de tijd
verergert. Voor sommige patiënten
is een hersenoperatie het enige dat
nog enige verlichting kan brengen.
Voor Deep Brain Stimulation krijgen
patiënten een soort pacemaker die

meestal in de buurt van het sleutelbeen
wordt geïmplanteerd. Deze wordt met
een onderhuids draadje achter het oor
langs met de elektrode in het brein
verbonden. Een aantal weken na de
operatie moeten de patiënten terug
komen en wordt het elektrische signaal
voor optimaal effect bijgeregeld, vertelt
Brunenberg. “Voor het bijstellen van het
signaal is geen operatie meer nodig. Dat
gaat met een soort afstandsbediening.”
Een populaire plek voor de elektrode is
de zogeheten subthalamische kern: een
stukje van de hersenen ter grootte van
een pinda. Dit hersengebiedje speelt
namelijk een belangrijke rol in het
optreden van de motorische klachten
bij Parkinson.

“Het moment dat
de knop omgaat,
is heel bijzonder”
Een deel van de subthalamische kern
staat in verbinding met hersengebieden
verantwoordelijk voor motoriek.
Stimulatie van dit specifieke gebiedje
vermindert de motorische klachten.
Het nadeel is dat andere regionen in de
subthalamische kern zijn geassocieerd
met emotionele en cognitieve hersenfuncties. Als de elektrode niet op exact
de juiste plaats zit en/of de stroom zich
niet beperkt tot het motorisch gebied,
worden ook deze regionen elektrisch
gestimuleerd - met ernstige gevolgen,
uiteenlopend van ernstig geheugen
verlies en ongeremd gedrag tot

De positie van de subthalamische kern (geel) in de hersenen. Illustratie | Ellen Brunenberg

depressies en extreme verslavings
gevoeligheid.
Het is voor de patiënt dus van groot
belang dat zijn subthalamische kern
vóór de operatie nauwkeurig in kaart
kan worden gebracht om het motorisch
gebied te lokaliseren. Tot dusverre is
men er nog niet in geslaagd om dit bij
patiënten te doen. Brunenberg en haar
collega’s hebben nu voor het eerst de
verschillende gebieden in de subthalamische kern van levende mensen in
beeld gebracht. Ze gebruikten hiervoor
geavanceerde MRI-technieken, vertelt
Brunenberg. “Het is lastig om de kern
direct met MRI in beeld te brengen,
daarvoor lijkt het te veel op het
omliggende hersenweefsel. Maar zoals
mijn eerste promotor Bart ter Haar
Romeny het verwoordt: als je op een
kaart van Nederland de steden
weghaalt, dan kun je nog aan de wegen
zien waar de steden zouden moeten
liggen.”
Met een paar ingewikkelde trucs kun
je met MRI zien in welke richtingen de
watermoleculen door de hersenen
bewegen. Daarmee kun je zien hoe de
transportvezels tussen de verschillende
hersengebieden lopen: de wegen op
de hersenkaart. En die leiden je naar
de subthalamische stadskern.
“Uit de verbindingen tussen de
subthalamische kern en motorische
gebieden elders in de hersenen, kun

je afleiden welk gedeelte van de kern
het motorische gebied is.”
Voor het onderzoek werden gezonde
vrijwilligers tot anderhalf uur in de
MRI-scanner gestopt. Aan de hand van
de beweging van de watermoleculen
bracht Brunenberg vervolgens de
volledige structurele connectiviteit -het
wegennet rondom de subthalamische
nucleus- in kaart. “De resultaten komen
goed overeen met wat bekend was door
sectie op hersenen. Het verschil is dus
dat we dit nu ook bij levende mensen
kunnen zien.”

Vrijwilligers lagen
tot anderhalf uur
in de MRI-scanner
Met het in kaart brengen van het
‘wegennet’ rond de subthalamische
kern, weet je natuurlijk nog niet of er
ook verkeer is op die wegen. Daarom
onderzochten Brunenberg en haar
collega’s niet alleen de structurele,
maar ook de functionele connectiviteit:
de samenhang van activiteit in de
verschillende delen van de subthala
mische kern en de samenhangende
hersengebieden. Brunenberg: “Die
activiteit kun je vaststellen aan de hand
van het zuurstofgebruik. Je kunt met MRI

het verschil zien tussen hemoglobine met
en zonder zuurstof. We hebben kunnen
aantonen dat ook deze functionele
connectiviteit -het zichtbaar maken van
het verkeer op de wegen- een bruikbare
methode is om het motorische deel van
de subthalamische kern te vinden.”
Een mooie stap in de richting van een
effectievere behandeling van Parkinson
met Deep Brain Stimulation. Zo ziet
Brunenberg haar onderzoek. Een
MRI-hersenscan van de patiënt moet
de hersenchirurg voorafgaand aan de
operatie vertellen waar in de hersenen
hij de elektrode precies moet implanteren
voor een maximaal effect met zo min
mogelijk bijwerkingen. Zover is het echter
nog niet, zegt Brunenberg. “We hebben
nu met gezonde vrijwilligers gewerkt.
Maar vanwege hun ziektebeeld is het
lastiger om Parkinsonpatiënten zo stil
te laten liggen.” En het is goed mogelijk
dat het tijdelijk met medicatie ‘fixeren’
van de patiënt een ongewenst effect heeft
op met name de functionele hersenscan.
“Het is überhaupt niet helemaal zeker of
de connectiviteitspatronen van mensen
met Parkinson er op een scan hetzelfde
uitzien. Dat zal een vervolgstudie
moeten uitwijzen. Mijn promotoren zijn
vastbesloten om dit onderzoek door te
zetten.” (TJ)
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“Medewerker ondersteunen in
vroeg signaleren van risico’s”
De mensen in een bedrijf spelen een grote rol in het herkennen
van vroege risicosignalen. Vaak nog ontbreekt het echter
aan structurele methoden om deze manier van detecteren
te ondersteunen of verbeteren, terwijl het de eerste stap
is in het voorkomen of verminderen van risico’s, stelt
promovendus Joël Luyk.
Bedrijfsongevallen (van uiteenlopende
omvang) zijn haast doorlopend in het
nieuws. Technologische ontwikkelingen
maken producten, productie- en andere
bedrijfsprocessen alsmaar complexer.
Daarbij zijn bedrijven niet zelden
afhankelijk van externe partijen die
bij hun processen betrokken zijn.
“De omgeving waarin bedrijven
opereren, wordt alsmaar complexer,
competitiever en dynamischer”,
verwoordt Luyk ( in 2005 afgestudeerd
bij Technische Bedrijfskunde). “Ze staan
bloot aan de nodige, steeds onverwachtere bedreigingen. Om die reden wordt
het steeds belangrijker om niet alleen
achteraf bepaalde tekenen te herkennen,
maar om juist proactief risico’s te
managen; om zo vroeg mogelijk signalen
te zien die op eventuele risico’s kunnen
duiden. Idealiter om ongevallen en
incidenten te voorkomen en in elk geval
om de schade ervan te beperken.”

Mensen spelen
nadrukkelijke rol
in zien aankomen
van mogelijke
risico’s
In zijn onderzoek verkent Luyk manieren
waarop organisaties de rol van hun
mensen in proactief risicomanagement
kunnen versterken. Want een bedrijf
mag in zijn productieprocessen nog
zulke -waardevolle- geavanceerde
controlesystemen gebruiken, “maar
eventuele tekenen van afwijkingen en
de betekenis daarvan moeten wel, op
alle organisatieniveaus, duidelijk zijn.
Daarvoor heb je niet alleen ervaren

operators nodig die deze systemen
controleren; ook moet helder zijn
waar ze met eventuele tekenen van
afwijkingen terecht kunnen, wat de
procedures hiervoor zijn”.
Voor zijn onderzoek dook Luyk in
bestaande literatuur over onder meer
risico- en crisismanagement en
‘resilience engineering’; vrij vertaald
gericht op de weerbaarheid en
veerkracht van systemen en organisaties.
Ook stuurde hij vragenlijsten naar
experts en ervaringsdeskundigen op
dit gebied en nam hij, met behulp van
beschikbare analyses en onderzoeks
rapporten, een aantal grootschalige
industriële ongevallen onder de loep.
Eén van de cases die hij bestudeerde,
was Deepwater Horizon: het boorplatform in de Golf van Mexico waarop in
april 2010 een explosie plaatsvond die
uiteindelijk de grootste olieverontreini
ging in de Amerikaanse geschiedenis
tot gevolg had. “Terugkijkend blijken er
vooraf diverse signalen te zijn geweest
dat er iets aan zat te komen, zoals een
reeks kleinere ‘gas kicks’ oftewel
lekkages. Op zich waren de gevolgen
hiervan beperkt en vroegen ze niet
direct om actie, maar zo’n serie van
kleinschalige incidenten kan wel een
duidelijk ‘early warning signal’ zijn.”
Daarnaast waren er meerdere indicaties
van afwijkingen, concludeerde Luyk
na analyse van voorlopige onderzoeksgegevens (een formeel onderzoeks
rapport was er op dat moment nog niet):
hij noemt onder meer een gebrekkige
aandacht voor kwaliteitsprocedures en
onduidelijkheid over verantwoordelijk
heden, vooral veroorzaakt door de
betrokkenheid van veel verschillende
partijen bij de exploitatie van het
boorplatform.

Sluitstuk

Joris Jongen. Fotomontage | Rien Meulman

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Joël Luyk. Foto | Bart van Overbeeke

Er zijn volgens Luyk allerlei mogelijke
redenen waarom vroege waarschuwingssignalen vaak niet worden opgepikt.
Hij kwam tot een gevalideerde lijst
van 22 factoren, te verdelen over drie
categorieën: menselijke factoren (zoals
de werkervaring van medewerkers),
organisatorische factoren (bijvoorbeeld
de heersende cultuur en geldende
procedures op het gebied van veiligheid)
en de interactie van een organisatie
met haar omgeving. Er is nog een vierde
categorie, de zogenoemde exogene
factoren (zoals de invloed van techno
logische, economische en politieke
ontwikkelingen), maar Luyk richtte zich
nadrukkelijk op de organisaties zélf.
“Bijvoorbeeld in het geval van de
Deepwater Horizon blijkt dat een groot
gedeelte van deze 22 factoren een rol
heeft gespeeld - al verschilt per signaal
welke factoren eraan hebben bijgedragen
dat ze niet werden opgemerkt”, zegt
Luyk. Volgens de onderzoeker was in
elk van de cases die hij analyseerde
sprake van meerdere ‘early warning
signals’ en was het altijd een combinatie

van menselijke en organisatorische
factoren die bijdroegen aan het
niet-opmerken ervan.
De promovendus benadrukt dat zijn
onderzoek bovenal verkennend van aard
was, “vooral bedoeld om meer inzicht
te krijgen in het vakgebied en in de
diverse beïnvloedende factoren over
de organisaties heen”. Hij is dan ook
terughoudend met het trekken van al
te scherpe conclusies: “Daarvoor is de
hoeveelheid onderzoeksdata waarmee
ik heb gewerkt te klein”.
Dat de mensen in een organisatie een
nadrukkelijke rol spelen in het zien
aankomen van mogelijke risico’s, staat
volgens hem echter wel vast. “Opvallend
is dat het belang hiervan in de bestaande
literatuur wel wordt erkend, maar dat
hiernaar verder weinig onderzoek is gedaan.
En dat structurele methoden om hiervan
als organisatie de vruchten te plukken,
nog ontbreken. Maar het is te gemakke
lijk om als bedrijf achterover te leunen
en te denken dat je mensen bepaalde
signalen wel oppikken en melden.”

Luyk ontwikkelde in het kader van zijn
onderzoek een conceptueel model
dat als basis kan dienen voor een
diagnostische tool die organisaties
kan ondersteunen in het vroegtijdig
herkennen van risicosignalen. In zijn
nieuwe baan vanaf oktober, bij een
adviesbureau op het gebied van
risicomanagement, gaat hij hiermee
verder. (MvdV)

Joël Luyk promoveerde woensdag
31 augustus op zijn proefschrift
‘Towards Improving Detection of Early
Warning Signals within Organizations
(An approach to the identification and
utilization of underlying factors from
an organizational perspective)’.
Luyk verrichtte zijn onderzoek aan
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences - eerst binnen
de vakgroep Quality and Reliability
Engineering, later de groep Operations,
Planning, Accounting and Control.

Een alternatieve coating van metalen nanodeeltjes
Met ultradunne coatings kun je oppervlakken van hightech instrumenten
niet alleen heel glad maken, slijtvast
en bestand tegen chemicaliën: je kunt
ze er uiteraard ook een kleurtje mee
geven, vertelt Joris Jongen: “De kleur
van deze dunne lagen komt tot stand
door interferentie. Net als bij een
zeepbel verandert de waargenomen
kleur als je er onder een andere hoek
naar kijkt. Ook de dikte van de laag
bepaalt de kleur.” Dat betekent dat
je variaties in de dikte van de laag
direct terugziet als kleurvariaties.
En dat is niet zo mooi.
Het publiek-private Materials Innovation
Institute (M2i) onderzoekt in opdracht
van het bedrijfsleven een alternatieve
coating op basis van metalen nanodeeltjes. Localized Surface Plasmon
Resonance Coatings worden die
genoemd. Joris Jongen verrichtte

het afgelopen jaar voor het M2i zijn
afstudeeronderzoek in de vakgroep
Plasma & Materials Processing.
De student Technische Natuurkunde
legt uit wat de voordelen zijn van de
nanodeeltjes: “De nanodeeltjes
absorberen licht van een bepaalde kleur,
doordat de elektronen in het deeltje
gaan meetrillen met het elektrische
veld van het licht. De resulterende kleur
van de coating is niet afhankelijk van
de dikte van de laag en ook niet van
de hoek waaronder je hem bekijkt.
Eigenlijk net zo als bij ouderwetse verf,
maar dan in een ultradunne laag.”
De precieze kleur van de nanocoating
hangt onder meer af van de grootte en
dichtheid van de nanodeeltjes. Het is
lastig om die eigenschappen bij het
opdampen van het metaal lokaal te
variëren en zo gekleurde patronen te
maken. Daarom probeerde Jongen of
je achteraf met een speciale laser

lokaal de grootte en verdeling van
de nanodeeltjes kunt aanpassen
-en daarmee dus de kleur.
Jongen nam coatings met gouden
nanodeeltjes en slaagde erin de kleur
van donkerblauw in lichtroze te
veranderen, door de coating te
beschijnen met een laser die ultrakorte
lichtpulsjes uitzendt - elk niet langer
dan een fractie van een miljardste
seconde. “Met de laser warm je de
nanodeeltjes op, waardoor ze kunnen
samensmelten, deels verdampen,
of fragmenteren. Dat zie je terug in
de kleur. Zo kun je met de laser dus
ook patronen schrijven.”
Als ultieme toepassing van de
laserbehandeling ziet Jongen het
inkleuren van pasfoto’s op identiteitsbewijzen. “Dat valt echt niet te
kopiëren. Maar zo ver zijn we nog
lang niet.” (TJ)
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1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen

2 	Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?
3 	Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?
4 	Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

Nataša Jovanovic (W&I) | Meerdere objecten op bordspel detecteren met LEDs en sensors
1 | cover

3 | onmisbaar

Op het omslag van mijn proefschrift staat een zichtbaarheidsprobleem dat
kan ontstaan bij de detectie van cirkelvormige objecten met behulp van infra
rood licht. De identieke rode schijven blokkeren alle lijnen (lichtstralen) die door
het centrum schijnen, waardoor ze een zogenaamd schaduwpunt creëren.

Mijn begeleiders Jan Korst, Emile Aarts en Johan Lukkien waren onmisbaar
voor mij, omdat hun advies en begeleiding hebben bijgedragen aan het slagen
van mijn promotie. En natuurlijk de Entertaible, omdat ik daardoor veel interes
sante problemen heb kunnen oplossen.

2 | feestjes

4 | samenleving

Mijn onderzoek betreft een vernieuwende detectietechniek die het mogelijk
maakt om meerdere objecten in 2D gelijktijdig te detecteren. Het is een techniek die is ontwikkeld voor de Entertaible, een veelzijdig touchscreen dat is
ontworpen door Philips. Het apparaat maakt gebruikt van LEDs en sensors om
objecten te detecteren zoals vingers of speelstukken. Het was mijn taak om
snelle detectiealgoritmes te ontwerpen voor de ondersteuning van realtime
toepassingen zoals bordspellen, kaartlezen of surfen op de Entertaible. Daarnaast heb ik mogelijke zichtbaarheidsproblemen bestudeerd die de kop kunnen
opsteken bij voorwerpdetectie met behulp van lichtstralen.

De in-plane voorwerpdetector met infrarood licht is één van de vele detectie
technieken die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Het onderwerp van mijn
promotieonderzoek draagt bij aan een beter inzicht in de voor- en nadelen
van de techniek. Het is ook bruikbaar om de beste manier te vinden voor
efficiënte toepassing in de verschillende applicaties en domeinen.

Mehmet Dündar (TN) | F otonische kristallen voor sneller internet
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de kaft staat een foto van een nagebootste fotonische kristalstructuur
gemaakt met een elektronenmicroscoop. De structuur heeft identieke
luchtgaatjes die op gelijke afstand van elkaar staan. De luchtgaatjes meten
ongeveer 300 nm (1nm is 10-9 m) en ze beïnvloeden de lichtval. Als je enkele
gaatjes weghaalt, zoals te zien is op de achterkant, kun je licht plaatselijk
vasthouden.

Voor de vervaardiging van zulke kleine nano-apparaatjes is geavanceerd
gereedschap nodig en dat is beschikbaar in de cleanroom van de universiteit.
De experimenten worden uitgevoerd met een uniek apparaat dat deels door
mijzelf is vervaardigd in het optische lab.

2 | feestjes

Met fotonische kristallen kun je piepkleine lichtchips maken die gebruikt
kunnen worden voor snellere informatieverwerking. Het internet zal er veel
aan hebben, omdat dat werkt met licht dat door vezels wordt gestuurd. Met
behulp van de optische schakeling met microfluïdica, ook wel optofluïdica
genoemd, kun je ‘lab-on-a-chip’-apparaten ontwikkelen die gebruikt kunnen
worden in de medische diagnostiek.

Het doel van fotonica is het creëren van ultrakleine en snelle chips die werken
op licht in plaats van elektriciteit, wat onder andere leidt tot lager stroomverbruik en minder warmteontwikkeling. Fotonische kristallen worden gebruikt
om de lichtval op de chips op nanoniveau te sturen. In onze studie hebben
we de lichtval veranderd door de chip met een laser te verwarmen, of door
een microfluïdische schakeling te koppelen met een fotonische schakeling.
Bij die laatste methode moet je vloeistof in de gaatjes laten sijpelen. Je kunt
dan de chip ook gebruiken om deze vloeistof te bestuderen.

4 | samenleving

Jeroen de Best (W) | Regelstrategie voor snelle en nauwkeurige productie chips
1 | cover
Op de kaft zien we een voorbeeld van een repeterende structuur. Het is een
wafer met semiconductors. Diodes in dit geval.

2 | feestjes
Het onderzoek richt zich op het nauwkeurig positioneren van repeterende
structuren in productiemachines. In tegenstelling tot perfect repeterende
structuren, richten we ons in dit onderzoek op bijna repeterende structuren.
De afstand tussen de verschillende diodes in dit geval is niet perfect, maar
varieert, bijvoorbeeld door thermische uitzetting. Voor het bewerken van
deze structuren moeten er gereedschappen worden gepositioneerd ten
opzichte van de diodes. Denk hierbij aan een pick-and-place kop die de diode
oppakt en ergens anders neerzet. In de huidige industrie worden vaak positiemetingen van de tafel, waarop de repeterende structuur ligt, gebruikt om
de positie te regelen. Echter, deze positiemeting vertelt niet wat de exacte
relatieve positie tussen het gereedschap en de diode is. In dit onderzoek
wordt hiervoor een camera met een hoge beeldverwerkingssnelheid (1000
beelden per seconde) gebruikt. Om nu het gereedschap te positioneren ten
opzichte van de diodes wordt er gemeten in producteenheden in plaats van
metrische eenheden. Wanneer het gereedschap perfect gepositioneerd is
ten opzichte van bijvoorbeeld product tien, geeft deze product-gebaseerde
meting tien uit, ongeacht de onderlinge afstand tussen de diodes.

In het metrische domein is deze positie afhankelijk van alle tussenliggende
afstanden en is dus vooraf moeilijk te bepalen. In het proefschrift staat
beschreven hoe er tot zo’n product-gebaseerde meting gekomen kan worden
en hoe deze meting regeltechnisch gebruikt kan worden.

3 | onmisbaar
Een essentieel onderdeel in dit onderzoek is de camera. Hiermee zijn we in
staat de relatieve positie te meten.

4 | samenleving
Een mobieltje is niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Zo ook de
wasmachine, magnetron, et cetera. In elk van deze apparaten zit een vorm
van intelligentie welke vaak afkomstig is van een semiconductor of chip.
Deze worden in steeds grotere getallen geproduceerd waarbij de grootte van
de semiconductor steeds kleiner wordt. Het schalen van de huidige metho
dieken naar deze afmetingen en nauwkeurigheden wordt in de toekomst
nagenoeg onhaalbaar. Door het toepassen van de regelstrategie beschreven
in mijn proefschrift ‘Feature-based motion control for near-repetitive structures’
kan er op hoge snelheid nauwkeurig geproduceerd blijven worden zonder
onnodig veel uitval te hebben. (TJ)
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headphone cadeau!

De Volkskrant heeft een oorstrelende aanbieding voor studenten. Neem nu voor een jaar een
studentenabonnement op de Volkskrant en ontvang naast 50% korting een Sennheiser headphone
cadeau. Je betaalt slechts € 14,25 per maand. Ga nu naar vk.nl/gratisheadphone om gebruik te
maken van dit tijdelijke aanbod!*
*Alle info en voorwaarden op vk.nl/gratisheadphone
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Ach en Wee

@IvoJongsma, 26 augustus

@dutchminator, 5 september

Daar gaat ie. Stadion vol

@TUeindhoven waarom neemt

liggende mensen. #intro040 -

Oase Mobile het pers. rooster

moby.to/tl3sm6

van Oase niet over? Bevat een

Opening academisch jaar ...

1ejaarsvak ipv de Mastervakken.
Kunnen jullie helpen?

@tuecursor, 26 augustus
Eindelijk tijd voor je pc na een
drukke #intro040? Vind jezelf

@PetraAlkema, 6 september

en je groepje dan terug op

“Vanwege de aanhoudende over

introcursor.nl http://ow.ly/

belasting van de servers waarop

6fwku ^BS

#OASE draait, zal er een herstart
plaatsvinden..” #TUEindhoven
Reply @GitseBase: @petraalkema
en...doet #Oase #OWazig het weer?
Reply in reply to: @PetraAlkema @
GitseBase Ik vind #FataMorgana
een betere omschrijving..
‘Werkt’ wel weer!

@ninavanmoll, 2 september
Was een gezellige week!

@Thomasprevoo, 6 september

RT @tuecursor Middelbare

twee dagen weer student,

scholieren experimenteren

twee avonden bier!! #yeah

in ST-lab http://goo.gl/fb/

#lovinit

BvRQY

@Thijsie92, 7 september
@M_Steinbuch, 5 september

Toch wel fijn, die nieuwe bankjes

Zonet de eerste generatie

in Gemini Zuid. ..wat was er

bachelorstudenten Automotive

trouwens ook alweer mis

toegesproken @TUeindhoven

met de oude naam?

#gaaf

@mackees, 7 september
Vanmiddag practicum #2ip05

van het brood eten, maar moest ook
de blote boterham aan Brinkman laten.
Zelfs de kruimels die Sijbolt van zijn
bord dacht te kunnen redden, werden
hem door Elco in het gezicht geblazen.
Een beschamende vertoning.
Wie zal het universitaire onderwijs
redden? Zijlstra niet: heeft er niets
mee; Plasterk niet: te ijdel; Noorda
niet: geen haar op zijn tanden.
Nou, dan moet ik het maar doen,
ik heb ook gymnasium bèta, met
achten voor Grieks en Latijn.
Mijn overige examencijfers blijven
achter de haag mijner tanden.
Waar behoefte aan is heet kwaliteit.
We moeten niet streven naar meer
studenten of snellere, maar naar
betere. Nederland heeft topuniversiteiten nodig. Eén zou al heel mooi
zijn. Een plek waar alle docenten en
studenten slim zijn.
Onlangs werd op de tv een portret
van H.W. (Hendrik) Lenstra herhaald,
Nederlands slimste actieve wiskundige.
Hij vertelde dat in Berkeley niemand

in grote zaal TU/e Hoofdgebouw vloer

Na de #intro040 en nu de notebooks

10. Zegt het voort! Reply @Squealr:

binnen zijn, kan het studiejaar

@mackees veel plezier met #2IP05.

beginnen! De 1e collegedag

Ik heb een eerstejaars die verkeerd

zit er al weer op.. Succes

liep nog goed gestuurd, evenals een

iedereen dit jaar!

9e-jaars die wellicht ook daar is!

UR-podium

Effe zeuren
Gymnasium bèta. Daar dacht ik aan
toen oud-minister Plasterk tijdens het
tv-nieuws op een vraag reageerde met:
“Dit blijft verborgen achter de haag
mijner tanden”. Homerus, natuurlijk.
De bekendste ‘quote’ luidt: “Mijn kind,
welk een woord ontvlood aan de haag
uwer tanden”, in getranscribeerd
Grieks:”Teknon emon poion se epos
fugen herkos odontoon”.
Dat deed me weer denken aan onze
man bij de VSNU, Sijbolt Noorda.
Hij is het doorgeefluik van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Volgens de Volkskrant
is hij het roerend eens met Zijlstra:
het universitaire onderwijs moet beter,
sneller en vooral goedkoper. Attaboy!
Op naar de top vijftig!
Lang geleden stond in die krant
een discussie tussen Noorda en
Elco Brinkman over het verschil in
financiering bij de bouw en bij de
universiteiten. Brinkman had geld zat,
Noorda altijd te weinig. Sijbolt opende
met “Ik heb gymnasium bèta”.
Nou, dat had Elco ook, en, denk ik,
met hogere cijfers. Noorda liet zich
door Brinkman niet alleen de kaas

@PUC_TUe, 5 september

opviel door slimheid, hij dus ook niet:
iedereen was daar slim.
Misschien kunnen wij in Nederland
één topuniversiteitje oprichten.
Met H.W. Lenstra als rector en
Elco als financiële man.

“Meepraten over zaken die ertoe doen”
‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’
is een veel gehoorde uitspraak. Hiermee
wordt bedoeld dat het meepraten op
het juiste niveau moet plaatsvinden.
Dat is niet altijd vanzelfsprekend.
Een goed voorbeeld is de Onderwijs
en ExamenRegeling (de OER).
De wet geeft de faculteitsraden hierbij
het recht op instemming. Echter tege
lijkertijd geeft de wet het College van
Bestuur (CvB) de bevoegdheid om een
groot deel van de OER voor te schrijven.
Voor faculteitsraden blijft zodoende
weinig over om mee in te stemmen.
Het meepraten over de OER dient dan
vooral plaats te vinden op CvB-niveau.
En daarom heeft de universiteitsraad
inmiddels instemmingsrecht op wat
we de model-OER noemen.
De verwachting is dat in de toekomst
meer van dit soort zaken bij de
universiteitsraad zal komen te liggen.
Bijvoorbeeld rond de herziening van
het bacheloronderwijs.

Kortom, juist nu is het een interessante tijd om als gekozen vertegenwoordiger deel uit te maken van de
universiteitsraad en mee te praten
over zaken die ertoe doen.
Medezeggenschap aan de TU/e
betekent meepraten in faculteitsraden,
de dienstraad en de universiteitsraad
over allerlei zaken die onze universi
teit betreffen. Deze medezeggenschap
is bij wet geregeld. In Eindhoven
hebben we daarbij gekozen voor het
ongedeelde stelsel. Dit betekent dat
negen personeelsleden samen met
negen studenten in één raad zitten.
Voor de studenten worden jaarlijks
verkiezingen gehouden, terwijl dat
voor het personeel om de twee jaar is.
In december van dit jaar vinden weer
verkiezingen plaats voor beide
geledingen.
Ir. Rinus van Weert
voorzitter universiteitsraad
(m.j.m.v.weert@tue.nl)
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Coördinator Lex Lemmens over

Avontuur met ve

Hervorming bacheloronde
Foto | Bart va

Ga er maar aan staan. In één jaar
de TU/e veranderen. Om vanaf 2012
nog eens beter scoren. Lex Lemmens
gevraagd om deze revolutie te leiden. “He
Maar zijn drijfveren blijken sterker. “De u
iets nieuws neer te zetten. En d

De grootste onderwijshervorming uit de
geschiedenis van de TU/e is binnens
kamers in volle gang. Binnen een jaar
moeten de bacheloropleidingen totaal
zijn veranderd. Uitstel is geen optie, zo
waarschuwde prof.dr.ir. Hans van Duijn
bij de aftrap op donderdag 9 juni. “Een
revolutie op onderwijsgebied en cruciaal
voor de toekomst van de TU/e”, aldus
de rector. Een mens zou van minder al
slapeloze nachten hebben. Niet dr.ir. Lex
Lemmens. Hij moet de revolutie leiden
en gaat daar allerminst onder gebukt.
Er was zelfs ruimte voor een zomer
vakantie. “Ja hoor, ik heb me goed
kunnen ontspannen en ervan genoten.”
Maar nu wordt het menens. Er is
intussen een spoorboekje opgesteld
met een strak tijdschema: 1 september
2012 moet de onderwijsvernieuwing een
feit zijn. “Dat is inderdaad een vreselijk
strakke deadline. Waarom? Omdat er
niks mis mag gaan als je start.

De nieuwe studenten die je trekt, zal
het worst zijn dat je iets verandert.
Die willen gewoon dat alles klopt.
De roosters moeten in orde zijn, de
docenten moeten er klaar voor zijn.”
Er ligt wel een plan B, mocht 1 september
2012 te vroeg blijken. In dat geval wordt
de hervorming gefaseerd uitgevoerd.
“Maar het hele systeem is bedacht om
alles in één keer door te voeren. Ik wil
niet verhelen dat je in zo’n groot project
altijd iets tegen kunt komen waardoor
je op de remmen moet staan. Maar
daar ga ik niet van uit.”

“Er mag niks mis
gaan als je start”
Het team rondom Lemmens is
samengesteld op basis van deskundigheid, en niet als vertegenwoordiger van
een belangengroep. “Dat is fijn, want

Doelen van het nieuwe bacheloronderwijs
De hervorming van het bacheloronderwijs moet de komende jaren leiden tot
meer instroom van nieuwe studenten. Tot dusver melden vooral jongeren uit
Noord-Brabant en Limburg zich in Eindhoven aan. Gelet op de vergrijzing in
beide provincies zullen de inschrijvingen de komende jaren onvermijdelijk
dalen als er geen actie wordt ondernomen. Nu schommelt het aantal eerstejaars
rond de duizend. In het jaar 2020 moet dat aantal zijn gegroeid naar 1.500.
De TU/e wil met speciale opleidingen, zoals Automotive en Webscience, een
ander studentenpubliek trekken. De universiteit richt zich daarbij op heel
Nederland. Ook nieuwe studieroutes met veel keuzevrijheid moeten meer
instroom opleveren. Studenten zitten niet langer vast aan een strak programma,
maar krijgen de ruimte om zelf richting te geven aan hun opleiding. Ze kunnen
diverse disciplines van verschillende faculteiten combineren. Docenten zorgen
voor stevige coaching zodat er geen pretpakketten ontstaan.
In de nieuwe onderwijsvorm blijft de helft van de 180 studiepunten die een
student in de bachelor moet halen, gereserveerd voor de major. Daarnaast komt
er een keuzeruimte van 60 studiepunten. Een student kan kiezen voor vakken
om op zijn gebied de diepte in te gaan. Maar kan zich ook richten op onderwijs
in sociale- en menswetenschappen, zoals op het gebied van mens-systeeminteractie, ondernemerschap en professionele vaardigheden, zoals communi
ceren en samenwerken. Verder komt er een gemeenschappelijk basisprogramma
van 30 studiepunten met daarin onder meer aandacht voor modelleren en
ontwerpen.
Intakegesprekken met vwo-scholieren vooraf, en coaching door docenten tijdens
de studie, moeten de hoge uitval in het eerste collegejaar drastisch verminderen.
Nu haakt rond de veertig procent van de studenten af in het eerste studiejaar.
Behalve meer aanwas, en minder uitval, zal de hervormde bachelor ook moeten
leiden tot betere rendementen. Nu hebben te veel studenten meer dan vier jaar
nodig om hun bachelordiploma te halen. Met de langstudeerdersboete van de
overheid in het vooruitzicht, moet de TU/e het rendement snel gaan opkrikken.
Anders dreigt een financiële strop.

ik kan het niet alleen en het creëert ook
draagvlak. De docenten hebben nog
heel weinig te maken met het nieuwe
Bachelor College en de noodzaak ervan.
Er moet daarom een proces op gang
komen om te praten over de richting,
de nieuwe opleidingen. We gaan
bijeenkomsten houden in de Blauwe
Zaal, workshops en discussies in
gremia zoals de universiteitsraad die
wat minder technisch van aard zijn.”
Een opvallende koerswijziging die
vraagtekens oproept, is de invoering van
sociale wetenschappen en menswetenschappen. Horen ze thuis op de TU/e?
Doen ze geen afbreuk aan de identiteit
van de universiteit als technologisch
bastion? “De nadruk blijft liggen op
techniek”, verzekert Lemmens. “Maar
ons onderzoek is de laatste jaren niet
langer alleen gericht op olie en de
machines. Het spitst zich toe op de
gebruiker. Hoe maak je een auto
zuiniger, veiliger en comfortabeler voor
een chauffeur? Welke invloeden heeft
een webdesign op een internetgebruiker?
Die trend zie je overal terug. Met de
faculteiten Industrial Design en
Industrial Engineering & Innovation
Sciences heeft de TU/e de eerste tekens
gegeven dat wij ook die richting opgaan.
Wij willen studenten de kans geven om
technische wetenschappen te combineren met sociale wetenschappen als
ze dat aantrekt. Maar we willen ook hele
goede natuurkundigen afleveren die
daarin minder zijn geïnteresseerd.
We bieden de studenten alleen meer
combinaties. De vrije keuze is wel sterk
gekoppeld aan coaching door docenten.
De nieuwe onderwijsvorm is geen
vrijheid-blijheid. Je krijgt de ruimte om
je sterke punten te ontdekken, maar het
moeten dan wel echt sterke punten zijn.
Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen
of het in de buitenwereld helder is dat
je niet aan het verdunnen bent, niet aan
kwaliteit inboet. Dat misverstand moet
je vóór zijn. Je moet duidelijk maken dat
je de kwaliteit van een opleiding en een
diploma stevig in handen hebt.”
Uiteraard heeft Lemmens zijn twijfels
gehad toen hij werd gevraagd als
kartrekker. “Mijn vorige baan was
in twee stukken verdeeld. Ik was
opleidingsdirecteur van de faculteit
IE & IS. En ik zat in het Eindhoven Energy
Instituut, in het verleden bekend als
Technologie voor Duurzame Ontwikke
ling (TDO). De aanpak en gedachte over
duurzaamheid heeft het de afgelopen
jaren zwaar gehad. Ik heb met mijn team

ervoor gezorgd dat TDO de herfst en
winter is doorgekomen. En wat zie je nu:
energie is een van de speerpunten van
de TU/e. Kortom, het wordt lente en
zomer, het is tijd om te oogsten nadat je
de hele winter hebt gesappeld. En dan
vertrek ik om ergens nieuw te beginnen.
Ergens waar het weliswaar geen winter
is, maar de grond wel klaargemaakt
moet worden om te zaaien.” Lachend:
“Ik kijk nu met enige jaloezie naar wat
ik achterlaat, maar heb geen moment
spijt van mijn keuze.”

“Nieuwe onderwijsvorm is geen
vrijheid-blijheid”
Een keuze die vooral is ingegeven door
zijn verbondenheid met de TU/e ‘als
geheel’. “Ik heb in Eindhoven de
masterstudie Sustainable Energy
opgezet. Het is prachtig om te zien
hoe zes faculteiten samen een mooie
opleiding neerzetten. En hoewel
bestaande structuren dat voor een heel
eind ingewikkeld maken, overwinnen
de inhoud en de mensen. Je krijgt daar
echt energie van. De hervorming van
het bacheloronderwijs is eenzelfde
uitdaging. Om samen met de faculteiten
iets nieuws neer te zetten. Zodat
studenten gebruik kunnen maken van
al het mooie dat de verschillende
faculteiten bieden en niet blijven
plakken binnen één faculteit omdat
hun programma zo dichtgetimmerd is.
Natuurlijk is er ook de persoonlijke
uitdaging of mij dat gaat lukken. Het is
een avontuur met veel afbreukrisico.
Maar ik begin er al geruster op te
worden als ik zie hoe enthousiast
mensen in de organisatie meewerken.”
Er zijn limieten, beseft Lemmens. Met
hetzelfde aantal mensen meer bieden,
vergt extra inzet, extra tijd. “Onze
docenten hebben een onderzoekstaak
en een onderwijstaak. Die zijn even
belangrijk. Toch zullen we ze vragen
om een jaar lang extra te investeren
in onderwijs. Met de garantie dat
daardoor, na dat ene jaar, hun
onderzoekstijd veilig is. We willen
dat bereiken door meer extensieve
onderwijsvormen aan te bieden. Uit
onderzoek blijkt dat je studenten het
beste zelf aan het werk kunt zetten.
Met aftrek van de feedback die nodig is,
wint een docent aan tijd. Wie daarin

investeert, krijgt straks meer tijd terug.
Wij maken nog veel te weinig gebruik
van de nieuwe onderwijsmethoden.
Wie bijvoorbeeld zijn college goed
voorbereidt en korte videofilmpjes per
onderwerp maakt, kan in het tweede
semester voor hetzelfde vak een andere
onderwijsvorm kiezen die minder tijd
vergt. Of denk aan social media zoals
Hyves waar studenten elkaar vooruit
kunnen helpen. Daar zijn ze goed in
en we maken er te weinig gebruik van.
Ik moest laatst zelf een radiator
vervangen en wilde weten of ik daarvoor
het hele systeem moest aftappen.
Via internet heb ik hulp en advies
gezocht. Daar vind je andere mensen
die zich hetzelfde hebben afgevraagd.
Ik weet het, internet verkondigt niet
altijd de waarheid, zeker als je
wetenschap bedrijft, maar voor mij was
het praktisch wel heel snel duidelijk.
Eenzelfde soort discussie zouden
studenten ook kunnen voeren op die
manier. Gebruik maken van elkaar,
zorgen voor sociale en academische
inbedding. Niet alleen samen dat biertje
drinken, maar ook het besef dat we hier
zitten om samen iets te leren.”

“De nadruk
blijft op techniek
liggen”
Een snelle terugkeer om bij het
Eindhoven Energy Instituut te oogsten,
zit er niet in. “Het zal zeker vier tot vijf
jaar duren voordat je een oordeel kunt
vellen over de hervorming van het
bacheloronderwijs. We hebben het niet
in de hand of nieuwe studenten naar
onze universiteit komen. We kunnen
aantrekkelijke opleidingen aanbieden,
maar of ze komen? Dat is nog heel erg
spannend.”
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hervorming bacheloronderwijs

eel afbreukrisico

erwijs | Frits van Otterdijk
an Overbeeke

r het hele bacheloronderwijs van
2 meer studenten te trekken die ook
s had vooraf zijn twijfels toen hij werd
et is een avontuur met veel afbreukrisico.”
uitdaging is om samen met de faculteiten
de vraag: gaat mij dat lukken?”

Het spoorboek van team Lemmens
1 | Het programma en rooster
“Je kunt van alles bedenken, maar het moet fysiek wel mogelijk zijn.
Onze mensen zijn daarom gaan kijken bij de Universiteit Utrecht, omdat
daar enkele jaren geleden eenzelfde soort onderwijshervorming heeft
plaatsgevonden. In Utrecht blijkt dat het prima werkt.”

2 | De studeerbaarheid
“We proberen het rendement omhoog te krijgen zodat we minder
langstudeerders houden. Dat is voor de student beter en voor ons beter.”

3 | Communicatie
“Je wilt studenten trekken, dus moet je een nieuwe boodschap uitstralen.
Die luidt: er kan veel meer op de TU/e. Maar wat er nu kan, kan nog steeds.
Dus je hoeft niet weg te blijven. Kom rustig, maar kijk ook eens naar de nieuwe
mogelijkheden. Je kunt als student meer het stuur in eigen hand nemen en
je talent ontwikkelen. Intern moet je ook communiceren over de hervorming.
Docenten, studenten en medewerkers erbij houden. Laten zien wat we aan
het doen zijn.”

4 | Kwaliteitszorg
“Allereerst moeten we in het proces laten zien dat we niets aan kwaliteit
inleveren. Daar zijn we zelf erg bang voor, en door de politieke verhoudingen
kijkt iedereen daar met een vergrootglas naar. Het kabinet heeft aangekondigd
dat het sterker op de kwaliteit gaat letten. Dus moeten wij laten zien dat we dat al
veel meer doen. We zullen alle veranderingen monitoren en waar nodig bijsturen.”

5 | Coaching
“Studenten krijgen veel keuzevrijheid. Het is bekend dat mensen hierdoor gaan
twijfelen, langer nadenken voordat ze een besluit nemen. Daarom zal een docent
ze coachen. Het start met een intakegesprek voor vwo-scholieren ergens tussen
mei en juli. Gevolgd door meerdere gesprekken tijdens het collegejaar. Daarbij
reflecteer je op wat de student heeft gedaan. Ze volgen een major, dat is helder
en duidelijk. Maar wat ze ernaast kunnen doen? Hoe ze zich kunnen voorbereiden
op de perspectieven die ze zelf in beeld hebben? Daarbij helpen we ze.
Een student die goed voorbereid gaat studeren en ook weet waarom hij of
zij dat doet, zal sneller door de opleiding heen gaan en dat verdien je terug.”

6 | Organisatie
“Ik ben de beoogde dean van het Bachelor College, maar werk met de bevoegdheden van anderen. Straks moet duidelijk zijn wie de besluiten neemt.
Wie bepaalt of er een diploma uitgereikt mag worden. In de oude situatie is
dat duidelijk: de examencommissie van de faculteit. Want bijna alle vakken
zitten in hun discipline. Maar stel, in het extreme geval, dat studenten de helft
van hun vakken kiezen bij een andere faculteit. Wie moet dan een oordeel geven
over die negentig studiepunten en over het totaal? De faculteiten zullen een
deel van de bevoegdheden zeker behouden. Maar het kan zijn dat ze een soort
centrale examencommissie moeten gaan vormen om de kwaliteit van het hele
programma te garanderen. En wie gaat praten met docenten als het vak niet
goed gegeven wordt? Wie maakt hem daarop attent? Daar moeten we nog
oplossingen voor vinden.”

7 | Financiën
“Je moet tegelijkertijd bezig zijn met de externe en interne businesscase, zoals
mensen dat in het jargon noemen. Extern is de vraag: gaat het ons uiteindelijk
meer inkomsten opleveren? De interne businesscase richt zich meer op de
gevolgen van alle veranderingen. Moet je straks weer iets rechtzetten wat
aanvankelijk een goed idee leek? Stel dat alle scheikundestudenten vanaf
volgend jaar de helft van hun studie bij Natuurkunde gaan volgen. Dan heeft
dat implicaties op de budgetten van deze faculteiten. Je moet kijken of dat
in orde is, of dat je het misschien moet compenseren.”
Dr.ir. Lex Lemmens.

Keuzevak filosofie (0FC14)
10 SEP

COMEDYTRAIN: DANIËL ARENDS

Wetenschap en religie

14 SEP

filosofische verkenning van een complexe verhouding

16 SEP

Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte

23 SEP

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?

24 SEP

KITTY, DAISY & LEWIS
THE JEZABELS + HOUSES +
DR.LEKTROLUV + SOUND OF STEREO
CLUB 3VOOR12 EINDHOVEN:
THE SUGARETTES E.A.
SINE: DUBSTEP: JACK SPARROW E.A.

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
Instromen op dinsdag 13 september is nog mogelijk.
Waar
: Matrix-gebouw, zaal 1.46
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

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 110901.indd 1

16 SEP

30 SEP

04 OKT
06 OKT
07 OKT
08 OKT
08 OKT
09 OKT
15 OKT
20 OKT
24 OKT
26 OKT
29 OKT
29 OKT

VLAMMENDE VLAMINGEN: THE ROTT CHILDS
+ GENTLEMEN OF VERONA E.A.
ROYAL REPUBLIC
C.W. STONEKING
EXTINCE
COMEDY NIGHT: VINCENT GEERS E.A.
BREEK: DRUM N BASS O.A. JADE + CHRIS.SU
FANFARE CIOCARLIA
CAMPINGDISCO
FOOL'S GOLD
OZARK HENRY I.S.M. MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN
PETE PHILLY
KRYSTL
GRAND FOULARD: NOBODY BEATS THE DRUM
+ BARE NOIZE + DEATH LETTERS E.A.

Kijk voor het complete programma op www.effenaar.nl

02-09-2011 12:17:11

Student?
Abonneer je nu op nrc.next
en krijg 50 euro
cash op je rekening
Ga naar

nrcnext.nl/student
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Tineke van den Bosch | Relativeren en rust bewaren

“Ik treed niet graag op de voorgrond.”
En toch doet ze het één keer, door een
interview aan Cursor te geven. Voor
een goed doel, dat wel. Tineke van den
Bosch wil onder de aandacht brengen
wat het werk van vertrouwenspersoon
aan de universiteit inhoudt en hoopt
dat medewerkers en studenten
gemakkelijker de weg naar haar
en haar collega’s gaan vinden.
Soms zijn mensen boos, dan weer
teleurgesteld, of verdrietig. Vijftien
TU/e-medewerkers kwamen sinds
januari dit jaar bij haar over de vloer,
met ‘uiteenlopende problemen’.
De vertrouwenspersoon treedt niet in
detail over die problemen, integriteit
staat bij haar hoog in het vaandel.
Medewerkers die haar kamer in Traverse
binnenstappen, moeten in vertrouwen
alles kunnen vertellen en dat moet zo
blijven. Januari leverde een piek op.
“Ik vermoed dat mensen tijdens de
kerstperiode na hebben zitten denken.”
De tissues staan klaar, onopvallend

achterin de kamer. “Niet iedereen stelt
het op prijs als ze pontificaal op tafel
staan”, weet ze uit ervaring. Het gebeurt
niet heel vaak dat mensen in huilen
uitbarsten, maar het komt voor. Zelf
schiet ze liever niet vol uit medeleven,
maar het is wel eens voorgekomen.
Nuchter: “Het zij zo.” In het algemeen
kan Van den Bosch (51) goed afstand
bewaren. De verhalen zitten ‘s avonds
thuis nog wel in haar hoofd, maar het is
niet zo dat ze voor hoofdbrekens zorgen.
“Uiteindelijk is het niet mijn probleem,
het blijft het verhaal van de ander.
Ik wil die ander helpen, maar ik ben
ook maar een mens.”
Tineke van den Bosch, niet te verwarren
met haar naamgenoot aan de TU/e bij
Wiskunde & Informatica (“we zijn een
keer samen thee gaan drinken”), is
sinds eind 2009 vertrouwenspersoon
voor het universiteitspersoneel en voor
studenten. “Soms helpt praten alleen al
een hoop. Ik weet het zelf ook niet altijd,
dan vraag ik tijd om erover na te denken.
Is het te complex, dan kom ik erop terug.

Ik wil weten wat de persoon zelf al heeft
gedaan, is er een gesprek geweest met
de leidinggevende? Het ligt aan de casus
wat ik adviseer. Ik kijk mee naar de mogelijkheden, maar ik help ook relativeren.”
Het werk van vertrouwenspersoon is
maar een deel van haar werk - wel een
deel waaraan ze prioriteit verleent.
Maar Van den Bosch heeft daarnaast
nog een hele waslijst aan taken bij
Dienst Personeel en Organisatie,
geschaard onder de beroepen HRbeleidsmedewerker en personal coach.
Ze somt op: het project loopbaanont
wikkeling OBP, de women in science
tenure track, coördinatie van de twee
managementleergangen en ze is
contactpersoon voor verschillende
organisaties, waaronder
vluchtelingenorganisatie UAF. Van den
Bosch faciliteert het mentorproject
waarbij universitair docenten gekoppeld
worden aan een hoogleraar of aan een
universitair hoofddocent. En dan is ze
nog betrokken bij het postdoc retreat

en ondersteunt ze de stuurgroep Talent
naar de top. Relativeren en rustig blijven
lijken in haar aard te zitten, want al snel
nuanceert ze: “Niet alle taken kosten
heel veel tijd hoor. En ach, ik word niet
snel zenuwachtig.”
Van den Bosch heeft er al een hele tijd
op zitten aan de TU/e. Ze begon in 1984
als secretaresse bij Werktuigbouwkunde.
Daar werkte ze veel samen met de
personeelsadviseur en ontdekte dat de
richting van personeelswerk haar enorm
aansprak. Door opleidingen te doen is
ze opgeklommen. Van 1987 tot 1994 was
ze medewerker personeelszaken. Door
de opleiding Personeelsbeleid die ze
intussen had gevolgd, kon ze vervolgens
aan de slag als personeelsadviseur.
Eerst bij Werktuigbouwkunde en later
bij Bouwkunde. Vanaf 2000 werkt Van
den Bosch bij de centrale stafafdeling
van DPO.
Alles wat ze heeft gedaan was hoe
dan ook altijd ‘iets met mensen’.

“Die interesse zat er al vroeg in.
Ik weet nog dat ik tijdens tienertoer met
vriendinnen mensen ging interviewen.”
In haar werk ligt de nadruk op de groei,
de ontwikkeling - van haarzelf en vooral
ook van anderen. “Het één-op-één
contact is mooi. Door als personal coach
de juiste vragen te stellen, krijgen
mensen inzichten. Ze kunnen van
daaruit hun gedrag aanpassen of het
accepteren. Je bent en blijft wie je bent,
maar je komt zo in je eigen kracht.
Ze komen met een praktisch probleem,
maar er zit vaak meer achter. Ik vind
het enorm fijn om mensen daarbij te
begeleiden.”

Interview | Judith van Gaal
Foto | Bart van Overbeeke
http://w3.tue.nl/nl/diensten/dpo/
arbeidsvoorwaarden/tue_arbeidsvoor
waarden/vertrouwenspersonen/
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“Het maakt je blik op de
Buitenlandervaring | Judith van Gaal
Honderden studenten zoeken jaarlijks hun heil in het buitenland.
Dat de universiteit het belangrijk vindt dat studenten over
de grens stage lopen of een studie volgen, bleek wel bij de
opening van het academisch jaar. Die stond geheel in het
teken van buitenlandervaring. Cursor vroeg drie studenten wat
ze aan bagage meenemen van hun reis naar het ‘onbekende’.

Carin Gerrits | studente Biomedische Technologie, Australië
Waar en waarom daar? Carin liep begin
dit jaar veertien weken stage in Perth
en trok daarna nog een maand door het
land. Australië sprak haar aan en haar
begeleider aan de TU/e bracht Carin in
contact met de groep waarbij ze terecht
kwam.
Ervaring: “Je bekijkt dingen eens van
een andere kant. Daarnaast houd ik
erg van de no worries-mentaliteit van
Australiërs; je niet druk maken over de
dingen die je toch niet kunt veranderen.
Het mooie weer draagt natuurlijk ook
bij aan een leuke tijd!”
Voorbereiding: “Het was handig dat het
STU erop wees om naast de reisverzeke
ring van de TU/e een eigen reisverzeke
ring af te sluiten voor de tijd dat ik ging
reizen. Ook heeft het STU me gewezen
op de mogelijkheden om een beurs aan
te vragen. Helaas kwam ik daarvoor niet
in aanmerking.” Mijn begeleiders in
Australië hadden al een accommodatie
geregeld, wat heel erg fijn was.”
Tip: “Begin ruim van tevoren met het
regelen van je stage, dan zijn de tickets
nog goedkoop. Zorg dat je op tijd je

visum hebt, bij sommige landen duurt
dat lang. Voor Australië geldt dat niet, ik
had binnen één dag mijn visum per mail.
Daarnaast is het fijn om even over een

beslissing te kunnen nadenken en niet
alles op het laatste moment te hoeven
regelen. En geniet ervan, het is een
ervaring die ik niet had willen missen.”

Ilse van der Heijden | studente Technische Natuurkunde, Korea
Waar en waarom daar? “Voor de master
Applied Physics moet je een externe
stage doen. Ik wilde altijd al een keer
voor langere tijd naar het buitenland,
dus dat was mijn plan. Verder wilde
ik graag naar een land met een heel
andere cultuur dan Nederland en daarom
trok Azië of Afrika me heel erg. Het is
uiteindelijk Zuid-Korea geworden,
omdat een professor van de faculteit TN
daar goede connecties had en ik op die
manier relatief makkelijk terecht kon.”
Ervaring: “Ik was hiervoor nog nooit zo
lang alleen van huis geweest en hierdoor
stond ik ook wel voor verrassingen.
Zo heb ik last van heimwee gehad, wat
ik hiervoor nog nooit had meegemaakt.
Uiteindelijk ben ik hier wel overheen
gekomen en heb ik mezelf er beter
door leren kennen. Je bent uiteindelijk
helemaal op jezelf aangewezen. Verder
leer je veel over een andere cultuur en
zie je daar de goede en slechte kanten
van en dit kun je projecteren op de
Nederlandse cultuur. Het maakt je
blik op de wereld een stuk ruimer.”
Voorbereiding: “Ik heb veel gehad
aan de site van het Nuffic en aan de

informatie die de universiteit in Korea
me gaf. Het STU wees me op beurzen
die ik kon aanvragen. Natuurlijk moet
je daar nog veel regelen, maar dat zijn
dingen die je niet in Nederland kunt
doen (bankrekening openen, telefoonnummer regelen). Ik had dit wel van
tevoren allemaal op papier staan,
waardoor ik daarover niet meer hoefde
na te denken. Wat betreft de cultuur
schok heb ik eigenlijk weinig voorbereidingen getroffen. Natuurlijk heb ik
gevraagd naar ervaringen van andere
studenten die daar geweest zijn en heb
ik boeken over Korea gelezen. Maar je
moet het gewoon ondergaan, denk ik.”
Tip: “Ik was helemaal niet voorbereid
op de heimwee die me daar overviel.
Ik zou willen meegeven dat het niet
altijd alleen maar leuk is, zo alleen in
het buitenland. Voordat ik ging, hoorde
ik altijd alleen maar hele positieve
verhalen en daardoor vergat ik dat het
anders kan lopen. Uiteindelijk zou ik dit
nog steeds iedereen aanraden, maar
ben er wel bedacht op. Probeer zo snel
mogelijk vrienden te maken en leuke
bezigheden te vinden, want dit zorgt
er voor dat je jezelf thuis voelt.”

Illustratie | iStockphoto

Feitjes over TU/e-studenten die naar het buitenland gaan
In 2010 gingen 307 TU/e-studenten
naar het buitenland. In totaal ontvingen
48 Europese hoger onderwijsinstellingen
102 studenten van de TU/e, van wie
86 op basis van een bilaterale
uitwisselingsovereenkomst. Buiten
Europa ontvingen 63 instellingen voor
hoger onderwijs 147 TU/e-studenten.
Daarnaast hebben 142 TU/e studenten
in 2010 een stage uitgevoerd bij
bedrijven en instituten in het buitenland. Het buitenlandverblijf duurt

gemiddeld vier maanden.
De meeste studenten gingen in
2010 naar de USA (56), gevolgd
door Australië (33) en Zweden (31).
Redenen hiervoor: contacten van
hoogleraren, taal, niveau van
onderwijs en onderzoek en samen
werkingsrelatie in kader van Erasmus
(met name in het geval van Zweden).
STU biedt niet-vakinhoudelijke
ondersteuning voor studenten die
naar het buitenland gaan: beheer

van beurzen en fondsen en informatie
over externe beurzen en fondsen.
Ondersteuning bij aanvragen van
externe beurzen, informatie over visa
en werkvergunningen, verzekeringen,
website met stappenplan, bijhouden
van een database met ervarings
verslagen, coördinatie van het
Erasmusprogramma, informatie
bijeenkomsten.
(Bron:STU)
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wereld een stuk ruimer”

Clmn

Simon Jansen | student Werktuigbouwkunde, Spanje
Waar en waarom daar? Zaragoza.
“Daar was het meest interessante
onderzoek en dat paste ook het best
bij het onderzoek dat mijn groep aan
de TU/e deed.”
Ervaring: “Het zijn clichés, maar het
verbreedt echt je blik op je onderzoeksgebied. Het stelde me in staat te zien
wat ik zelf had te bieden aan onderzoekers
die werkten op een raakvlak met mijn
eigen gebied.
Het belangrijkste vond ik echter dat ik
gedwongen werd op eigen benen te
staan en ook heel bewust mijn eigen
richting heb gekozen. Het was voor
mij de overgang tussen passief
onderwijs en actief onderzoek doen.
Dat stimuleerde enorm.”
Voorbereiding: “Ik heb een taalcursus
Spaans gevolgd. Die bleek van wezenlijk
belang in het dagelijks leven, aangezien
Engels echt een probleem was voor de
lokale bevolking. Daarnaast heb ik een

kamer gezocht in Zaragoza, omdat de
universiteit daar geen goede faciliteiten
had voor buitenlandse studenten. Ik was
blij met de kamer die ik had geregeld.
Vooral omdat ik verhalen hoorde van
andere studenten die zonder een kamer
te hebben op stage gingen en de eerste
twee weken in een hostel moesten
doorbrengen. Via het STU heb ik al
mijn papierwerk geregeld, zoals de
Erasmusbeurs, learning agreement,
et cetera. Bovendien heb ik op advies
van STU mijn studiefinanciering
stopgezet. Het papierwerk is niet
helemaal in één keer vlekkeloos gegaan,
met name door de communicatie
met Zaragoza. Al met al vind ik dat
ik voldoende was voorbereid.”

zover mogelijk. Wees niet bang zelf
suggesties te doen over je project.
Jij weet het beste wat je vaardigheden
zijn: stuur je project zodat je die
optimaal kunt benutten. Verwacht zeker

niet dat je begeleider(s) alles voor je
hebben uitgestippeld. Tot slot: zorg voor
een goede planning. Drie maanden -in
mijn geval- zijn korter dan je denkt.”

Advies rector:
weg van de TU/e

Tip: “Zorg dat je goed voorbereid bent.
Niet alleen met het papierwerk thuis,
maar ook met je aankomstplaats.
Vertrouw er niet op dat je begeleiders
daar alles voor je hebben geregeld.
Ken het gebied en ken de taal - voor

En hoe is het in Bogotá?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het verrichten van onderzoek, omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere week over de schouder
van een TU/e-student in het buitenland meekijken.

Helaas is het einde aan de Uniandes in zicht. Jammer, maar het was een
waardevolle, leuke ervaring om in een ander land de (werk)cultuur te ervaren
en kennis te maken met gewoonten en gebruiken. Ik raad dan ook iedereen
aan die de kans krijgt, ‘m te grijpen en kennis te maken met andere culturen.

Eind juni ben ik voor drie maanden vertrokken naar Colombia, naar de hoofdstad
Bogotá, om onderzoek te doen naar Guadua (de bamboesoort uit Colombia) aan
de Universidad de Los Andes (Uniandes) voor mijn afstudeeronderzoek om de
master Structural Design succesvol af te sluiten.

Tot slot: Colombia is één land met diverse klimaten, vele diverse accenten,
diverse mensen (uiterlijk en innerlijk), een prachtige natuur en het is jammer
dat het land vooral bekend is om zijn negatieve kanten.
Lianne Visschers, studente Bouwkunde

Bogotá, met acht miljoen geregistreerde inwoners, is de huidige woonplaats
van Simón Vélez, dé bamboearchitect. Hij heeft een ontwerp gemaakt van een
cultuurpodium, voor in de Tolhuistuin in Amsterdam. In zijn ontwerpen gebruikt
hij Guadua opgevuld met beton ter plaatse van de verbinding om deze te
versterken. Mijn onderzoek richt zich op zijn methode en ik vergelijk het tevens
met een alternatieve methode: Guadua opgevuld met hout. Aan de Uniandes
wordt hier ook onderzoek naar gedaan, vandaar dat ik hier ben om ook gebruik
te maken van hun ervaringen.
Het onderzoek gaat voorspoedig, maar het is wel even wennen aan de werkcultuur
van mañana, mañana! Je moet de mensen vaak vragen of het is geregeld, koffie
drinken gaat altijd voor en als je een afspraak hebt om 08.00 uur, kom dan
gerust om 08.15 uur, dan ben je nóg te vroeg. Gelukkig spreken alle studenten
en docenten (goed) Engels, alleen het personeel in het laboratorium niet.
Maar met handen, voeten en hulp van andere studenten lukt het altijd wel.
Overigens is de Uniandes de duurste universiteit van Colombia, het is een
privé-universiteit en zeer zwaar beveiligd. Er staan bewakers met honden in
elke straat van de campus en betreden van een gebouw kan enkel wanneer
je het poortje opent met je eigen ID-pasje.
Colombia, het land dat bekend staat om de FARC en cocaïne- maar dat is zonde,
wat er is zoveel meer en moois wat dit land te bieden heeft. De mensen zijn
erg vriendelijk, helpen je op elk gebied. Daarnaast is het eten heerlijk, zowel
speciale gerechten van het land- bijvoorbeeld ajiacco (soep met aardappel) en
arepa (maïsbroodje met kaas)- als ook overheerlijke kipfilet, varkensribbetjes
et cetera. Ook hebben ze enorm veel fruitsoorten, een hele goede bloemen
industrie, verrukkelijke arequipe (soort karamel, maar toch ook weer niet)
en niet te vergeten: de beste koffie ter wereld!
In de weekenden is het tijd voor ontspanning, dus veel bekijken van de stad
Bogotá en daarnaast is het hier ook erg leuk om te stappen en te dansen:
salsa, merengue, reggaeton of rumba. Zowel de mannen als de vrouwen zijn
hier erg goed in.

Ergens voor de zomer komt de
Werkgroep academische jaaropening
bij elkaar: rector Hans van Duijn,
een paar studenten, en iemanddie-een-organist-kent. Het eerste
agendapunt is het thema. “Dat is
makkelijk”, zegt een student, “we
trekken eens flink van leer tegen de
regering. Het moet nu maar eens
stoppen met die idiote plannen
zoals de langstudeerdersboete.”
“Ja”, zegt een tweede, “dan nodigen
we een paar succesvolle alumni uit
die uitleggen hoe nuttig hun tien
jaar studeren wel niet was.”
“Misschien wil minister Verhagen
zelf wel komen”, grapt iemand-dieeen-organist-kent. “Nee”, zegt van
Duijn, “er zit nog 11 miljoen euro van
de staatssecretaris in de pijplijn, en
die wil ik niet riskeren. Bovendien
weet ik geen Engels woord voor
langstudeerdersboete.”
“Laten we dan iets internationaals
doen, bijvoorbeeld dat we meer
buitenlandse studenten naar
Eindhoven moeten halen”, probeert
een student. Van Duijn antwoordt
resoluut: “Geen buitenlanders naar
Nederland, dat vindt Geert Wilders
niet goed, en mijn opmerking over
hem vorig jaar heeft me nog
maanden achtervolgd.”
Het blijft even stil. De student doet
nog een poging: “Als we nu eens als
thema nemen dat we allemaal bang
moeten zijn voor de opkomst van
China?” Van Duijn klaart op: “Dat is
een goed idee, we zeggen dan dat
de studenten minimaal een half jaar
in China moeten studeren om bij te
blijven. En we noemen het ‘discover
infinity’, zodat ik nog mooi even de
wiskundige definitie van infinity
kan geven. Dan is mijn dag ook
weer goed.”
Zo gezegd, zo gedaan. Van Duijn
gaat skypen met mensen die wel
eens in China zijn geweest,
Iemand-die-een-organist-kent belt
een bevriende organist, en de
studenten regelen een lasershow
en gratis bier.
En zo komt het dat bij de opening
van het academisch Jaar 2011 het
advies was dat studenten maar
het beste zo snel en zo ver mogelijk
uit Eindhoven weg kunnen gaan.
Bram van Gessel is promovendus
bij Technische Natuurkunde

Lees vanaf nu alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor
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Joep van Dun | “Ik geniet van het plezier van anderen”

De laatste weken van augustus werd
Joep van Dun geleefd. Als lid van de
introcommissie draaide hij van 22
tot en met 26 augustus de Intro voor
zo’n 1.256 nieuwe eerstejaars, van
’s ochtends tot ’s avonds laat. Rustig
bijkomen na de drukke Intro was er
echter niet bij voor Van Dun: direct
daarna was het koffers pakken, naar
zijn afscheidsfeestje gaan en afreizen
naar Zuid-Korea voor een uitwisselings
project.
Van Dun (1988), zesdejaars student
Technische Bedrijfskunde, lijkt niet echt
stil te kunnen zitten. Tijdens zijn studie
aan de TU/e heeft hij zich op verschillende vlakken ingezet: zo was hij erg
actief bij studentenhockeyvereniging
Don Quishoot. “Ik ben er voorzitter
geweest, maar heb er ook veel commissies
gedaan, twee damesteams opgericht en
ik ben er inmiddels aan mijn vijfde jaar
als wedstrijdspeler begonnen. Daarvóór
heb ik ook nog een aantal commissies
bij de studievereniging gedaan en heb
ik een G-hockeyteam getraind.”

Maar Van Dun heeft zich ook geprofileerd
als boegbeeld voor de TU/e in het
voorlichtingsteam van het Communicatie
Expertise Centrum. Dat team gaat naar
middelbare scholen en beurzen om voorlichting te geven over studeren aan de
TU/e. In die tijd kreeg Joep een mailtje
met de vraag of hij wilde poseren voor
voorlichtingsmateriaal. Dat deed hij een
aantal keren en zijn hoofd verscheen
onder meer op de bachelorgids, op
posters voor open dagen, op de folder
en website voor Technische Bedrijfs
kunde en op de voorpagina van diverse
landelijke en regionale kranten.
“Ik hoorde later via-via -heb het niet
zelf gezien- dat mijn foto ook op een
busje van de TU/e heeft gestaan.
Ik wist daar zelf niets vanaf, maar ik
denk wel te weten waarom ze een foto
van mij gebruikt hebben”, zegt Van Dun.
“Ik denk dat ik een vrij open en neutraal
gezicht heb, kort gezegd iets tussen een
corpsbal en een nerd in. Ik zie mezelf
niet direct als een boegbeeld, ik vind
het wel vleiend en een compliment dat
ze mijn foto hiervoor willen gebruiken.”

Van Dun was al sinds december 2010,
samen met de andere leden van de
Centrale Introcommissie, bezig met
het voorbereiden van de Intro voor
nieuwe studenten. “In het grote geheel
is alles redelijk goed en soepel gegaan.
Natuurlijk gaat er altijd wel iets mis,
zoals het gebroken been van een
student. Dat is erg vervelend, maar dat
kan gebeuren in een week waarin je
twaalfhonderd eerstejaars, driehonderd
begeleiders en nog ruim tweehonderd
internationale studenten hebt rondlopen.”
Van Dun heeft de Intro niet bewust
beleefd: “Het is een beetje langs me
heen gegaan. Je leeft bij het draaiboek.
Daarin staat wat je moet doen en je
bent vooral met die taken bezig.
Als introganger zie je dat niet, maar nu
je aan de andere kant staat, zie je wat er
achter de schermen allemaal gebeurt.”
Over het hele jaar heen kostte de Intro
hem gemiddeld één dag per week, wat
goed te combineren was met zijn studie.
“Ik heb er nu tijd voor gemaakt, terwijl
het halve jaar daarvoor erg pittig was.
Het is leuk om te doen, het is een groot

evenement om neer te zetten en voor
veel studenten en is het toch dé week
van het jaar. Het geeft een kick dat je
binnen zo’n korte tijd een goed
programma van de grond krijgt en
uitvoert. Het is ook leuk dat je met
andere mensen samenwerkt en dat je
dingen in goed vertrouwen uit handen
kunt geven. En dat je het plezier ziet
dat anderen hebben, dat ze het leuk
hebben en genieten en dat jij dat
mede hebt georganiseerd.”
Direct na de Intro was er nog geen tijd
om bij te komen, want Joep had een
strakke planning: hij vertrok naar
Zuid-Korea voor een uitwisselings
programma. De keuze voor Zuid-Korea
was tweeledig: ten eerste was het qua
academisch jaar goed te combineren
met de werkzaamheden van de Centrale
Introcommissie. “Zuidelijker dan Korea
begint het academisch jaar namelijk al
in juli. De tweede reden dat ik koos voor
deze uitwisseling is om een mooie tijd
te hebben en iets te leren. De keuze
voor iets buiten de ‘Ryanair-zone’ was

dan ook snel gemaakt en vervolgens heb
ik gekozen voor een locatie die zo ver
mogelijk buiten mijn comfortzone ligt.
Bovendien heb ik van een studiegenoot
erg positieve verhalen gehoord.
Mijn eerste week was fantastisch.
De campus is erg uitgestrekt en heeft
zelfs een Burger King. Ik heb snel een
nieuwe fiets aangeschaft, die hier
omgerekend zo’n zestig euro kost.
Je komt hier dingen tegen waarvan
je in Nederland nooit had kunnen
bedenken dat ze in andere landen
zo gaan. Denk aan het feit dat er hier
papieren zakjes bij de waterautomaat
liggen in plaats van plastic bekertjes.”
Wellicht dat Joep ook in Korea een
carrière als fotomodel kan starten,
want zijn aanwezigheid als grote blonde
Hollander blijft er niet onopgemerkt:
“Er kwamen drie Koreaanse meisjes
naar me toe die vroegen ‘You are Brad
Pitt? You take picture?’”

Foto | Bart van Overbeeke
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Het nieuwe seizoen: ellende en gruwel, schoonheid en spanning
Het grootste project van Studium Generale
van dit trimester is de expositie van de
World Press Photo, vanaf 10 september.
De tentoonstelling imponeert elk jaar
weer. Niet alleen door de actualiteit en
kwaliteit, maar ook door de hoeveelheid
en de schoonheid. Want de World
Press-expo is veel meer dan ‘ellende en
gruwel’: ook schoonheid, verbazing en
spanning, zoals bij sportwedstrijden of
foto’s van een groep wilde zwanen en
worstelende Boliviaanse vrouwen.
Nevenactiviteiten zijn er met de lezing
van en het interview met documentaire-

en portretfotograaf Henk Wildschut.
Hij fotografeert niet alleen wat hij ziet,
maar ook wat hij denkt, soms tegen
draads, soms ontroerend. In het
interview (13 september) spreekt
Wildschut over de achtergronden
en motivatie.
Wie -enigszins- wil ervaren hoe een
oorlogsfotograaf zijn werk doet, moet
zeker naar de film ‘War Photographer’
gaan op 14 september. Voor deze
documentaire zette de meermaals
onderscheiden oorlogsfotograaf James
Nachtwey een minicamera op zijn toestel,
zodat we met hem mee kunnen kijken.

Rellen tegen de regering in Bangkok, Thailand, in mei
2010. Foto | Corentin Fohlen

Maar SG biedt veel meer: lezingen,
films, muziek, theater en workshops,
dit jaar liefst elf. De onderwerpen
variëren van schilderen, tangodansen,
sax in the City, naaiatelier (je eigen
kleren maken), creatief denken en
verleiden met succes. Een workshop
die eruit springt, is ‘Kunst en techniek’.
Inspiratiebron is het indrukwekkende
werk van beeldend kunstenaar Gerrit
van Bakel (1942-1984), die kunst en
techniek als een van de eersten in
Nederland combineerde. De workshop
staat onder leiding van zijn zoon en zelf
beeldend kunstenaar, Michiel van Bakel.

Prijswinnaar in de categorie Natuur: een Jan van Gent landt
op Malgas eiland. Foto | Thomas P. Peschak

Opvallende films dit trimester:
‘The sound of noise’, naar aanleiding
van de korte film ‘Music for One
Apartment and Six Drummers’ (2001),
waarin een stel drummers inbreekt in
een woning om daar met alle aanwezige
spullen muziek te maken. Tien jaar later
verschijnt de speelfilmversie met een
nog spectaculairder uitgangspunt:
de drummers gebruiken een hele
stad voor hun guerrillaconcert, zoals
ziekenhuisapparatuur, bouwmachines
en menselijke lichamen.
Fout, kitsch, maar erg leuk is de film
‘Sucker Punch’, waarin regisseur Zack

Boliviaans worstelen, een van de populairste sporten
in Bolivia. Deze dames worstelden voor het goede doel:
geld ophalen voor badkamers voor een school in La Paz.
Foto | Daniele Tamagni

Op de dag dat we Miggiels spraken,
donderdag 1 september, was hij de
hele dag in het Gaslab, de plek waar
hij als student-assistent bij SG makkelijk
terecht kan. Hij repeteert
met bassist Vincent Voogd en zit zelf
achter een drumstel. Ze zijn nog op
zoek naar een zanger of zangeres.
De muziek die ze maken laat zich
moeilijk omschrijven, maar is te
vergelijken met die van Led Zeppelin
en de Black Keys.

Mama’s gun. Die band maakt funk
in moderne zin. Ze hebben me totaal
verrast.” Miggiels is net zo enthousiast
over de Belgische rockband Trigger
finger. “Daar staat een gave gast op
het podium. Een mager mannetje in een
oud pak met een grote bos grijs haar. Hij
is gitarist en zingt er ook bij, Ruben

De winnende World Press Photo 2010:
De Afghaanse Bibi Aisha, die werd mishandeld door haar schoonfamilie en vluchtte.
Toen haar schoonfamilie haar weer had
gevonden, werden haar oren en neus eraf
gesneden. Ze is later naar Amerika gegaan,
waar ze hersteloperaties onderging.
Foto | Jodi Bieber

Als je Paul Miggiels vraagt wat hij
het liefst zou doen op cultuurgebied,
wanneer alles mogelijk was, dan zegt hij
zonder aarzeling: “Ik ga dan naar een
festival.” Zijn medebandlid stelt
onmiddellijk voor: “Maar wel op het
podium.” (NS)

Appelpop
Wat is het? Popfestival met brede
programmering en echte toiletten.
Dit jaar o.a. Triggerfinger,
DeWolff, Mama’s gun.
Wanneer? Vrijdag 9 en
zaterdag 10 september
Waar? Waalkade in Tiel.
Overnachten kun je op Camping
Zennewijnen en camping In den
Boomgaard (wel reserveren).
Pendelbussen tussen camping
en de drie podia.
Kost het? Niets. Ook deze 20ste
aflevering van Appelpop is gratis
te bezoeken.

Miggiels is een muziek- en fotoliefhebber.
De vierdejaars Werktuigbouwkunde
verheugt zich op de World Press
Photo-tentoonstelling. “Vorig jaar
hielp ik met de opbouw. Ik vond het heel
indrukwekkend. De foto’s grepen me zo
aan dat ik naar de opening ben gegaan
en dat ik een rondleiding heb gevolgd.
Fascinerend hoe je met één beeld een
heel verhaal kunt vertellen.
Ik heb gehoord dat de foto’s dit jaar
nog schokkender zijn, maar ik heb
ze nog niet gezien. Ben benieuwd.”
Ook benieuwd is hij naar de sfeer
op Appelpop, een groot tweedaags
openluchtfestival in de Betuwe.
Hij is er nooit eerder geweest en
liet zich gewillig overhalen door
studiegenoot Paul Verhoeckx.
Van de artiesten die komen optreden,
kent hij er al vier van eerdere uitjes.
“Lola kite was tijdens de Dutch Design
Week zelfs hier in het Gaslab.
Twee jaar geleden zag ik op
De Vierdaagse Feesten in Nijmegen

Block heet hij. Ik zag ze vorig jaar in
Paradiso en vond ze overweldigend.”
Naast deze drie toppers komt ook
DeWolff nog op Appelpop.
“De toetsenist, Robin Piso, studeert
bij mij in hetzelfde gebouw”, vertelt
hij aan Vincent, die de TU/e niet zo
goed kent.

www.studiumgenerale-eindhoven.nl

Pauls
culturele
keuzes

“Ik ga het liefst naar een festival”
Cursor is benieuwd hoe TU/e’ers zich
vermaken in hun vrije tijd. Wat willen
ze qua cultuur niet missen? Welke
entreekaarten zijn al besteld? Deze keer
horen we het van Paul Miggiels,
vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde.

Snyder elementen uit de filmgeschiedenis
combineert tot absurde, schaamteloze
en absurde mannenfantasie. (GV)

Bijzonderheid: Op zaterdagmiddag
is tegelijk met Appelpop het
jaarlijkse Fruitcorso.

World Press Photo
Wat? Winnende beelden van
internationale wedstrijd voor
fotojournalisten.

Paul Miggiels. Foto | Bart van Overbeeke

Wanneer? Van 10 september
tot 2 oktober aan de TU/e.
Op dinsdag 13 september
officiële opening om 14.30 uur
in Kennispoort.
Waar? Kennispoort en
Hoofdgebouw
Kost het? Niks
Bijzonderheid: fotograaf
Henk Wildschut doet het
openingswoord
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Algemeen
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. Instromen
op 13 september is nog mogelijk!
Waar: Matrix-gebouw, zaal 1.46
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie: voor studenten van álle
faculteiten, geen specifieke voorkennis
vereist. Inschrijving: via OASE, of bij de
zaal. Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://onderwijs.ieis.
tue.nl/nl/certificaten/prst
Voor meer informatie zie OASE onder
0FC14, of neem contact op met de docent:
024 - 3566545, p.m.f.oomen@tue.nl.

Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 15 September 2011. During this
ceremony the SAI design engineers will
receive their diploma, a Professional
Doctorate in Engineering (PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas will
take place in the Blauwe Zaal in the
Auditorium at Eindhoven University of
Technology at 15:00. The presentation
will conclude with a reception.

Workshop TRD70 ‘Dealing with students
with a functional impairment’
As a teacher you sometimes have to
deal with a student who has a functional
impairment. This training focuses on
impairments that we encounter most
often in TU/e. The workshop will be
offered on Thursday 22 September 2011
from 13.30-17.00 hours. More information
can be obtained from Harry van de Wouw
(3126; h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl ).
Course ‘Design Based Learning’ (TRD08)
The course is intended for teachers who
will develop assignments or want to
improve a DBL assignment. The course
will take place on 17 and 31 October
from 13.30 – 17.00 hours. For further
information regarding this course
please contact Sonia Gómez Puente
(s.m.gomez.puente@tue.nl).
Enrolment for all the courses occurs
through OASE: http://onderwijs.tue.nl
SAI | Invitation diploma award ceremony
3TU.School for Technological Design,

Dinsdag 20 september 16.00 uur CZ5
Promotie drs. A.J.K. Pols (IE & IS)

Promotor(en): prof.dr.ir. A.W.M. Meijers
Titel: “Acting with Artefacts”
Woensdag 21 september 16.00 uur CZ5
Promotie ir. M. Bozkurt (TN)
Promotor(en): prof.dr. P.M. Koenraad en
prof.dr. M.E. Flatté Titel: “Atomic Scale
Study of Intrinsic and Mn Doped
Quantum Dots in III-V Semiconductors”

Intreerede
vrijdag 16 september 16.00 uur BZ/SZ
Intreerede prof.dr. P. Markopoulus (ID)
- hl Titel: “Socio-digital experiences”
Afscheidscollege
Vrijdag 9 september 16.00 uur BZ/SZ
Afscheidscollege prof.dr. R.M.M. Mattheij
(W&I) - hl Titel: “Taal, tuig en tech”

OKTOBERFEST
MÜNCHEN 17Sep-02Okt11
3 Volle dagen Oktoberfest

Promoties
Donderdag 8 september 16.00 uur CZ4
Promotie ir. E.J.L. Brunenberg (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. B.M. ter Haar
Romeny prof.dr. V.E.R.M. Visser-Vandewalle Titel: “Hitting the right target
Noninvasive localization of the
subthalamic nucleus motor part for
specific deep brain stimulation”

TEACH: teaching support for TU/e Staff |
Masterclass ‘Performance skills’ for
TU/e lecturers (TRD60)
In this master class you will improve
your performance skills. You will be
asked to present mini-lectures. You will
receive specific feedback and personal
instruction regarding your presentation
style. This Master class will take place
on September 26th and on October
10th, 2011 from 9.30 - 17.30 hours.
For further information please contact
Harry van de Wouw (3126).

Dinsdag 20 september 16.00 uur CZ4
Promotie ir. S. Loerakker (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
en prof.dr. D.L. Bader Titel: “The relative
contributions of muscle deformation and
ischaemia to pressure ulcer development”

Advertenties
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. Voor meer informatie zie
www.newventurebrabant.nl.

MENSEN

TU/e-brede ICT en statistiek cursussen
In de maanden september, oktober en
november is er voor studenten en
medewerkers van de TU/e de mogelijkheid de volgende cursussen te volgen:
September: HTML, MS windows 7,
MS Outlook/Word 2007.
Oktober: Latex, MS Excel 2007 basis/
vervolg, Matlab, programmeren in C,
Cascading Style Sheets en SharePoint
2007. November: Access 2007,
programmeren in C++, JavaScript,
Latex Advanced en Matlab Advanced.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl

8 september 2011

Vervoer + Verblijf + Fun!

WWW.OKTOBERFESTREIZEN.NL

Donderdag 8 september 16.00 uur
CZ5 Promotie ir. M.R. Goosen (TN)
Promotor(en): prof.dr. K.A.H. van
Leeuwen Titel: “Universal relations
between Feshbach resonances and
molecules”
Maandag 12 september 14:00 uur CZ4
Promotie drs. Y. Zhang (TN)
Promotor(en): prof.dr. J. Gómez Rivas
Titel: “Long-range surface polaritons in
thin layers of absorbing materials”
Maandag 12 september 16.00 uur CZ4
Promotie T.W. Versloot MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. N.J. Lopes Cardozo
Titel: “Edge rotation and momentum
transport in JET fusion plasmas”
Maandag 12 september 16.00 uur CZ5
Promotie ir. E.W.L. Nijland (B)
Promotor(en): prof.dr. H.J.P. Timmermans
Titel: “A Need-based Approach to
Dynamic Activity Generation”
Dinsdag 13 september 16.00 uur CZ4
Promotie ir. R.C. Spoorenberg (B)
Promotor(en): prof.ir. H.H. Snijder en
prof.dr. D. Beg Titel: “Structural
properties and out-of-plane stability of
roller bent steel arches”
dinsdag 13 september 16.00 uur CZ5
Promotie A. Alvarez Aguirre MSc (W)
Promotor(en): prof.dr. H. Nijmeijer Titel
proefschrift: “Remote Control and
Motion Coordination of Mobile Robots”
Donderdag 15 september 16.00 uur CZ5
Promotie N. Sepasian MSc (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. B.M. ter Haar
Romeny Titel: “Muti-Valued Geodesic
Tractography for Diffusion Weighted
Imaging”
Maandag 19 september 16.00 uur CZ4
Promotie Dipl.-Chem D.A. Uhlenheuer
(BMT) Promotor(en): prof.dr.ir. L.
Brunsveld Titel: “Supramolecular control
over protein assembly”
Maandag 19 september 16.00 uur CZ5
Promotie P. Sakian Dezfuli MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.H.M.
van Roermund Titel: “A Reconfigurable
60GHz Receiver Providing Robustness to
Process Variations”

www.euflex.nl
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Taming tremors with MRI
An electrode in the brain. It’s known that ‘Deep Brain Stimulation’
may relieve patients of Parkinson’s disease, but only if the
electrode is inserted in the right spot. PhD candidate Ellen
Brunenberg employed advanced MRI-techniques to find
this magic little area.
“The moment they flip the switch is very
special”, says ir. Ellen Brunenberg.
She’s talking about the operations
she’s attended upon starting her PhD
research. In the UMC Maastricht, home
base of her second doctoral advisor
Veerle Visser-Vandewalle, she’s
witnessed a brain surgeon inserting a
minuscule electrode into the brain of a
Parkinson’s patient. And she was there
as the patient -being fully consciousimmediately responded to the electric
signal triggering the so-called ‘Deep
Brain Stimulation’. The shaking that’s
so typical for Parkinson’s disease
diminished - instantaneously.
Ever since the 1980s, Deep Brain
Stimulation has been used to treat
severe cases of Parkinson’s disease,
a brain disease caused by the death of

dopamine-producing cells, a chemical
that transmits brain signals. With
Parkinson’s patients, the shortage
of dopamine not only results in the
well-known motor symptoms, but also
causes mental issues such as depression and memory loss. Although
medication to alleviate the symptoms
has been in use since the 1960s,
Parkinson’s disease is still incurable
and progressive. For some patients,
brain surgery is the only option for relief.
For Deep Brain Stimulation, patients are
given a sort of pacemaker that’s
generally implanted near the collarbone.
It’s then connected to an electrode in
the brain by means of a hypodermic
wire that goes along the back of the ear.
Several weeks after the operation,
patients have to come back to have the

The subthalamic nucleus in the brain (in yellow). Illustrations | Ellen Brunenberg

signal adjusted for maximum effect,
says Brunenberg. “The adjustment
of the signal doesn’t require another
operation. It’s done with a remote
control of sorts.”
A popular place for the electrode is the
subthalamic nucleus: an area in the
brain the size of a peanut. This tiny area
happens to play an important part in the
motor symptoms that occur with PD.
Part of the subthalamic nucleus is
connected to regions of the brain that

are responsible for locomotion.
By stimulating this specific region
reduces the motor symptoms.
Unfortunately, other regions of the
subthalamic nucleus are associated
with certain emotional and cognitive
brain functions. If the electrode is not
in the exact spot and/or the electric
current affects more than just the motor,
those regions are stimulated as well,
which may have severe consequences
ranging from serious memory loss and
uninhibited behavior to depression and
extreme addiction susceptibility.
That’s why it’s of the utmost importance
to have patients’ subthalamic nucleus
accurately mapped prior to the operation
in order to localize the motor area. So
far, researchers haven’t succeeded in
doing so. For the first time, Brunenberg
and her colleagues have managed to
map the different regions in the
subthalamic nucleus in living people.
They employed advanced MRI-techniques, says Brunenberg. “It’s tricky to
map the nucleus directly with an MRI,
it’s too much like the surrounding brain
tissue for that. But as my first doctoral
advisor Bart ter Haar Romeny likes to put
it: should you remove all cities from a
map of the Netherlands, the roads will
still show you where the cities would
have to be.”

“The moment they
flip the switch is
very special”
By means of several complicated tricks,
MRI can show us the direction in which
the water molecules in our brain move.
And that shows us the route of the
transport filaments: the roads of the
brain’s map. Those guide us to the
subthalamic city center. “The connections
between the subthalamic nucleus and
the motor areas elsewhere in the brain
determine what part of the nucleus
makes up the motor area.”

structural as well as the functional
connectivity: the connection between
the activity in different parts of the
subthalamic nucleus and its connecting
brain areas. Brunenberg: “Said activity
can be determined by gauging oxygen
consumption.
An MRI can show the difference between
hemoglobin with and without oxygen.
We’ve been able to prove that this
functional connectivity, too – showing
the traffic on the roads – can be a useful
method in finding the motor area of
the subthalamic nucleus.”

Volunteers lay in
the MRI scanner
for up to an hour
and a half
It has brought us closer to an effective
treatment of Parkinson’s disease by
means of Deep Brain Stimulation, says
Brunenberg about her research. Prior to
an operation, an MRI brain scan should
inform the surgeon where to place the
electrode for maximum effect and
minimal side effects. But we’re not
there yet, says Brunenberg. “We’ve
been working with healthy volunteers.
Because of their disease, it’s much
harder to have PD patients lie still.”
And it’s very well possible that fixating
the patient with medication will have
an undesirable effect on the functional
brain scan especially. “We’re not even
entirely sure whether the connectivity
patterns of Parkinson’s patients will
look the same in a scan. That’s to be
determined by follow-up research.
My doctoral advisors are determined
to continue.” (TJ)

The research had healthy volunteers in
an MRI-scanner for up to an hour and
a half. Based on the water molecules’
movements, Brunenberg managed to
map the entire structural connectivity –
the highway system surrounding the
subthalamic nucleus. “The results tally
with what was already known from
autopsy on the brain. The only difference
is that we can now see it in living people.”
By mapping the ‘highway system’
surrounding the subthalamic nucleus,
there’s still no way of knowing whether
there’s any traffic. To that end, Brunenberg
and her colleagues researched the

Ellen Brunenberg. Photo | Bart van Overbeeke
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Coordinator Lex Lemmens on reform of Bachelor education

Adventure with a great risk of damage
You just go ahead and try it. Reform the whole Bachelor education at TU/e within one year, so as to
attract more students as of 2012, who, if possible, will also score better. Lex Lemmens did have
some misgivings when asked to lead this revolution. “It is an adventure with a great risk of damage.”
Yet his motives prove to be stronger. “The challenge is together with the Departments
to come up with something new. The question being, of course: am I going to pull it off?”

The biggest educational reform in the
history of TU/e is in full swing behind
closed doors. Within a year the Bachelor
programs must be reshaped entirely.
Postponement is not an option, was
prof.dr.ir. Hans van Duijn’s warning
at the kickoff on Thursday June 9.
“A revolution in the educational field
which is crucial to the future of TU/e”,
according to the Rector. It would take
less to give anyone sleepless nights.
Not so dr.ir. Lex Lemmens. He is to
head the revolution and does not
seem to be weighed down by it at all.
He even had time for a summer holiday.
Things are serious now, though.
A timetable has been drafted with
a tight schedule: on September 1, 2012,
the educational reform must have
been accomplished. “It is a very sharp
deadline indeed. Why so? Because we
can’t allow anything to go wrong when
we start. The new students we attract
won’t care at all if things are changed.
They just want everything to run smoothly.
The schedules have to be correct, and
the lecturers have to be ready.”
A plan B has been drafted, in the event
that September 1, 2012 should prove
too early. In that case the reform will be
implemented in phases. “Still, the whole
system has been devised so as to carry
everything through at once. I do not
want to deny that when such a big
project is involved, there may always
be an unforeseen event causing us to
slow down. I am not thinking in terms
of mishaps, though.”

“We are not diluting,
not compromising
quality”
The team around Lemmens has been
composed on the basis of its expertise,
and not to represent an interest group.
“Which is great, for I can’t do it alone
and it generates support as well. For
now the lecturers have very little to do
with the new Bachelor College and the
need for it. That’s why we must get a
process going to discuss the direction,
the new programs. We shall be holding
meetings in De Blauwe Zaal, as well as
workshops and discussions in groups
such as the University Council, which
will be of a less technical nature.”
A remarkable change of course that
raises eyebrows is the introduction
of social sciences and life sciences.
Should these be taught at TU/e? Won’t
they detract from the identity of the
university as a bastion of technology?
“The emphasis will continue to be on
technology”, Lemmens assures us.
“However, in recent years our research
has not focused exclusively on oil and
machines anymore. It is concentrating
on the user. How do we make a car more
economical, safer and more comfortable

for a driver? What is the influence of a
web design on an Internet user? That is
a trend which you come across everywhere. Together with the Industrial
Design and Industrial Engineering &
Innovation Sciences Departments we
have given the first signals that we are
moving in that direction too. We want
to give students the opportunity to
combine engineering and technology
with social sciences if they feel attracted
to that option. Of course, we also intend
to turn out very good physicists who may
not be terribly interested in that. We will
just offer students more combinations.
Yet the free choice is linked strongly to
coaching by lecturers. The new form of
education is not a free-for-all. You will
be given space to discover your strong
points, but those points will really have
to be strong. I do worry occasionally
whether it is clear to the outside world
that we are not diluting, not compromising
quality. We have to avoid that misapprehension. We must make it clear that we
are in firm control of the quality of a
program and a diploma.”

safe after that one year. We want to
achieve this by providing more extensive
forms of education. Research has
shown that the best thing to do is to
get students to carry out assignments
yourself. Deducting the feedback

required, lecturers will gain time this
way. Anyone who invests in this, will get
better returns later. At present we are
making far too little use of new teaching
methods. Anyone preparing their
lectures thoroughly and making short

video films per subject, can decide on a
different teaching method for the same
subject in the second semester that will
take less time. Or think of social media
like Hyves, where students can help
each other out.” (FvO)

“The emphasis will
continue to be on
technology”
It goes without saying that Lemmens
had his doubts when he was asked to
lead the way. His choice was prompted
in particular by his bond with TU/e ‘as
a whole’. “In Eindhoven I set up the
Master study of Sustainable Energy
Technology.
It is fantastic to see how six Departments
are joining forces to set up a splendid
program. And whilst existing structures
complicate matters considerably,
contents and people will overcome that
in the end. Such things really give me a
boost. The reform of Bachelor education
poses a similar challenge. To create
something new together with the
Departments, so that students can use
all the good things from the different
Departments, rather than getting
bogged down within one Department
because the program is so rigid as to
make that impossible. Naturally there
is a personal challenge involved for me,
to see if I can pull it off. It is an adventure
with a great risk of damage. Nonetheless
I am already beginning to gain confidence
when I see the enthusiasm of the people
working along in the organization.”
Lemmens is keenly aware of the limits
involved. Offering more while the
number of people remains unchanged
requires extra efforts, extra time.
“Our lecturers have research duties
as well as educational ones. Both are
equally important. Nevertheless we shall
ask them to make an extra investment
in education for a whole year. In return,
their research time is guaranteed to be

Dr.ir. Lex Lemmens. Photo | Bart van Overbeeke
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Go to the comfort zone!
Why did our rector remind me of a
reverend when I saw him addressing
the students in full attire last Monday?
Was it the robe, or was it his message
that was repeated several times by
other pastors of the international
church? You’ve finally managed to touch
down in the world’s smartest region,
and the first thing you hear from the
pulpit at the start of the academic year
is to move ASAP. Go west, east, north or
south, but make sure you don’t stay in
Eindhoven your entire academic career.

Go to Leuven if all else fails, but for
god’s sake, just go! Stay in Boston,
Shanghai or Helsinki for at least six
months to find out whether they may
not be a tad smarter than we are.
You never know. After all, even the
highly-esteemed international forum
that generously praised our region
last June could be wrong.
It was pure comedy to hear the
students be summoned sixfold to
leave their comfort zone. Wikipedia
describes a comfort zone as ‘a
behavioral state in which a person
operates in an anxiety-neutral
condition’. Is that really how students
feel these days? Studying stress-free,
everything peachy keen? Or could
today’s student maybe feel the
pressure of having to complete their
degree in time, of awaiting their
binding study recommendation?
Perhaps those six months spent
abroad are a good way to relax
for once…

Affiliated with
Hoger Onderwijs Persbureau

Cursor 2.0
There it is: the all-new Cursor. Familiar
design, slightly different content. It’s
mostly background and human interest
from now on. And you’ll always get four
English pages on the flipside: the back
page is the English cover. Do you miss
the news? Check www.tue.nl/cursor.
We’ll also be posting news on Facebook
and Twitter, so there’ll be enough for
you to read. Would you like to comment
on the new Cursor? Please do!

Brigit Span
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Rewwwind Clmn
www.tue.nl/cursor
Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s
news. What happened online after the previous Cursor magazine
was published?

Bicycle mechanic and book shop close doors
August 10 and 31 - Bicycle shop
De Groene Fietser (the Green Cyclist)
on TU/e campus has closed. According
to bicycle mechanic Richard van der
Vleut the place was crammed and it’s
been difficult to find staff to handle
the unexpectedly high work load.

Study Store also closed its bookstore
at TU/e. More and more, books are
sold through study associations
and the Internet, due to which the
company decided there’s no future
in the Hoofdgebouw shop anymore.

First step towards permanent on-campus residential units
September 6, 2011- It may take until
the end of 2014, but the three hundred
permanent on-campus residential
units will be realized. Board member
Jo van Ham and Ingrid de Boer of
Woonbedrijf (the umbrella organi
zation of student housing provider
Vestide) signed a declaration of intent
Tuesday 6 September. The plan is
to erect a fourteen-storey building
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behind the current Potentiaal –
bordering on the TeMa field.
The units will be especially meant
for international students and
international university staff. As soon
as the new construction is up, the
186 space boxes will be demolished.
People are eager to realize another
three hundred units, which would
make for a total of six hundred units.

TU/e wants Graduate School to attract more foreign students
September 6, 2011- An increase of
foreign students and a better insight
into the quality monitor at design
programs and PhDs. These are the
main issues TU/e’s Graduate School,
officially starting this academic year,
is supposed to tackle.

This academic year, after a lengthy
period of preparation, the GS will
start as a virtual organization.
All departments will remain
responsible for matters concerning
management and content.

Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen, Professor of Elementary
Processes in Gas Discharges, Department of Applied Physics

Is the ban on the bulb useless?

Photo | Bart van Overbeeke

“Of course it’s good to start saving energy
as soon as possible. Still, I think we should
have postponed the ban on the bulb.
Our alternatives are not yet good enough.
I’ve installed some LEDs in my kitchen
only recently, and the light is just not
very agreeable. Even if only for cutting

“It’s definitely a good thing the bulb is
being banned”, says Gerrit Kroesen,
Professor of Elementary Processes in
Gas Discharges, who deals with lighting
research daily. “It will save a lot of energy,
since an incandescent lamp only uses
two percent of its electrical power to

generate actual light. The idea we’d all
turn up the heat because of the ban,
seems an extreme assumption.
In a living room setting, a light bulb will
barely add to the temperature. Besides,
we don’t even use our central heating
for a substantial part of the year, which
doesn’t seem to be taken into account
in that calculation. On top of that, it’s
assumed that the electricity that’s being
saved in people’s homes will be used by
other sectors because of the regulations
of the European Trading Scheme (ETS).
Well, have them change the rules.
I understand that may be hard because
of the red tape and commercialization,
but it can’t be used as an argument to
rule out common sense.

After having banned the 100W and 75W
light bulb, last week saw the ban of the
60W bulb as well. The energy-wasting
bulbs convert more energy into heat
than they do into light. In light of energy
saving, the European Union has therefore
decided to ban all incandescent lamps
as of September 2012. The sale of light
bulbs is currently being phased out.
But last week, newspaper de Volkskrant
published data calculated by the Energy
Research Center of the Netherlands:
because of the ban, there would be an
extra 0.05 megatons of CO2 emission.
After all, the heat produced by light
bulbs will be compensated by our central
heating. An all too blunt statement, or
was the bulb wrongfully banned indeed?

vegetables… The new generation of CFLs
does have a broader light spectrum, and
some models can be dimmed. That adds
to the atmosphere. But we can do much
better still.”
“Not enough research is being done
into the impact light has on our feelings
anyway. Will a person in a room with
CFLs and LEDs be equally happy
compared to someone in a room with
light bulbs? At TU/e’s Intelligent Lighting
Institute (ILI) that our group is also part
of, we’ve carefully started conducting
these studies. Within ILI, some fifty
researchers from six different departments work together. We cover many
aspects, ranging from technology to
intelligent lighting to psychology.
So we’re also looking for alternatives
for the incandescent lamp. To me,
that bulb is history.”
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