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Niet lullen maar poetsen

Er is voor het komend jaar flink gesneden 
in de budgetten van zowel de faculteiten 
als de diensten. Dat zal ongetwijfeld 
betekenen dat veel functies die de 
komende periode vrijvallen door 
pensionering of vervroegd vertrek, niet 
ingevuld worden. Gelukkig hoeven de 
achterblijvers zich niet te vervelen: 
naast het werk van de vertrekkende 

collega’s komt ook het Bachelor 
College als een tsunami aangerold. 
Daar is al ontzettend veel werk voor 
verzet, maar dat zal in 2012 alleen 
nog maar toenemen. 

Maandag probeerde de personeels-
fractie PUR het onderwerp ‘werkdruk’ 
aan te kaarten bij het College van 
Bestuur. Letten de bestuurlijke 
chefkoks erop dat de zaak niet 
overkookt? Daar ziet het CvB echter 
niet direct een taak voor zichzelf. 
CvB-lid Jo van Ham legt de verant-
woordelijkheid bij de direct leiding-
gevenden. Zeg maar de souschefs. 
Ook rector Hans van Duijn, toepasse-
lijk voorzien van bretels en in mijn 
gedachten ook van opgestroopte 
mouwen, benadrukte dat het flink 
aanpakken wordt. Boven dit stuk heb 
ik plastisch omschreven waar het 
eigenlijk op neerkomt. Dan is de 
boodschap direct duidelijk, lijkt me. 

Sinterklaas
Bij Cursor staat het feit centraal,  
voor elke journalist volstrekt normaal
Slechts heel soms is wat meer vrijheid 
goed, bijvoorbeeld als je Sint ontmoet
Twee gezichten heeft de goedheiligman, 
maar spreken kan slechts één daarvan
Dan mag je jezelf wat ruimte gunnen  
en moet ‘creatief citeren’ kunnen
Blader zo maar eens naar bladzij vier  
en lees hopelijk met veel plezier
het interview met TU/e’s kindervrind,  
die zijn universiteit nog altijd zo bemint
For the record: geen woord werd er gelogen. 
Maar kijk beide heren diep in de ogen dan 
snapt u dit schrijven van a tot z en hoeft er 
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Vriendelijk ontvangen werden de 
actievoerders van Groep-één vorige week 
maandag, 21 november. Ze brachten een 
kritisch Sinterklaasgedicht en een zakje 
chocolademuntjes om te protesteren tegen 
de voorgenomen bezuinigingen op het 
jaarlijkse beurzenbudget. Lachend en 
geïnteresseerd nemen CvB-lid Jo van Ham 
en universiteitssecretaris Harry Roumen 
die in ontvangst.

Dat was wel anders in 1969. Op 23 oktober 
drong een aantal studenten de -nu niet 
meer bestaande- curatorenkamer in  
het Hoofdgebouw binnen waar op dat 
moment de curatoren (vergelijkbaar met 
leden van Raad van Toezicht) vergaderden 
met rector magnificus Van Trier. Ze eisten 
dat dergelijke vergaderingen openbaar 
zouden worden en weigerden de kamer  
te verlaten. De bezetting eindigde niet 
bepaald vredig: ‘Een groep studenten  
die het niet eens was met de bezetting, 
heeft tenslotte de curatorenkamer vrij 
hardhandig ontruimd’, meldt de  
voorloper van Cursor, TH Berichten. (NS)

Studentenprotest  
1969 versus 2011

Flashback

30 november 2011 - De TU/e presen-
teerde gisteren, 30 november, tijdens 
de conferentie Smart Energy Regions 
het New Energy House (NEH). Met 
dit initiatief wil de TU/e het energie-
vraagstuk van de gebouwde omgeving 

omzetten in kansen voor het bedrijfs-
leven. De komende zes jaar steekt de 
provincie Noord-Brabant 6 miljoen  
euro in het NEH, het bedrijfsleven  
ruim 3,5 miljoen en de TU/e draagt 
660.000 euro bij.  

29 november 2011 - Prof.dr.ir. René 
de Borst is benoemd tot Officier dans 
l’Ordre National du Mérite. Hij werd 
vorige week geïnformeerd via een 
brief van de Franse ambassadeur in 
Nederland dat de president van de 
Franse Republiek hem deze belangrijke 

onderscheiding had toegekend.  
De leraar Werktuigbouwkunde krijgt 
zijn benoeming vanwege het bevor-
deren van de relaties tussen Frankrijk 
en Nederland op het gebied van  
onderzoek en hoger onderwijs.

29 november 2011 - Deze week vindt de 
eerste European Robotics Week plaats. 
Ook de TU/e doet mee: Tech United 
stelt vanaf donderdag 1 december  
de volledige blueprint van haar  

servicerobot AMIGO beschikbaar  
als Robotic Open Platform (ROP).  
Vrijdag 2 december is er een webcast 
van het RoboEarth-project, compleet 
met interactieve workshop.

28 november 2011 - Bij drie op de tien 
studenten gaat wel eens iets mis bij 
het doorgeven van een verhuizing, het 
aanvragen van studiefinanciering of het 
vervangen van een defecte ov-kaart.  

En die problemen blijken niet snel op te 
lossen. Dat meldt actualiteitenrubriek 
EenVandaag op grond van een peiling 
onder tweeduizend studenten.

25 november 2011 - Prof.dr. Ben 
Schouten, hoogleraar Playful Inter-
action aan de TU/e, hield vrijdag 25 
november onder grote belangstelling 
zijn intreerede in het Klokgebouw  

tijdens het STRP Festival. Volgens  
Bureau Promoties en Plechtigheden is 
het de eerste keer dat een intreerede 
buiten de TU/e plaatsvindt. 

23 november 2011 - Het College van 
Bestuur heeft ingestemd met het voor-
stel voor een nieuwe major ‘Psychology 
and Technology’ als onderdeel van de 
bachelor Innovation Sciences. Ook 

komt er een nieuwe major binnen de 
bachelor Biomedische Technologie. 
De majors zullen in september 2012 
van start gaan als onderdeel van het 
nieuwe Bachelor College.

22 november 2011 - De TU/e neemt 
deel in twee van de vijf nieuwe Vrije 
FOM-programma’s. Met subsidie van 
onderzoeksfinancier FOM kunnen TU/e-
promovendi zich richten op receptor-

eiwitten in de hersenen en de mani-
pulatie van licht. In totaal kent FOM  
ruim tien miljoen euro toe voor 
natuurkundig onderzoek. 

17 november 2011 - Drs. Sabine van 
Gent wordt per 1 december het nieuwe 
hoofd van het Communicatie Expertise 
Centrum (CEC) waar ze sinds juni al ad 
interim leiding gaf. Van Gent is momen-
teel ook directeur bedrijfsvoering van 

Industrial Design. Om te zorgen dat 
daar geen gat valt, zal ze komende zes 
maanden nog één dag per week blijven 
werken voor de faculteit. Van Gent volgt 
drs. Brigitte Rijshouwer op die na vier 
jaar afscheid neemt van het CEC.

TU/e lanceert New Energy House  

TU/e-prof krijgt hoge Franse onderscheiding

AMIGO ontsluierd in European Robotics Week

Veel problemen met DUO en Studielink

Intreerede Schouten op bijzondere locatie

Plan psychologische en biomedische majors goedgekeurd

FOM-subsidie voor natuurkunde TU/e

Sabine van Gent nieuwe hoofd van CEC

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?

Foto | archief IEC

niets te worden rechtgezet
Zie pagina 4-5
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Maakt de elektronische lens 
beeldschermen overbodig?

Eerste TU/e-proefschrift in de App Store

Route-informatie op je lens projecteren 
terwijl je aan het autorijden bent, tijdens 
een tentamen stiekem via je oog nog 
iets opzoeken op internet. Het lijkt 
allemaal mogelijk te gaan worden met 
de nieuwe contactlens voorzien van een 
geïntegreerd beeldscherm. Amerikaanse 
en Finse onderzoekers publiceerden 
afgelopen week veelbelovende resultaten. 
Hoe werkt zo’n elektronische contactlens? 
Hoe reëel zijn de toepassingen die van 
de lens verwacht worden? En hoe veilig 
is het voor het humane oog en het 
visuele systeem?

De Amerikaanse en Finse onderzoekers 
zijn erin geslaagd een contactlens te 
maken met een ingebouwde LED die 
oplicht wanneer er een draadloos signaal 
naar verzonden wordt. Tests in konijnen-
ogen leverden geen nadelige gevolgen 
op. Met dit rudimentaire systeem lijkt  
de eerste stap naar een comfortabele 
beeldschermlens gezet te zijn. 
“Hoewel de experimentele lens slechts 
een één-pixel ‘display’ bevat, is het 
aardige aan deze studie dat ze ook in  
dit stadium al zinvolle applicaties laten 
zien”, zegt Gerard de Haan, deeltijd-

hoogleraar bij de vakgroep Elektrische 
Systemen (EE) en image/video processing 
expert bij Philips. “Denk aan slecht-
horenden die je met een lichtsignaal  
op van achteren naderend gevaar kunt 
wijzen. En ook voor navigatiesystemen 
zijn maar een paar pixels nodig om 
richtingaanwijzingen te geven. Ik zie  
op korte termijn zeker mogelijkheden 
voor de projectielens. Maar dat het een 
beeldscherm compleet gaat vervangen, 
dat lijkt me nog wel ver in de toekomst 
kijken.”

“In feite is het hele systeem niets meer 
dan een kunststof lens die een circulaire 
antenne bevat met in het midden een 
groepje beeldpunten, of in dit geval een 
LED. Wanneer je het op je oog draagt,  
is het display zo klein dat je er omheen 
kijkt, het zit dus niet scherp in je beeld. 
Net zoals een vuiltje op je bril: je ziet het 
niet zitten, hooguit wordt het contrast 
iets minder. Door bij elk pixel een klein 
Fresnel-lensje (een speciale lens die 
gebruikt wordt bij bijvoorbeeld 
vuurtorens, navigatieverlichting en in 
zoekers van veel spiegelreflexcamera’s, 
red.) te plaatsen worden deze wél 

gefocuseerd op het netvlies. Volgens 
berekeningen kan het display een paar 
honderd pixels met lensjes bevatten 
voordat het zicht verstoord wordt.  
En dat is een beeldschermpje waar  
je al aardig wat mee kunt.”

“Een mogelijk zwak punt aan de 
beeld schermlens is de stroomvoorziening. 
De antenne levert genoeg energie om  
de chip te voeden, ruim 100 µW. Dat is 
voldoende voor een pixel plus aansturing. 
Maar is het ook genoeg voor een groter 
aantal pixels? Dat is mij niet helemaal 
duidelijk. Om deze energie in het 
systeempje te krijgen, mag de lens nu 
niet meer dan 2 cm verwijderd zijn van 
de zender, dat is weinig. De antenne staat 
namelijk niet in de vrije lucht, maar drijft 
in het oogvocht. Door dit zoute oogvocht 
rond de antenne daalt de efficiëntie flink. 
Maar een contactlens zit nu eenmaal op 
het oog, daar verander je weinig aan.”

“Een sterkere zender is geen oplossing, 
omdat er rekening gehouden moet worden 
met de warmteontwikkeling van het 
geheel. Meer energie kan schade aan 
oog en hersenen veroorzaken. Voor het 

huidige ontwerp hebben de onderzoekers 
de bestaande richtlijnen goed in de gaten 
gehouden, ze zitten ruim onder de 
veiligheidsnorm. Konijnen kunnen de 
lenzen dan ook veertig minuten zonder 
nadelige gevolgen dragen, ik voorzie bij 
menselijk gebruik ook geen problemen. 
En wat betreft de invloed op het totale 
visuele systeem, dus hoe mensen omgaan 
met deze artificiële extra informatie in 
het oog, daar is waarschijnlijk vanuit de 
augmented reality veel over bekend. 
Zeker kortdurend gebruik zou naar mijn 
inzicht veilig moeten zijn.”

“De beeldschermlens is wetenschappelijk 
gezien niet buitengewoon spectaculair te 

noemen. Het is een leuke functionaliteit, 
dat is zeker. Maar ik denk dat de kracht 
van dit project ergens anders ligt. Het is 
namelijk een heel fraai voorbeeld hoe 
binnen een universiteit verschillende 
disciplines samen kunnen werken,  
dat gebeurt helaas maar sporadisch. 
Fijn-mechanica, hoogfrequent techniek 
voor het antenne-ontwerp, halfgeleider-
techniek voor chip en LED, optica voor 
ontwikkeling van de Fresnel-lensen - een 
groot aantal vakgroepen hebben zich met 
dit ontwerp  beziggehouden, geweldig 
vind ik dat. Daar kunnen we als TU/e nog 
wel een voorbeeld aan nemen.” (NT)

Vox Academici

Prof.dr ir. Gerard de Haan, hoogleraar Beeldbewerking voor multimediasystemen

Prof.dr.ir. Gerard de Haan. Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke

651,2 megabytes 
bedraagt de iPad-app met het 
proefschrift van promovenda 
Ambra Trotto (Industrial 
Design) en die op 12 december 
moet leiden tot de eerste 
TU/e-promotie op een  
papierloos proefschrift

307 pagina’s telde de 
papieren versie die ze  
desondanks bij het bureau 
Promoties en Plechtigheden 
diende in te leveren 

In 8 workshops gaf zij 
gestalte aan een manifest  
dat oproept via ontwerp  
een betere wereld te  
bewerkstelligen

22 nationaliteiten waren 
betrokken bij het project,  
dat ‘Rights through Making’  
is gedoopt 

Voor zover bekend 1  
Nederlandse onderzoeker, 
aan de Rotterdamse Erasmus 
Universiteit, ging Trotto voor 
met een webapplicatie als 
proefschrift.
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Deze week: Ad Bossers (65) en 
Sinterklaas (naar verluidt zo’n 1730 
jaar). Bossers ging drie jaar terug met 
pensioen na ruim vier decennia aan de 
TU/e te hebben gestudeerd en gewerkt. 
Sinterklaas, ofwel Sint-Nicolaas, is de 
hoofdpersoon van het gelijknamige 
kinderfeest op 5 december waarbij 
kinderen cadeautjes krijgen. De twee 
kennen elkaar al 65 jaar, maar zijn  
sinds drie jaar hechter dan ooit.

In zijn gezin was hij, als vijfde van acht 
kinderen, naar eigen zeggen altijd een 

beetje het buitenbeentje. Terwijl 
iedereen in het gezin wel een bepaalde 
taak of rol had, fietste Bossers overal 
tussendoor. “Ik was wel op zoek naar 
aandacht, maar zocht ook altijd de 
vrijheid op. Trok mijn eigen plan.  
Ik ben, in tegenstelling tot mijn broers 
en zussen, ook geen misdienaar 
geworden.” Niet dat de pastoor daar 
trouwens al te rouwig om zal zijn 
geweest, vermoedt Bossers: “Die zag 
ook wel dat ik een beetje een raddraaier 
was, dat ik regelmatig aardbeien  
plukte in het veld en zo”. 

ouders en de mooie bosjes stro die  
ze samen maakten voor Sints paard. 
“De buren waren boeren, daar haalden 
we het stro. Soms vonden we onze 
zorgvuldig gemaakte bosjes later  
weer terug in hun koeienstal; daar 
snapten we natuurlijk niks van.”
Op de ochtend van het echte sinterklaas-
feest mochten de kinderen Bossers  
pas om zeven uur naar beneden, “maar 
meestal zaten we om vier uur ’s nachts 
al op een rijtje op de overloop, klaar om 
naar beneden te stormen”. Ook herinnert 
hij zich de rijk gevulde tafel vol cadeaus: 
veelal praktisch -een paar oorkleppen, 
handschoenen, een gebreide borstrok of 
trui, “maar er lag ook altijd speelgoed 
bij. Geen fietsen en dergelijke, dat zat 
er niet in. Maar we waren altijd blij met 
wat we kregen”. 

De Sint bezorgde Bossers niet alleen 
een dosis fijne jeugdherinneringen, 
maar ‘leverde’ hem ook zijn vrouw op. 
Als een blok viel hij voor Ans, de juffrouw 
van de schoolklas waar hij in 1967, 
optredend als hulppiet, met Sinterklaas 
op bezoek ging. 
Bossers vindt het mooi om te zien dat  
ze samen het warme gevoel van het 
sinterklaasfeest hebben kunnen 
meegeven aan hun drie kinderen -een 
drieling van inmiddels 35 jaar oud-,  
die het op hun beurt weer doorgeven 
aan hun kroost. Het magische gevoel, 
de vrolijke spanning - dat is wat  
Bossers bij zijn kleinkinderen vooral  
wil losmaken in sinterklaastijd. 
Daarmee zit hij volledig op één lijn met 
de goedheiligman - inmiddels als een 
broer voor Bossers. De personeels-
vereniging van de TU/e bracht ze drie 
jaar terug samen en sindsdien zijn  
ze onlosmakelijk verbonden - in het 
bijzonder eind november, als mede-
werkers van de universiteit (zoals 
afgelopen zondag) met hun kroost  
naar de Blauwe Zaal van de TU/e komen 
om het sinterklaasfeest te vieren.  
“Een mooie manier om betrokken  
te blijven bij de universiteit - want ik 
ben nog steeds erg trots op de TU/e. 
Sinterklaas is bovendien een fenomeen; 
dat houd ik, op mijn eigen manier, 
graag een beetje mee in stand”, 
zegt Bossers.

Zijn ondeugende gedrag ontging ook 
een andere geestelijke niet. Sinterklaas 
riep de vierjarige Bossers nadrukkelijk 
op het matje nadat die, al spelend met 
vuur, bijna de boerderij van zijn opa en 
oma in de as had gelegd. De brandweer 
wist de schade te beperken, maar een 
oom seinde desondanks de Sint in.  
Die haalde de kleine Bossers, tijdens 
het jaarlijkse lokale sinterklaasfeest,  
op het podium; de zak voor het transport 
naar Spanje stond al klaar. “Een vreselijke 
ervaring”, herinnert Bossers zich. 
“Maar ik ben eraan ontsnapt.”

Het is eigenlijk het enige schaduwrandje 
aan zijn persoonlijke sinterklaasherinne-
ringen, benadrukt Bossers. “Sinterklaas 
was bij ons thuis vooral een vrolijk 
feest.” Hij blikt terug op de opgetogen 
spanning op de avond ervoor, het 
zingen met zijn broers, zussen en 

Dreigende zak 
‘een vreselijke 
ervaring’

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 van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en  
de universiteit. 

“Sinterklaas kan niet flapdrollerig gaan staan doen”
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De sinterklaasviering in het Auditorium 
is boven alles een feestelijke, maar 
volgens Bossers ook een serieuze 
aangelegenheid. “Sinterklaas moet  
er wel stáán, hij kan zo’n viering niet 
flapdrollerig gaan staan doen.” “Het is 
best een beetje spannend”, erkent ook 
Sinterklaas, “je doet zo’n viering niet 
‘even’, ik moet me er toch een beetje 
voor concentreren”. Die focus verwacht 
hij ook van zijn pieten, die hij in een 
recent verleden eens streng tot de orde 
had moeten roepen nadat ze het de nacht 
ervoor toch echt iets te bont hadden 
gemaakt.
Niet dat ze zich weken van tevoren  
al druk maken over het evenement:  
“Ik ben een man van het moment”,  
zegt Sint. Om de goedheiligman  
goed van dienst te kunnen zijn, houdt 
Bossers -vooral via het Sinterklaas-
journaal op tv- wél goed in de gaten  
wat zijn goede vriend zoal meemaakt 
nadat hij half november voet op 
Nederlandse bodem zet. Sint op zijn 
beurt laat zich altijd even goed 
informeren over de laatste ontwikke-
lingen aan de TU/e om hier, vaak met 
een knipoog, op in te gaan tijdens zijn 
bezoek aan de universiteit.

Sinterklaas wil de TU/e, en vooral haar 
wetenschappers, dan ook nog wel iets 
op het hart drukken. “Denk aan wat je 
werk maatschappelijk gezien oplevert 
en ben niet teveel bezig om persoonlijk 
te scoren. Kijk naar wat er is gebeurd 
met meneer Stapel in Tilburg.”  
Ook studenten roept hij op om vérder te 
kijken, maar dan op een andere manier: 
“Spelende kinderen zie je soms opeens 
hun spel neerleggen omdat ze iets 
anders tegenkomen. Een blaadje,  
een takje, een pluisje op de vinger dat 
niet wil loslaten. Het nieuwe krijgt bij 
kinderen meteen voorrang en dat zou 
bij studenten ook vaker zo moeten zijn. 
Als je druk met iets bezig bent, maar 
intussen iets anders ziet, geef daar  
dan ook eens aandacht aan. Dat kan 
mooie dingen opleveren.”

Interview | Monique van de Ven
Foto’s | Bart van Overbeeke

Sint: “Ik ben 
een man van 
het moment”

“Sinterklaas kan niet flapdrollerig gaan staan doen”
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Wil van der Aalst. Foto | Bart van Overbeeke
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Op zoek naar de 
platgetreden paden

De veelgeciteerde Van der Aalst is ‘eigen 
kweek’; hij studeerde en promoveerde 
in Eindhoven en bracht sindsdien het 
overgrote deel van zijn werkzame leven 
aan de TU/e door. Hij bestudeert 
zogeheten gedistribueerde processen, 
waarbij verschillende personen of 
machines in de loop van het proces 
-zoals de afhandeling van een steun-
aanvraag bij de gemeente, een 
verzekeringsaanvraag, of het aanstellen 
van een nieuwe werknemer- invloed op 
elkaar hebben. “Onze onderzoeksgroep 
steunt op drie poten”, vertelt Van der 
Aalst. “Ten eerste is dat het formeel 
wiskundig beschrijven van proces-
modellen. Daar is de TU/e al heel lang 
heel sterk in en daar heb ik me tot het 
midden van de jaren negentig ook 
voornamelijk mee beziggehouden. 
Daarna heb ik mijn aandacht verplaatst 
naar informatiesystemen op basis van 
die formele procesmodellen; zeg maar de 
ingenieurskant van hetzelfde onderwerp. 
Dan heb je het over workflowsystemen 
zoals die door bedrijven als IBM en 
Oracle worden gemaakt, of de bedrijfs-
software SAP, waarmee bijna alle grote 
bedrijven werken.” 

Een jaar of tien geleden stortte Van der 
Aalst zich op het vakgebied waarmee hij 
momenteel met zijn onderzoeksgroep 
Architecture of Information Systems 
(AIS) furore maakt: process mining - het 
analyseren van de digitale informatie-

stromen vastgelegd in zogeheten ‘event 
logs’. Denk aan elektronische betalingen, 
bestellingen, e-mails, tests in een 
ziekenhuis en tentamenpogingen op de 
TU/e. Deze informatiestromen laten zien 
hoe bedrijfsprocessen in de praktijk 
verlopen en kunnen worden gebruikt  
om deze processen te verbeteren.  
“Toen die datastromen op gang 
kwamen, zag ik daarin de kans om 
theorieën over bedrijfsprocessen te 
voorzien van een empirische toetsing. 
De modelgebaseerde analyse van 
informatiesystemen, waar ik me tot op 
dat moment vooral mee bezighield,  
vond ik eigenlijk te subjectief.  
Met process mining kun je zien of  
de procesmodellen echt kloppen,  
of mensen zich er in de praktijk aan 
houden.” 

Dat is volgens Van der Aalst namelijk  
de crux: in veel gevallen lopen bedrijfs-
processen lang niet altijd volgens plan. 
“Op basis van de data kun je een 
empirisch model opstellen dat de 
werkelijke processen wél beschrijft.  

Je kunt het verschil zichtbaar maken 
tussen wat organisaties zeggen dat ze 
doen en wat ze daadwerkelijk doen.”  
Hij pakt er een schema bij uit zijn eerder 
dit jaar verschenen boek ‘Process Mining: 
Discovery, Conformance and Enhancement 
of Business Processes’, het eerste boek 
ter wereld over dit onderwerp. Het schema 
laat een proces zien van een van de 
tientallen gemeenten waar Van der Aalst 
zijn analyses heeft uitgevoerd. 
Gemeenten staan bekend om hun hoge 
‘conformance’ - ze volgen netjes de 
regels. “Toch zie je hier dat het 
werkelijke proces op een paar punten 
afwijkt van de beoogde procedure.  
Die afwijkende gevallen kun je weer 
analyseren door bijvoorbeeld het sociale 
netwerk voor deze gevallen in kaart  
te brengen. Op die manier kun je 
bijvoorbeeld fraude of vriendjespolitiek 
aantonen. Process mining heeft dus niet 
alleen een verklarende waarde; je kunt 
het ook gebruiken om te controleren.”

Als het op basis van process mining 
gereconstrueerde procesmodel niet 
blijkt te kloppen met hoe een proces  
in theorie georganiseerd is, kan dat 
volgens Van der Aalst twee dingen 
betekenen: of de werkelijkheid klopt 
niet -mensen doen iets niet goed- of de 
procedure is niet optimaal. En dat kan 
reden zijn om de formele processen  
aan te passen aan de werkelijkheid. 
“Dat kun je vergelijken met de kaal-
gelopen paden die hier op de campus  
op de grasvelden zijn ontstaan.  
Dat komt doordat het officiële voetpad  
je via een omweg naar de uitgang voert. 
Dwight Eisenhower, de latere president 
van de Verenigde Staten, heeft dat heel 
mooi aangepakt toen hij de campus  
van Columbia University liet bouwen.  
In eerste instantie hebben ze daar geen 
trottoirs gemaakt. Pas na een jaar 
hebben ze gekeken waar de grond  
was platgetreden en daar de officiële 
voetpaden aangelegd.”

Process mining is in rap tempo 
uitgegroeid tot de derde onderzoeks-
poot van de vakgroep AIS en één die  
nog in volle ontwikkeling is. Met zijn 
collega’s ontwikkelde de 45-jarige Van 
der Aalst het ‘open source’ software-
pakket ProM, dat inmiddels over de  
hele wereld door onderzoekers wordt 
gebruikt en waarbinnen honderden tools 
zijn ontwikkeld door onderzoekers van 
over de hele wereld. “ProM is op dit 
gebied veruit de meest geavanceerde 
software. Doordat het open source is, 
kan iedere onderzoeker bouwen op de 
bestaande technologie, waarna hun 
bijdrage direct kan worden gebruikt.” 
Daarnaast heeft Van der Aalsts groep 
twee spin-offbedrijfjes voortgebracht, 
Fluxicon en Futura Process Intelligence. 
De eerste ontwikkelt commerciële 
software waarmee organisaties hun 
processen kunnen analyseren.  
“De nadruk ligt daarbij op de gebruiks-
vriendelijkheid”, zegt Van der Aalst. 
ProM is volgens hem gereedschap voor 
de echte experts, “een soort Unix” waar 
niet iedereen zomaar mee overweg kan. 
Futura Process Intelligence, de andere 
startup, bestaat al langer en is 
inmiddels ingebouwd in de software  

van Pallas Athena die door onder meer 
tachtig procent van de gemeenten wordt 
gebruikt. “Ik verwacht eigenlijk dat er 
over vijf jaar meer dan honderd 
commerciële tools op de markt zijn die 
gebruik maken van onze technieken.”

Vorige maand werd Van der Aalst 
gekozen als lid van de Academia 
Europaea, eerder was hij al lid van de 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen. Wat is het geheim 
van zijn succes? “Ik denk dat mijn  
kracht is dat ik niet blijf hangen in een 
vakgebied totdat alles tot in detail is 
uitgeplozen. Als ik nieuwe ontwikkelingen 
zie, stap ik daarin en vervolgens hou ik, 
ook bij veel tegenwind, vast aan mijn 
visie.” (TJ)

Prof.dr.ir. Wil van der Aalst is met een h-index van 85 de best 
geciteerde informaticus van Nederland en behoort op basis hiervan 

tot de top-3 van Europa. De TU/e als geheel profiteert daar van 
mee: op de Shanghai Ranking voor universiteiten steeg de TU/e  

dit jaar zo’n zeventig plaatsen - puur op basis van de nieuwe 
status van Van der Aalst als ‘ISI Highly Cited Researcher’.  

Onlangs werd de hoogleraar Architectuur van Informatiesystemen 
als eerste TU/e’er gekozen tot lid van de Academia Europaea,  

het Europese equivalent van de KNAW.

“Ik zie die h-index 
van 85 als mijn 
wetenschappelijke 
leeftijd”

“Met process 
mining kun je 
ook fraude of 
vriendjespolitiek 
aantonen”

De h-index, of Hirsch-index, is een maat voor de impact van de wetenschappe-
lijke output van een onderzoeker. De index werd in 2005 voorgesteld door de 
fysicus Jorge E. Hirsch. Een h-index van 85, zoals Van der Aalst heeft, betekent 
dat je 85 artikelen hebt gepubliceerd die elk minstens 85 keer zijn geciteerd.  
Het gebruik van de h-index als maat voor citatie-impact voorkomt dat een  
onderzoeker hoog kan scoren met slechts één veelgeciteerd artikel, of dat 
iemand citaties kan sprokkelen door heel veel relatief oninteressante artikelen 
te publiceren. In korte tijd heeft de h-index veel invloed gekregen, getuige de 
opname in de Shanghai-ranglijst voor universiteiten. Van der Aalst: “Ik zie de 
h-index als mijn wetenschappelijke leeftijd. Eigenlijk ben ik dus al pensioen-
gerechtigd, terwijl mijn artikelen over process mining nog te recent zijn om  
echt mee te tellen, die gaan pas over tien jaar renderen.” Er lijkt dus nog wat  
in het verschiet te liggen voor de onderzoeker -met een werkelijke leeftijd van  
45 jaar is hij namelijk nog lang niet bejaard.

De h-index
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek. Docenten in opleiding leren van ervaren 
docenten de kneepjes van het vak. 
Feedback op hun doceermethode is erg 
belangrijk, maar vindt meestal plaats  
na de les. Guido Lejeune, student aan 
de Eindhoven School of Education, 
bestudeerde een methode om feedback 
te geven met een computer en 
koptelefoontjes.

“Meestal zit de begeleider van een 
docent in opleiding tijdens diens les in 
de klas om te observeren”, zegt Lejeune. 
“Als het goed is, volgt de feedback op 
de doceerwijze meteen na de les, maar 
door tijdgebrek zit daar ook wel eens 
een dag tussen, of zelfs een week.”
Feedback is echter het meest effectief 
als deze direct volgt op het te corrigeren 
gedrag. Dat is mogelijk via oortele-
foontjes; de coach kan de feedback dan 
op afstand inspreken, terwijl hij de 

docent in opleiding via een raam 
observeert. In plaats van mondeling kan 
de coach zijn feedback ook geven met 
een druk op de knop van een laptop.  
Zo kan hij gewoon in de klas blijven 
zitten zonder de les te onderbreken. 
“Ik heb de twee methoden van 
synchroon coachen met elkaar 
vergeleken”, vertelt Lejeune. “In het 
eerste geval kan de begeleider ad hoc 
reageren, bijvoorbeeld zeggen: ‘Maak 
oogcontact met de leerlingen achterin 
de klas.’ In het tweede geval gaat het 
om korte, gestructureerde boodschappen 
via de computer, bijvoorbeeld: 
‘Oogcontact’. Van tevoren hebben de 
docent in opleiding en de begeleider 
dan afgesproken wat die woorden 
inhouden.”
Lejeune liet tien docenten in opleiding 
en hun coaches de ‘ad hoc’-methode 
uitproberen. Tien andere koppels 

probeerden de gestructureerde methode 
uit. Met vragenlijsten testte hij de  
voor- en nadelen van beide methoden. 
“Het belangrijkste verschil tussen de 
methoden is het denkproces dat ermee 
gepaard gaat. Voor de docenten in 
opleiding kost het meer moeite om ‘ad 
hoc’-berichten te verwerken dan korte 
boodschappen. Hele zinnen leiden hen 
meer af van de les dan korte woorden. 
Voor coaches blijkt het juist lastiger  
om hun feedback te vertalen naar korte 
woorden. Ze kunnen minder nuanceren 
en inspringen op de situatie.  
De techniek is echter vooral bedoeld  
om de docent in opleiding te helpen. 
Dat lijkt te lukken.”
Momenteel wordt in Nederland nog 
nauwelijks gecoached via koptele-
foontjes. Lejeune verwacht echter dat  
de onderzoeksresultaten in de toekomst 
worden toegepast in de praktijk. (EV)

Sluitstuk
Docenten coachen via koptelefoon

Guido Lejeune. Foto | Rien Meulman

Langer tevreden met 
verplaatsbare kolommen

Woningnood en massale leegstand van 
kantoorgebouwen. Dat lijkt moeilijk met 
elkaar te rijmen, maar het ene gebouw  
is nu eenmaal het andere niet: veel 
gebouwen worden ontworpen met 
specifieke gebruikers in het achter-
hoofd. Als na verloop van tijd een 
gebouw niet langer voldoet aan de 
veranderde eisen van die gebruikers, 
volgt vaak de sloophamer - terwijl het 
gebouw fysiek nog in prima staat is.  
En dat is natuurlijk zonde van alle 
energie en materialen die in het  
gebouw zijn gestopt. 

Om deze verspilling tegen te gaan, kun 
je er voor kiezen ‘flexibel’ te bouwen, 
vertelt ir. Roel Gijsbers. “Dat gebeurt  
in de praktijk via grote, zware overspan-
ningen, waarbinnen de ruimte is 
opgedeeld met verplaatsbare wanden.” 
Vertigo, het onderkomen van de faculteit 
Bouwkunde, is hiervan een sprekend 
voorbeeld. Dat de afzonderlijke ruimtes 
op een verdieping niet worden gescheiden 
door dragende wanden, creëert de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
verdieping met afzonderlijke kantoortjes 
om te vormen tot een kantoortuin,  
of vice versa. Dat kan voorkomen dat 
bedrijven bij een reorganisatie op  
zoek moeten naar een nieuw pand. 
“Een groot nadeel van zo’n robuuste 
draagstructuur is dat er tot wel 

tweemaal zoveel materiaal voor nodig 
is”, zegt Gijsbers. En dat is een serieus 
probleem, aangezien de draagstructuur 
gemiddeld al meer dan de helft van het 
totale gebouwgewicht voor zijn rekening 
neemt. Flexibel bouwen kan dus wel de 
gebruiksduur van een gebouw verlengen, 
maar het brengt in de bouwfase meer 
materiaalgebruik en dus hogere kosten 
en meer milieuschade met zich mee.
Volgens de promovendus is er echter 
nog een andere manier om tot flexibel 
indeelbare gebouwen te komen, maar 
dat vereist wel een omslag in het denken 
over de draagstructuur. “In de praktijk 
bestaat het axioma dat de draagstructuur 
onveranderbaar is. De draagstructuur  
is het skelet van het gebouw waar alles 
inpast, dat maak je als eerste en daar 
kom je niet meer aan. Die houding is  
op zich best begrijpelijk; rommelen  
aan de draagstructuur kan natuurlijk 
vervelende consequenties hebben.”
Als je niet kiest voor een materiaal-
verslindende grote overspanning, 
komen de verticale dragende delen, 
zoals kolommen, logischerwijs dichter 
bijeen te staan. Maar Gijsbers bewees 
dat het mogelijk -én rendabel- is om een 
deel van de kolommen waar het gebouw 
op steunt verplaatsbaar te maken en  
zo toch flexibiliteit te creëren. Je moet 
dan wel kiezen voor stalen kolommen  
- staal is sterker dan gewapend beton, 
waardoor de doorsnede van de 
kolommen binnen de perken gehouden 
kan worden. Deze verplaatsbare 
kolommen worden tussen de vloer-
liggers geplaatst, terwijl normaal 
gesproken de vloerliggers tussen  
de kolommen worden gehangen,  
die over meerdere verdiepingen  
kunnen doorlopen.

Gijsbers legt uit hoe het werkt:  
“Als je deze kolommen wilt verplaatsen, 
gebruik je een hulpconstructie om 
tijdelijk de ondersteunende rol van  
de verplaatsbare kolom over te nemen. 
Met een soort vijzel maak je vervolgens 
wat ruimte, zodat de spanning van de 
kolom af is. De onderzijde van de kolom 
kun je eenvoudig losschroeven, terwijl 
de rest van de kolom blijft hangen in een 
rail met rollagers. Je kunt de kolom dan 
heel simpel als in een kraanbaan tot 
maximaal 1,2 meter opzij rollen, naar 
twee kanten. Het bereik van de kolom  
is dan dus in totaal 2,4 meter.” 
Het is technisch eigenlijk een heel 
simpele oplossing, zegt de promovendus 
over de methode die volledig past in de 
Slimbouwen-filosofie van zijn promotor 
prof.dr.ir. Jos Lichtenberg. “Er zijn geen 
speciale, nieuwe technieken voor nodig. 
Het verplaatsen van een kolom kan 
binnen een dag en zal zo’n zevenhonderd 

euro kosten.” Dat betekent dat deze 
oplossing, uitgaande van een gebouw 
van vier verdiepingen, nog rendabel is 
als je elke verplaatsbare kolom zeven 
keer verplaatst - gegeven de meerkosten 
van de veel zwaardere overspanningen 
nodig voor de ‘methode-Vertigo’.

Technisch mag de oplossing van 
Gijsbers dan simpel zijn, hij ging niet 
over een nacht ijs: zijn proefschrift is 
een kloek boekwerk van 350 pagina’s  
- en dat is nog exclusief de tachtig 
pagina’s aanvullende informatie die hij 

noodgedwongen online heeft moeten 
plaatsen. Aan de oplossing ging dan  
ook een uitgebreide evaluatie vooraf  
van de wensen van gebruikers. En om  
de effectiviteit en efficiëntie van de 
aanpasbaarheidsmaatregelen te 
bepalen, ontwikkelde hij zelfs een  
eigen beoordelingsmethode.
Gijsbers’ aanpak is niet alleen geschikt 
voor kantoorgebouwen, maar ook voor 
woonflats. “Je kunt je voorstellen dat je 
een slaapkamer bij de woonkamer wilt 
trekken als de kinderen uit huis zijn.  
Dat lukt niet zomaar als je dragende 
wanden hebt waarin ook nog eens veel 
leidingwerk is vervlochten. Wat dat 
betreft zijn de meeste Nederlandse flats 
zo rigide als maar zijn kan: allemaal 
dragende wanden.” Het zal niet eenvoudig 
zijn de conservatieve bouwsector te 
overtuigen, maar Gijsbers laat zich  
niet ontmoedigen.“Ach, alle begin  
is moeilijk. ” (TJ)

Promovendus ir. Roel Gijsbers rekent radicaal af met een  
bouwkundig axioma. In zijn proefschrift toont hij aan dat je  
de gebruikslevensduur van gebouwen kunt verlengen door  

de draagstructuur aanpasbaar te maken. Door verplaatsbare 
kolommen kan de gebruiker de indeling van een verdieping 

aanpassen aan zijn wensen.

Voor een grote 
overspanning heb 
je tweemaal zoveel 
materiaal nodig

Voor 700 euro  
verplaats je de  
kolom over een 
paar meter

Roel Gijsbers. Foto | Bart van Overbeeke
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1    Wat zien we op de cover van je proefschrift?

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?

4 brandende vragen

Anke de Vries (BMT) | Nanobolletjes als contrastmiddel

1 | cover
Kijk, je moet een beetje moeite doen, maar dan zie je ineens dat wat eerst 
gewoon bolletjes leken, nu veel meer informatie geeft dan je eerst dacht. De 
bolletjes staan voor de contrastmiddelen die ik heb gemaakt tijdens mijn 
onderzoek, die -net als de bolletjes op de cover- gebruikt kunnen worden 
voor visualisatie. Je kunt de cover daarnaast ook zien als een levensles; 
soms moet je van iets afstand nemen om het beter te kunnen zien.

De beeldvormende technieken in het ziekenhuis, zoals CT en MRI, hebben 
vaak contrastmiddelen nodig om bepaalde delen in het lichaam beter in 
beeld te brengen. De hedendaagse contrastmiddelen zijn helaas erg simpel 
en belanden al binnen enkele minuten vrij zinloos in je blaas. Ik maak daarom 
nieuwe contrastmiddelen die veel meer kunnen. Ze circuleren langer, kunnen 
voor meerdere technieken gebruikt worden en geven veel meer kwantita-
tieve informatie. 

Mijn onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder het uitgebreide radio-
chemische lab bij Philips Research.

Op dit moment zijn nieuwe medicijnafgiftesystemen in ontwikkeling. Dit zijn 
kleine bolletjes, net als mijn contrastmiddel, die gebruikt kunnen worden  
als medicijn tegen kanker. De methodes die ik gebruikt heb voor visualisatie 
en kwantificatie in het lichaam zijn heel makkelijk toe te passen op deze  
bolletjes, en kunnen benut worden om een beeld te krijgen van de locatie  
van het medicijn en zijn effectiviteit. Mijn werk zal in de eerste plaats dus de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnafgiftesystemen vooruit helpen.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Stefan Oosterhout (ST) |  De efficiëntie van hybride zonnecellen

1 | cover
Je ziet in 3D de microscopische structuur van het actieve gedeelte van een 
zonnecel. Hoe fijn deze structuur is, bepaalt in grote mate de efficiëntie van 
de zonnecel.

Mijn onderzoek gaat over hybride polymere zonnecellen. Deze zonnecellen  
combineren de voordelen van nat-chemisch verwerken van organische 
polymeren met de stabiliteit van de traditionele niet-organische materialen. 
Met deze technieken kun je straks zonnecellen produceren op dezelfde manier 
als nu kranten worden gedrukt, heel snel en goedkoop. Ik doe onderzoek 
naar hoe je de structuur die op de cover staat afgebeeld kunt veranderen, en 
op die manier de efficiëntie van de zonnecel kan verbeteren.

In feite zijn mensen, technieken en apparaten allemaal onmisbaar. Maar als 
ik er dan toch een moet aanwijzen: de transmissie-elektronenmicroscoop en 
mijn collega Svetlana van Bavel, die met dat apparaat die hele mooie plaatjes 
mogelijk heeft gemaakt die op de cover van mijn proefschrift te zien zijn.

Duurzame energie is de toekomst, daarom moet er gekeken worden naar 
allerlei soorten van nieuwe technologieën om goedkopere en efficiëntere  
zonnecellen te maken. De hybride zonnecel is een van de kandidaten hiervoor. 

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Uit de afbeelding op de cover spreekt een duidelijke boodschap: het verwij-
deren van zout uit poreuze media is van belang voor het behoud van deze 
materialen. De hele omslag is bezaaid met zout, behalve het stuk met de titel. 
De aanwezigheid van het zout tast de afbeelding daarachter aan - een  
verwijzing naar het verval van poreuze materialen als gevolg van zout.  
Alleen de zoutvrije titel is scherp en staat voor materiaal waaruit het zout is 
verwijderd.

Het is bekend dat oplosbare zouten bijdragen aan het verval van historische 
gebouwen en monumenten. Ontzouting met behulp van kompressen is 
daarom een gebruikelijke methode om verdere aantasting van deze bouw-
werken tegen te gaan. In theorie is deze methode relatief eenvoudig, maar 
in de praktijk is de effectiviteit van het gebruik van kompressen moeilijk te 
voorspellen. Mijn onderzoek had als doel de fysische principes van het 
vocht- en zouttransport bij het gebruik van kompressen beter te begrijpen.

Voor de meeste experimenten heb ik Nuclear Magnetic Resonance (NMR)  
gebruikt, een niet-destructieve techniek waarmee je de aanwezigheid van 
bepaalde chemische elementen kwantitatief in kaart kunt brengen. Zo heb ik 
met NMR informatie verzameld over de verdeling van water en zout in het 
kompres en het poreuze materiaal tijdens het ontzouten.

We hebben aangetoond dat een zoutoplossing in een poreus materiaal een 
osmotische druk uitoefent die de effectieve poriegrootte van het materiaal 
verkleint. Dat heeft potentiële praktische implicaties voor het optimaliseren 
van kompresbehandelingen ten behoeve van ontzouting.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Victoria Voronina (TN) | Ontzouten van historische gebouwen

(Onder redactie van Tom Jeltes)



Dankwoord

Het zal de Cursorlezers niet ontgaan zijn: 
de Zeurpiet is vertrokken. Hij wordt 
mogelijk opgevolgd door een 
Zeursinterklaas.

Ik ben uitvoerig en vrijgevig uitgezwaaid 
(is dat Nederlands?) door mijn achterban 
en overige vrienden. Ik zal tot in lengte 
van dagen wijndrinkend kunnen lezen.
Allen die in gedachte, woord of daad 
hebben bijgedragen aan mijn feestelijk 
afzwaaien, dank ik hartelijk. Een speciaal 

woord van dank gaat naar Frans Schurer, 
mijn Avondrood-overbuurman, die, ook 
achter de schermen, van alles geregeld 
heeft. Mijn mooiste cadeau op een na 
-iedereen kan nu denken het mooiste 
te hebben gegeven- is een dozijn 
boekjes van eigen deeg, gekozen  
en geordend door de Cursorredacte:  
80 van mijn columns in prachtband, 
versierd door de tekenaar van  
Ach en Wee, verlucht met door Vita 
aangeleverde mij-portretten en 

verwarmd door hartelijke woorden  
van de Cursor redactie. 

Het werd mij in allervriendelijkste 
bewoordingen aangeboden door 
eindredacteur (-trice) Brigit Span, in 
aanwezigheid van haar dochter Wies.
Sommige van mijn stukjes lees ik  
met verbazing. 

Vaarwel mijn lezersschaar,  
ik ben weg - en niet effe.

Effe zeuren En ik vind

Valt er nog wat te kiezen?

Vanaf vandaag, donderdag 1 december, hangt de hele universiteit weer vol  
met posters voor de verkiezingen van de universiteitsraad. Maar is het zinvol 
om te stemmen? En valt er nog wel wat te kiezen?

Laat ik me beperken tot de studentenfracties. Dit jaar zullen studenten moeten 
kiezen tussen een nieuwkomer, de Eindhovense Studentenraad (ESR), en de 
oude favoriet, Groep-één. Jaren werd door de PF en Groep-één ‘de aanpak’  
als het grote verschil aangedragen. De PF schreef notities en Groep-één zette 
in op haar informele contacten. Maar nu de ESR ook gaat inzetten op social 
media en een netwerk van studenten wordt dit verschil steeds kleiner. 

Persoonlijk betwijfel ik dan ook of de nieuwe partij daadwerkelijk iets nieuws 
gaat brengen in de raad. Het lijkt erop dat de ESR wil gaan doen wat Groep-één 
al jaren succesvol doet. Ik vind het jammer dat hiermee nog meer verschillen 
wegvallen. De keuze lijkt nu, op een paar nuanceverschillen na, te zijn tussen 
een partij die zich nog moet bewijzen en een partij die er al jaren voor de 
student is geweest. 

Juist op dit moment, in een tijd van bezuinigingen en hervormingen, is het heel 
belangrijk dat er een sterke medezeggenschap staat. Stemmen representeren 
het draagvak van de UR en het is voor de raad belangrijk om te kunnen laten 
zien dat de UR de studenten vertegenwoordigt. Daarom is het voor de raad, 
maar ook voor de gehele TU/e, van belang dat er op 6 en 7 december wordt 
gestemd.

Jeaphianne van Rijn | studente Scheikundige Technologie

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde
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Centraal Stembureau | 
Verkiezingen TU/e 2011
Het elektronisch stemmen in het kader 
van de Verkiezingen TU/e 2011 vindt 
plaats op dinsdag 06 december en 
woensdag 7 december a.s. Naast de 
reguliere verkiezingsoproep (per post) 
ontvangen de betreffende kies-
gerechtigde studenten en medewerkers 
op beide dagen van de stemming 
bovendien een e-mailbericht waarin de 
link naar de stemmodule is opgenomen. 
Deze link wordt gedurende de verkiez-
ingsperiode tevens vermeld op diverse 
internetpagina’s van de TU/e.
In een aantal gevallen vindt overigens 
geen stemming meer plaats. Dit is het 
geval voor de beide geledingen van de 
faculteit Bouwkunde, de personeels-
geleding van de faculteiten Industrial 
Engineering & Innovation Sciences en 
Scheikundige Technologie en voor de 
Dienstraad Centrale Diensten.
Voor betreffende geledingen c.q. raden 
blijken nl. niet meer kandidaten gesteld 
dan zetels te vervullen zijn; deze 
kandidaten worden geacht te zijn 
verkozen. 
De bekendmaking van de voorlopige 
uitslag van de Verkiezingen TU/e 2011 
- door het Centraal Stembureau - vindt 
plaats op donderdag 08 december a.s., 

om 15:30 uur in de Van Trierzaal 
(Traverse). De uitslag zal vervolgens zo 
spoedig mogelijk gepubliceerd worden 
op de betreffende webpagina’s.

Kijk voor meer informatie op: 
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2011
The electronic polling for the TU/e 
Elections of 2011 shall take place on 
Tuesday 06 December and Wednesday 
07 December, 2011.
Next to the regular appeal to vote 
(through the post), the enfranchised 
students and staff members concerned 
shall also receive an e-mail message on 
both polling days, in which a link to the 
polling module is included. This link 
shall be added to various web pages of 
the TU/e during the polling period.
However, for both the student-section of 
the Department Council of the Depart-
ment Built Environment as well as the 
section of staff members of the 
Department Council of the Departments 
Built Environment, Industrial Engineer-
ing & Innovation Sciences, Chemical 
Engineering and Chemistry and of the 
Services Council, no more candidates 
have been nominated than there are 
seats to be filled, so there will be no 
election; those candidates will be 
deemed to have been chosen. 

The announcement of the provisional 
results of the TU/e Elections of 2011 – by 
the Central Electoral Committee – will 
take place at 3.30 pm in the Van Trierzaal 
(Traverse Building) on Thursday 08 
December, 2011.

For further information: 
www.tue.nl/elections

TEACH: teaching support of TU/e Staff | 
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. We discuss the character-
istic phenomena of these limitations, 
the related studying problems, and how 
to deal with these problems as a teacher. 

To illustrate these points, we discuss 
cases and there is also the possibility to 
bring up your own cases. Based on this, 
you receive practical tips that you can 
use in your own teaching situations. 
In addition, there is room for discus-
sions, for example about the boundaries 
that can or should be expected of a 
teacher in this situation..
The workshop will be offered on Tuesday 
17 January 2012 from 13.30-17.00 hours 
More information can be obtained from 
Carry van Weert (phone 3117; email  
c.j.w.v.weert@tue.nl). You can register 
for the course by Internet at OASE.

Course ‘Teaching and Learning in Higher 
Education (TRD01)’
The course is intended for experienced 
and beginning teachers and post docs. 
This course is also the first course of the 
TU/e BKO training program
(for PhD Students we have the course 
TRD02 ‘Teaching and Learning in Higher 
Education for PhD Students’).
The course offers a broad orientation on 
teaching activities and prepares for 
giving lectures and tutorials. Besides, 
this course is intended to develop your 
skills to design course and assessment 
plans. During the course participants 
will be actively involved in discussions 
by giving presentations and by giving 
feedback to each other. 

The course ‘Teaching and Learning in 
Higher Education’ will take place on 
Tuesday 24 January from 9.00 – 17.00 
hours, Thursday 26 January from 9.00 
– 12.30 hours and Tuesday 31 January 
from 9.00 – 17.00 hours.
For further information regarding this 
course please contact Harry van de 
Wouw (e-mail h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). 
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.
Enrolment occurs through OASE:
http://Onderwijs.tue.nl

SAI | Invitation SAI diploma award 
ceremony Thursday 1 December 2011
3TU.School for Technological Design, 
Stan Ackermans Institute (SAI) invites 
you to the diploma award ceremony on 
Thursday 1 December 2011. During this 
ceremony design engineers of the 
designer programmes DTI, ICT, LMS, ST 
and USI 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.
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Ach en Wee

UR-podium

Onlangs hoorde ik tijdens een 
diploma-uitreiking een opleidings-
directeur aarzelend de bescheidenheid 
opzij zetten, die zo gebruikelijk is aan 
de TU/e. Terwijl de diploma’s werden 
uitgedeeld zei hij dat hij van de decaan 
moest zeggen dat de opleiding erg 
goed was, omdat die een prijs had 
gewonnen en dat hij ook nog moest 
melden dat Brainport de slimste regio 
is van de wereld. We hoeven ons niet  
te verontschuldigen voor het feit dat  
we prijzen winnen. Dat nieuws mag 
best breed worden uitgedragen. 

Tijdens de universiteitsraadvergadering 
van maandag jongstleden werd 
gesproken over de Bestuurlijke Agenda 
van 2012. Dit is de uitwerking van het 
Instellingsplan in actiepunten voor een 
bepaald jaar. Natuurlijk stonden dit 
jaar zaken als het Bachelor College en 
andere onderwijs- en onderzoekszaken 
op de agenda, maar als Groep-één 
hadden wij er graag nog een extra punt 
op willen zien. Wij vinden het belangrijk 

dat de TU/e meer in de media komt en 
alhoewel het College van Bestuur dit 
ziet als een ‘algemene gang van zaken’, 
en het dus niet als apart aandachtspunt 
op de agenda voor 2012 zal zetten, 
hebben we wel een toezegging 
gekregen om met hen in discussie te 
gaan over wat onze visie hierop is.

Enkele maanden geleden heeft 
Groep-één voor zichzelf een partij-
programma opgesteld met daarin haar 
visie voor de TU/e. Naast uitblinken in 
onderwijs en onderzoek kwam in dat 
document duidelijk naar voren dat  
het voor onze universiteit belangrijk  
is om meer naar buiten te treden.  
Dit is echter niet alleen de taak van  
het Communicatie Expertise Centrum  
of van Cursor, maar dit is iets waar de 
gehele TU/e-populatie zich actiever 
voor zou moeten inzetten. 

Jeaphianne van Rijn I fractielid 
Groep-één

TU/e in de media

@nhoogerwerf, 29 november

Altijd mooi dat Brabantse accent 

tijdens de colleges: “Let vooral 

goed op de hoekver-

drwaaaoooing”.

@HenkSwagten, 25 november

Zie het nu pas: Steutel stopt! 

Superkritisch, sceptisch, 

scherp.

@rikcoenders, 29 november

Het krijtje stilhouden en het bord 

omhoog bewegen is ook een 

manier om een lijn op het 

bord te krijgen.

@IvoJongsma, 29 november

Lambèr Royakkers v @TUeindhoven 

is vanavond panellid in @DeBalie 

in discussie over ethiek van 

oorlogsvoering met Drones...

@jeroenvdbeuken, 29 november

1 v/d 18 v/d 65 die wel de moeite 

neemt om naar t college int. 

Culture te gaan #trots op mezelf! 

En dat ‘s morgens #vroeg. :)

@HildeBMan, 28 november 

Met aantal kinderen bij #kinder-

universiteit gamen #TUeindhoven. 

Ben benieuwd.

@Sander_Koenen, 28 november

Mijn wekelijkse doel om op 

maandag om 8:30 te beginnen 

lijkt zowaar te gaan lukken. 

Heb ik mijn weekend wel goed 

benut vraag ik me dan af?

@TeradataBenelux, 23 november

Heard some great presentations 

for the BI Case Study @ svindustria 

#TUeindhoven last night. 

Great to see such motivated 

and skilled students.

@rw2703, 22 november 

Zojuist erg nuttige workshop ‘Life 

Hacking’ gehad bij Wervingsdagen 

#TUEindhoven. Morgenochtend 

nog een workshop ‘Sneller 

Lezen’. Benieuwd!

@TUeindhoven, 30 november

Ambra Trotto promoveert als eerste op 

papierloos proefschrift aan #TUeindhoven

@mackees, 30 november 

Op de bibl vd TU stond jarenlang  

een Sony videorec om betamax-

banden af te kunnen spelen. 

Nu komt er een iPad te liggen. 

Waarop moet je letten als je sollicitanten voor een hoogleraar positie beoordeelt? De officiële richtlijn is het drieluik 
onderzoek, onderwijs en bestuur. ‘Personal skills’, charisma en communica tieve vaardigheden worden niet genoemd,  
maar wel meegewogen. Meestal wordt inderdaad de meest geschikte kandidaat benoemd. Zelfs een politiek geïnspireerde 
benoeming loopt vaak nog goed af, omdat de kandidaat zich na zijn benoeming niets aantrekt van de politieke intriganten. 
Eigenlijk is het verwonderlijk hoe vaak dit goed gaat! 
Een hoogleraar is een bundeling van krachten die op zich bijna allemaal destructief kunnen zijn. Denk maar aan ambitieus  
en machtig zijn, zelfbewust en geldbelust, hoog intelligent zijn, charisma hebben, genieten van publicaties en kicken op  
het houden van voordrachten op uitnodiging. Als al deze krachten in balans zijn, is er sprake van een ideale hoogleraar. 

Maar o wee, als er een ‘trigger’ optreedt die deze balans verstoort! Dit kan gebeuren door het uiterst succesvol zijn bij het 
binnenhalen van projecten: ook hier geldt het aloude adagium dat geld corrumpeert. Er wordt dan niet meer geluisterd naar 
faculteitsbestuur en College van Bestuur. Via de achterdeur wordt alles geregeld en geritseld. Alle grenzen van professionele 
integriteit worden opgezocht en overschreden. Dan is het einde zoek: geen fantasie, dit komt echt voor. Ik heb dit zelf drie 
keer van nabij meegemaakt. 
Uitgaande van een bestand van 200 hoogleraren die voor 20 jaar worden benoemd, denk ik dat het in 1 tot 2 procent van de 
benoemingen onomkeerbaar fout gaat. Een frequentie van eens per vijf jaar. Eigenlijk is dat een uitstekend resultaat bij de 
selectie van zulke complexe persoonlijkheden!

Hard optreden, niet te lang praten, zo los je dat op. Het wordt  
pas echt gevaarlijk als de bestuurslagen er een eigen agenda  
op gaan nahouden. Uitspraken zoals “het faculteitsbestuur is 
zwak en kan zo’n sterke man niet aan” en “de universiteit heeft 
sterke mensen nodig” tot “wij moeten deze kar-met-geld-trekker 
binnenshuis houden” spelen daarbij een destructieve rol. Pas  
als er een coherent beleid wordt gevoerd, is de oplossing nabij. 
En dan nog veel sneller dan je denkt! Bij het laten dooretteren  
van zo’n wond wordt niet alleen de universiteit beschadigd.  
Ook de personeelsleden van de betreffende groep worden 
vermalen in dit proces. Herstel kan jaren duren, als het  
überhaupt nog goed komt.

Professor Strangelove

Clmn

Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde



“Iemand waarschuwde alvast dat ik niet 
als een soort Johan Cruijff vanaf een 
berg ver weg commentaar moet blijven 
leveren op het Nederlandse onderwijs 
en onderzoek”, glimlacht Robbert 
Dijkgraaf. “Dat zal ik zeker proberen  
te voorkomen.”
Maar voorlopig spreekt hij nog vrijuit, 
want tot mei 2012 is hij gewoon de 
president van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Het is 
zijn taak om zich ermee te bemoeien, 
vindt hij. “Wij zijn in 1808 opgericht  
om de koning van advies te dienen.” 

U heeft natuurkunde en wiskunde 
gestudeerd, maar ging tussendoor  
ook schilderen aan de Gerrit Rietveld 
Academie. Had u in deze tijd van hoge 
collegegelden voor langstudeerders  
en tweede opleidingen kunnen 
uitgroeien tot wie u nu bent?
“Laten we eerlijk zijn: het wordt wel 
steeds moeilijker. Misschien zou ik in 
deze tijd wel naar een brede opleiding 
als het university college zijn gegaan. 
We lijken soms te vergeten dat er een 
zeker ritme zit in hoe de student zich 
ontwikkelt. In Nederland doen we alsof 
de middelbare school de tijd is waarin  
je je vleugels kunt uitslaan, waarna je op 
je achttiende doelgericht gaat studeren. 
Op mijn achttiende kon ik dat toevallig 
wel, maar op mijn twintigste begon het 
weer te kriebelen. 
Onderschat de menselijke geest niet. 
Soms lijkt het van buitenaf alsof iemand 
de weg kwijt is, terwijl die gewoon om 
zich heen aan het kijken is. Als je het 
aankunt, dan moet het tot de mogelijk-
heden behoren om in vrijheid rond te 
dwalen.
Studenten moeten zelf ook begrijpen  
dat ze steeds alle kanten op kunnen. 
Soms denken ze dat ze op een hogesnel-
heidstrein stappen. Ze beginnen aan 

een opleiding economie en op hun 
vijftigste zijn ze dan nog altijd econoom. 
Maar het is eerder een boemeltreintje. 
Het stopt op heel veel stations: je kunt 
altijd overstappen. Daarom is het ook 
goed om een helder onderscheid tussen 
bachelor en master te hebben, zodat 
studenten tot nadenken worden 
gedwongen.”

Als staatssecretaris Zijlstra zijn zin krijgt, 
wordt een deel van het onderwijsgeld 
gereserveerd voor kwaliteitsbekostiging. 
Is dat een goed idee?
“Je moet oppassen dat je kwaliteit niet te 
smal opvat. Een instelling kan excelleren 
door samenwerking met het bedrijfsleven.  
Of met een masteropleiding voor de 
allerbeste studenten. Je moet rekening 
houden met zulke diversiteit.
Maar toch is het belangrijk dat er een 
bepaald competitief element in het 
onderwijs komt. Voor het wetenschappe-
lijk onderzoek is de rol van NWO heel 
belangrijk geweest. Daar moet je 
strijden voor geld en dat heeft zeker de 
kwaliteit van wetenschap verbeterd. 
Zoiets zou ook in het onderwijs kunnen. 
Maar je moet er heel eerlijk in zijn:  
dat kan alleen met extra middelen.”

De VVD zegt dan altijd: als je nieuw  
geld verstandig kunt verdelen, dan kun 
je dat met het bestaande budget ook.
“Je moet geen berg maken door ergens 
anders een kuil te graven. Die kuil laat 
zich ook niet zomaar uitgraven. Je roept 
dan te veel negatieve energie op. En als 
je echt profilering nastreeft, dan hebben 

we het over hele onderzoeksgroepen en 
delen van opleidingen die overstappen 
naar andere instellingen. Een verbouwing 
kost geld en wordt van tevoren altijd te 
optimistisch ingeschat.”

Het kabinet wil ook dat het universitaire 
onderzoek een scherper profiel krijgt, 
onder het motto ‘focus en massa’.  
Wat is daarbij uw grootste zorg?
“Dat er witte vlekken op de kaart van het 
wetenschappelijk onderzoek ontstaan. 
Als alle universiteiten keuzes maken en 
alleen willen doen waar ze goed in zijn, 
vallen er dan geen disciplines buiten  
de boot? Neem sterrenkunde, een klein 
vakgebied dat me na aan het hart ligt. 
Dat zit verspreid over allerlei universi-
teiten. In Utrecht hebben ze besloten  
de sterrenkunde af te stoten. Het zou 
jammer zijn als de andere universiteiten 
daar ook voor kiezen.

Als een universiteit een mooi kopje uit 
haar handen laat vallen, dan is dat 
jammer, maar het is maar één kopje. 
Alleen is het servies dan eigenlijk niet 
meer compleet. Wie maakt zich zorgen 
om het hele servies van de wetenschap? 
Dat is de taak van de KNAW en het moet 
de zorg van Den Haag zijn. De vraag  
is niet alleen: hoe gaat het met de 
afzonderlijke instellingen? De vraag  
is ook: hoe gaat het met de héle 
wetenschap?

Dus als een faculteit te klein wordt,  
dan moet die samengaan met een 
zusterfaculteit aan een andere instelling?
“Niet altijd. Het is bijvoorbeeld nood - 
zakelijk om een studie als wiskunde  
op verschillende universiteiten aan te 
bieden, al is het een kleine opleiding. 
Veel studenten kiezen eerst voor een 
bepaalde stad en pas daarna voor een 
opleiding. Dus het aantal studenten 
wiskunde zou dramatisch afnemen als 
ze allemaal in dezelfde stad zouden 
moeten studeren. Bovendien heeft een 
discipline als wiskunde een dienende 
functie: andere wetenschappen zijn 
ermee gebaat dat er aan de universiteit 
goede wiskundigen rondlopen.  
Dit geldt natuurlijk ook voor sommige 
geesteswetenschappen. Een fatsoenlijke 
universiteit moet bepaalde studies in 
huis hebben, al zou er bijna niemand  
op af komen.”

Nederlandse wetenschappers presteren 
opvallend goed. Waarom zouden we 
überhaupt iets aanpassen?
“Denk aan de Rode Koningin uit Alice  
in Wonderland: zij moet blijven rennen 
om op haar plaats te blijven. Subsidie-
stromen veranderen nu eenmaal. Europa 
wordt steeds belangrijker en gaat zijn 
budget misschien wel verdubbelen.  
Er komen meer grootschalige subsidies 
voor grote projecten. Daar moet je 
rekening mee houden.

Maar inderdaad reageer ik graag 
enigszins conservatief. We zijn het 
negende land te wereld in het aantal 
citaties in de wetenschap. Voor een klein 
land als Nederland is dat enorm. Onze 
wetenschappers zijn bijna de meest 
productieve ter wereld; alleen Zwitser-
land staat daar nog boven. We hoeven 
niet telkens scherpe keuzes te maken. 
Het aanbod kan best volledig blijven.”

U pleit voor extra geld voor de  
wetenschap, maar de Nederlandse 
wetenschap doet het paradoxaal genoeg 
goed, ook al zijn de middelen schaars.
“Eigenlijk is er geen sprake van een 
paradox. Ik las dat Nederlandse 
natuurkundigen gemiddeld de beste ter 
wereld zijn, als je naar de invloed van 
hun onderzoek kijkt. Maar ja, er zijn niet 
zo veel Nederlandse natuurkundigen. 
Alleen de allerbesten worden hoogleraar, 
want er zijn maar een paar leerstoelen te 
verdelen. Ik zou het niet erg vinden als 
Nederland in dat opzicht naar de tweede 
plaats zakt, als we er dan een paar extra 
hoogleraren natuurkunde bij zouden 
hebben.
Vergeet bovendien niet dat de huidige 
goede wetenschappers in het midden 
van hun carrière zitten. Ze hebben een 
aanloop van twintig jaar gehad. Wat dat 
betreft is het als de sterren die we zien 
schijnen: dat is het licht van decennia 
geleden. Ik maak me wel zorgen. Als ik 
zie wat nu de mogelijkheden voor jonge 
mensen zijn, dan voorspel ik dat de 
Nederlandse wetenschap zeker niet  
zal groeien.”
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“Houd het servies van  
de wetenschap compleet”

Interview | HOP
Archieffoto | Rien Meulman

Profileren is goed, maar universiteiten horen zich niet uitsluitend 
op hun sterke kanten richten. Samen moeten ze alle disciplines 

overeind houden, vindt natuurkundige en KNAW-president Robbert 
Dijkgraaf. Binnenkort verruilt hij Nederland voor een droombaan 
als directeur aan het Institute for Advanced Study in Princeton, 

waar Einstein nog gewerkt heeft.

“Bang voor witte 
vlekken op kaart
wetenschap”

“Onderschat  
de menselijke 
geest niet”

Robbert Dijkgraaf (1960) studeerde natuurkunde en wiskunde in Utrecht. 
Tussendoor stapte hij tijdelijk over op de Gerrit Rietveld Academie.  
Later promoveerde hij cum laude bij Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft en  
stortte hij zich op de snaartheorie: de stroming in de theoretische natuurkunde 
die ervan uitgaat dat alle verschijnselen (licht, energie, materie) op het kleinste 
niveau dezelfde basis hebben, zoals snaren in verschillende trilling verschillende 
klanken voortbrengen.
Hij was gasthoogleraar in onder andere Harvard, Berkeley en Kyoto en aan  
het MIT. Hij werkte enige tijd aan Princeton en is nu universiteitshoogleraar  
aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn tweede termijn als president van de KNAW (Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen) maakt hij niet af. Hij wordt directeur van het 
Institute for Advanced Study in Princeton, waar hij al twee keer eerder heeft 
gewerkt. Wel blijft hij hoogleraar aan de UvA en co-voorzitter van de internationale 
vereniging van wetenschappelijke academies: the InterAcademy Council.
In 2003 kreeg hij de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding:  
de Spinoza-premie. Van het geld liet financierde hij www.proefjes.nl, een website 
met alledaagse proefjes voor kinderen vanaf acht jaar. Hij wordt alom geprezen 
om het vuur waarmee hij de wetenschap toegankelijk maakt voor buitenstaanders, 
bijvoorbeeld in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Wie is Dijkgraaf?
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Dienst Interne Zaken | 
Afscheid Geert Bressers
Geert Bressers, werkzaam bij Dienst 
Interne Zaken, gaat na 38 jaar met 
vervroegd pensioen. U bent van harte 
welkom op zijn afscheidsreceptie.  
Deze wordt gehouden op dinsdag 13 
december vanaf 16.00 uur in het PVOC.

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Intreerede prof Weiland
vrijdag 2 december | 16.00 uur  BZ/SZ  
Intreerede prof.dr. S. Weiland (EE) – hl 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx 
Titel: “Complexiteit onder controle” 

Afscheidscollege Herman Beijerinck
Vrijdag 9 december 16.00 uur BZ/SZ 
Afscheidscollege prof.dr. H.C.W. 
Beijerinck (TN) – hl 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: “The unbearable lightness of 
teaching…..” 

Promoties
Dinsdag 6 december 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. G.H.A. van der Heijden (TN) 
Promotor(en): prof.dr.ir. K. Kopinga en 
prof.ing. C.E. Majorana
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “NMR imaging of 
moisture inside heated porous building 
materials”

Dinsdag 6 december 16:00 uur CZ5 
Promotie S.D. Oosterhout MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Hybrid solar cells 
based on ZnO”

Woensdag 7 december 16:00 uur CZ4 
Promotie Dipl.-Ing S.H.L. Kriebitzsch (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers 
Voorzitter: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
Titel proefschrift: “Direct Numerical 
Simulation of Dense Gas-Solids Flows”

Woensdag 7 december 16.00 uur CZ5 
Promotie ir. R.I.M.P. Meijer (EE)
Promotor(en): prof.dr. J. Pineda  
de Gyvez en prof.dr.ir. R.H.J.M. Otten
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Body Bias Aware 
Digital Design   A Design Strategy for 
Area- and Performance-Efficient CMOS 
Integrated Circuits”

Donderdag 8 december 14:00 uur CZ4 
Promotie S. Cvetkovic MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.H.N. de With
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Optimization of Video 
Capturing and Tone Mapping in Video 
Camera Systems”

Donderdag 8 december 16.00 uur CZ4 
Promotie Y. Lin MSc (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. B.E.J. de 
Meulder 
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Village in the City in 
Guangzhou, China: Explorative Research 

of a New Planning Approach”

Maandag 12 december 16.00 uur CZ4 
Promotie A. Trotto MArch (ID)
Promotor(en): prof.dr.ir. C.C.M. Hummels
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C. Brombacher
Titel proefschrift: “Rights through 
making Skills for Pervasive Ethics”

Maandag 12 december 16:00 uur CZ5 
Promotie D. Tang MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. C.E. Koning 
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Biobased thermo-
plastic polyurethanes synthesized by 
isocyanate-based and isocyanate-free 
routes”

Dinsdag 13 december 14:00 uur CZ4 
Promotie drs. G. Gerritsen (ST)
Promotor(en): prof.dr. D. Vogt en  
prof.dr. R.A. van Santen
Voorzitter: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
Titel proefschrift: “Silsesquioxane Lego 
Chemistry: Catalytic receptor ensembles 
for alkene epoxidation”

Dinsdag 13 december 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. A. de Vries (BMT)
Promotor(en): prof.dr. H. Grüll en  
prof.dr. K. Nicolay
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Multimodal 
Nanoparticles for Quantitative Imaging”

Dinsdag 13 december 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. J.L.G. Janssen (EE)
Promotor(en): prof.dr. E.A. Lomonova  
en prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Extended Analytical 
Charge Modeling for Permanent-Magnet 
Based Devices  Practical Application to 
the Interactions in a Vibration Isolation 
System”

Woensdag 14 december 14:00 uur CZ4 
Promotie ir. J. Jovanović (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.C. Schouten
Voorzitter: prof.dr. G. de With
Titel proefschrift: “Liquid-liquid 
microreactors for phase transfer 
catalysis”

Woensdag 14 december 16.00 uur CZ4 
Promotie drs. I.M. van Stiphout (ESoE)
Promotor(en): prof.dr. K.P.E. Gravemeijer 
en prof.dr. W.M.G. Jochems
Voorzitter: prof.dr. D. Beijaard
Titel proefschrift: “The development of 
algebraic proficiency”

Woensdag 14 december 16.00 uur CZ5 
Promotie ir. G. Mulder (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.N. van de Vosse
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Patient-specific 
modelling of the cerebral circulation for 
aneurysm risk assessment”

Donderdag 15 december 16.00 uur CZ4 
Promotie Dipl.Psych. N. Roczen (IE & IS) 
Promotor(en): prof.dr. C.J.H. Midden en 
prof.dr. F.G. Kaiser 
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme 

Titel proefschrift: “Environmental 
competence – The interplay between 
connection with nature and environmental 
knowledge in promoting ecological 
behavior” 

Donderdag 15 december 16.00 uur CZ5 
Promotie drs. T. Vlemmix (TN)
Promotor(en): prof.dr. P.F. Levelt en  
prof.dr. H. Kelder
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Tropospheric Nitrogen 
Dioxide Inversions based on Spectral 
Measurements of Scattered Sunlight”

STUDENT

Shell | TU/e-studenten schrijf je in voor 
de Bachelor Master Prijs
Elk jaar beloont Shell de beste 
afstudeerscripties over duurzame 
ontwikkeling en energie met de Shell 
Bachelor Master Prijs. Shell werkt aan 
technologische oplossingen voor een 
duurzame toekomst. Met de Shell 
Bachelor Master Prijs stimuleert Shell 
jong talent om hetzelfde te doen.
Elk jaar worden twee prijzen uitgereikt, 
een voor de beste bachelorscriptie 
(2.500 euro) en een voor de beste 
masterscriptie (5.000 euro). De scripties 
moeten gaan over een technische 
innovatie voor een duurzaam gebruik 
van energiebronnen. De masterscriptie 
moet een wetenschappelijke doorbraak 
met internationale impact beschrijven.
Shell organiseert de Shell Bachelor 
Master Prijs samen met de TU/e, de TU 
Delft en Universiteit Twente. De rectores 
magnifici van deze drie technische 
universiteiten zitten ook in de jury, 
samen met Dick Benschop, president-
directeur van Shell Nederland.
Inschrijven kan via:
www.shell.nl/bachelormasterprijs

T!nt | Workshop creativiteit
Iedereen is creatief! In het eerste 
gedeelte van deze workshop worden 
technieken behandeld hoe je makkelijk 
een origineel idee kunt ontwikkelen.  
Je zult ervaren hoe het is om ‘out of the 
box’ te denken. In het tweede gedeelte 
van de workshop wordt aandacht 
gegeven aan je eigen persoonlijke 
informatiebron. De workshop is gratis  
en wordt gehouden op dinsdag  
6 december, van 20.00 tot 22.00.

De-rush hour: relax!
Buzzing cell phones, deadlines, 
obligations, stress. We’ll have none of 

that at our new de-rush hour, where 
everyone is welcome to get away from 
the daily stress for an hour of care-free 
relaxation. We offer comfortable seats, 
and things to read. Nice people to chat 
with. Free coffee, water, and tea. And 
maybe muffins! We host these de-rush 
hours every Thursday, from 16.00 till 
17.00, at Café Tint in de Bunker. Hop by!
More information? Mail to tint@tue.nl!

Studium Generale | 
Student-assistent gezocht
Per februari 2012 is Studium Generale 
op zoek naar een enthousiaste 
student-assistent voor 6 uur per week. 
Als student-assistent help je mee in  
de organisatie en uitvoering van de 
programma’s op het SG-uur (woensdag 
11.45 - 13.00) en enkele programma’s  
op andere avonden. Ben jij die flexibele, 
betrokken student die beschikbaar  
is op woensdag 10.00 – 16.30 uur, 
solliciteer dan. Meer informatie: 
www.tue.nl/sg

DIVERSEN

Eindhoven University Business Club | 
Maandag 12 december: 
EUBC Netwerkbijeenkomst
20.00 - 22.30 | Multi Media Paviljoen 
zaal 3
Kabel- en ADSL-verbindingen hebben 
hun beste tijd gehad. De druk en de 
vraag naar sneller internet neemt  
steeds harder toe en daarom is het  
tijd voor implementatie van een 
innovatief alternatief: glasvezel. 
Succesvol ondernemer Kees Rovers van 
‘Close the Gap’, die zich bezighoudt met 
de uitrol van het glasvezel netwerk bij 
onder andere KPN, zal op deze avond 
hierover het één en ander toelichten.
Uiteraard zullen we daarna gezamenlijk 
afsluiten met een borrel.
Programma
20.00: Inloop
20.15: Kees Rovers
20.45: Discussie en vragen
21.00: Borrel

Trendence | Career and education survey
Participate Europe’s largest education 
and career survey, click here:
www.trendence-gradbarometer.eu
The questions include your satisfaction 
with your studies and your expectations 
of  your future career. It gathers student 
opinions from across Europe and 
explores differences and similarities 
among the individual countries. 
After completing the survey, you can 
compare your answers to the average 
results of students in Europe.  
Furthermore, you have the chance  
to win one of the following prizes:
* 2 x ć 1000
* 5 x ć 500
We reassure you that your answers  
will be anonymous and your data  
legally protected.

Defensie 2050 | Essaywedstrijd met 
hoofdprijs van 1.000 euro
Met welke technologische ontwikkelingen 
moeten wij op een termijn van vijftig jaar 
rekening houden? Door het houden van 
een essaywedstrijd hopen het tijdschrift 
De Ingenieur en het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs KIVI NIRIA antwoorden  
te krijgen op deze vraag. 
De opdracht luidt: 
Laat zien hoe de technologie voor 
defensie en veiligheid er over vijftig  
jaar uit zal zien.
We kunnen ons de technologie van 
vijftig jaar na nu nog nauwelijks 
voorstellen. In 1962 –vijftig jaren 
terug– was de Berlijnse muur net 
gebouwd. Die muur is alweer twintig jaar 
geleden verdwenen. Maar wie had 
twintig jaren geleden kunnen bedenken 
dat er nu landen zijn die virtuele muren 
bouwen in het internet en agressie 
bedrijven met computervirussen?
Denk eens conceptueel na over de 
defensietechnologie van de toekomst 
beschrijf welke gevolgen die kan  
hebben voor de conflicten van straks. 
Het essay telt maximaal 3000 woorden. 
Zo mogelijk ondersteunen enkele 
illustraties het betoog. Een beetje 
science fiction mag, maar er moet  
wel een heldere relatie zijn met een 
denkbaar scenario van technische 
ontwikkelingen. Overtreed geen 
fundamentele natuurwetten. Ook let  
de jury bij de beoordeling op de 
realiteitszin van een conflictscenario. 
Meer info: www.kiviniria.nl/dv.

Dutch Valley | Future Ideas
Win 2.000 euro en een boekpublicatie 
met jouw scriptie Innovatieplatform 
Dutch Valley inspireert, legt nieuwe 
verbindingen en fungeert als aanjager 
voor de gehele keten van diensten-
innovatie in Nederland. Eén van de 
initiatieven van Dutch Valley is Future 
Ideas, dé landelijke scriptieprijs voor 
afgestudeerde studenten op het gebied 
van innovatie en ondernemerschap.  
Ben jij na 1 januari 2010 afgestudeerd? 
Dan maak je nu kans op een geldprijs 
van 2.000 euro en een publicatie in  
een boek. Schrijf je in op 
http://dutch-valley.nl/scriptieprijs/. 

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl. 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte 
blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op 
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox.
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Wieger Wesselink | “Een damwedstrijd is zwaarder dan een werkdag”

Hoewel zijn nationale kampioenstitel  
al weer van 1993 dateert, behoort 
Wieger Wesselink, docent van de 
faculteit Wiskunde & Informatica,  
nog steeds tot de landelijke top.  
Deze maand speelde hij nog verdien-
stelijk remise tegen Mark Podolski,  
de nummer één van de wereldranglijst. 
“Hoe dieper je denkt, hoe beter je wordt.”

Dammen en rekenwerk. Ze lijken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
“Klopt”, zegt Wieger Wesselink. 
“Dammen is een kwestie van logisch 
denken, van structuur aanbrengen, en 
vereist een mate van zelfbeheersing. 
Maar voor de andere helft moet je 
creativiteit bezitten, plannen verzinnen 
en buiten de geijkte paden durven gaan 
om succesvol te zijn. Het is bovenal een 
kwestie van ver vooruitdenken en de 
wezenlijke zetten selecteren. Onderzoek 
heeft aangetoond dat vooral damgroot-
meesters erg goed zijn in die selectie.  
En natuurlijk is rekenkracht essentieel. 
De huidige wereldkampioen Alexander 
Georgiev uit Rusland is een fenomenale 
rekenaar.”
Voor de jonge Wieger begon het 
dammen op zijn tiende. Zijn leraar was 
er verzot op, dus was er alle ruimte voor 
wat partijtjes op school in Vorden.  
De jongeling uit de Achterhoek versloeg 
met achteloos gemak zijn klasgenootjes, 

van wie sommigen lid waren van een 
heuse damclub. En talent verloochent 
zich niet. Eenmaal opgenomen binnen 
de plaatselijke damclub, stoomde 
Wesselink door naar de regionale en 
landelijke top. Nam namens de 
Nederlandse dambond deel aan 
internationale jeugdtoernooien en 
wereldkampioenschappen. Een van  
de hoogtepunten was het jaar 1993,  
waarin hij Nederlands kampioen werd 
en mondiale topspelers zoals Wiersma 
en Klerk achter zich liet. Terwijl een 
andere concurrent, Ton Sijbrands,  
uit het toernooi stapte na een incident. 
Zijn beste toernooi ooit qua rating 
prestatie, was Tallinn 2002. In Estland 
won hij voor oud-wereldkampioenen 
Valneris en Gantwarg. “Veel topspelers 
hebben constanter gespeeld dan ik, 
maar zelden of nooit iets gewonnen.  
Ja, je krijgt kortstondig veel aandacht.  
Er komen grote interviews in de kranten 
en dan ebt dat weer weg.” Lachend:  
“Nu ben ik gewoon een ex-kampioen.” 
Geheel in lijn met zijn rekentalent 
studeerde hij wiskunde aan de 
Universiteit Twente, werd promovendus 
op de TU Eindhoven, maakte daarna  
een hink-stap-sprong via Utrecht en het 
Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) 
naar de faculteit Wiskunde & Informatica 
in Eindhoven. “Ik ben nu half docent en 
half programmeur, werk vier dagen in  

de week en speel vrijwel alleen nog 
maar clubwedstrijden.”
Nee, geen individuele wedstrijden meer 
voor hem sinds 2003. De voorbereiding 
en kwalificaties voor (inter)nationale 
toernooien liep volgens hem ‘in de 
papieren’. Het vergde niet alleen 
bijzonder veel tijd. “Het werd een sleur. 
En ik merkte dat ik geen potten meer 
kon breken, hoe hard ik ook werkte.”
In plaats daarvan houdt hij zich nu  
liever bezig met het ontwikkelen van 
softwareprogramma’s voor elektronische 
damborden, damtraining en het 
analyseren van partijen. Een van de 
programma’s die hij acht jaar geleden 
met een groep studenten ontwikkelde, 
wordt tot op vandaag gebruikt door de 
Nederlandse dambond als trainings-
materiaal. “Het is eigenlijk een gedigi -  
taliseerde versie van hun cursussen, 
maar nog steeds online. Het is geschikt 
voor alle niveaus. Zowel beginners als 
ervaren dammers kunnen achter hun 
beeldscherm opgaven maken, 
meerkeuzevragen invullen en zetten 
uitvoeren waarna ze direct van de 
computer een beoordeling krijgen.  
De dambond overweegt nu om het 
programma uit te bouwen, maar daar 
ben ik zelf niet meer bij betrokken.”
Natuurlijk is het spelen vanachter een 
beeldscherm geheel iets anders dan  
een duel met een tegenstander van  

vlees en bloed. Ach, de talloze trucjes. 
Hij kent ze intussen wel. “Vooral die  
Russen maken daar voelbaar een strijd 
van. Ze proberen je te intimideren, 
kijken je heel dwingend aan, gaan  
half over het speelbord hangen.  
Een onderhuidse oorlog lijkt het soms. 
Vroeger had ik daar best veel last van, 
maar je leert je ertegen wapenen.  
Sinds ik aan yoga doe, ben ik er 
absoluut niet meer gevoelig voor.”
De ontspanningsoefeningen doen hem 
goed. Maken zijn hoofd vol cijfers en 
zetten leeg. Ooit begonnen als leerling, 
nam hij de lessen bij toeval over toen 
zijn yogalerares ermee stopte. Sindsdien 
geeft Wesselink wekelijks yogales op  
het TU/e-sportcentrum. “Het zorgt voor 
een juiste balans in je hoofd. Je leert  
je afschermen en kunt dingen loslaten 
waarover je piekert. Ik kan het iedereen 
aanraden.”
Dat dammen minder aanzien geniet  
dan schaken, heeft zo zijn redenen, 
meent Wesselink. “In de jaren zeventig 
was er nog veel aandacht voor dammen. 
Die belangstelling is helaas afgebrokkeld. 
De media richten zich nu meer op 
schaken. Het ziet er met die verschil-
lende stukken complexer uit. Het oogt 
kennelijk meer intellectueel. Terwijl bij 
dammen veel mensen denken aan een 
spelletje, een soort ganzenborden.”
Een grote misvatting, vindt Wesselink. 

“Een gemiddelde damwedstrijd duurt 
vier uur en is zwaarder dan een volle 
werkdag. Op een NK speel je dertien 
partijen in twee weken. Dat is behoorlijk 
slopend.” Voor hem reden om alleen 
nog maar uit te komen in clubverband. 
Dit jaar is hij gevraagd door regerend 
landskampioen MO & Z Volendam.  
Hij speelt nu in één team met Russische 
grootmeesters en wereldkampioen 
Georgiev. “De Nederlandse ereklasse  
is ontzettend sterk. We spelen wekelijks 
van september tot maart competitie.  
Na afloop van een wedstrijddag 
analyseren we met ons team de partijen. 
Daar leer je veel van. De ideeën, de 
snelheid waarmee mijn medespelers 
dingen zien, dat inspireert enorm.”
Dan tovert hij een geel wedstrijdbriefje 
van vorige week uit zijn bovenzak. 
‘Wesselink - Podolski’ valt er te lezen, 
met daaronder handgeschreven notaties 
van de partij. Wedstrijdduur: 3.44 uur, 
remise na 42 zetten. “Ja, daar was ik wel 
tevreden mee”, glundert Wesselink.  
En vouwt het papiertje daarna weer 
zorgvuldig op.

www.10x10.org

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Pittsburgh?

Ik ben momenteel op uitwisseling bij 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
Verenigde Staten. Studeren hier is 
heel anders dan aan de TU/e. Ik draag 
mijn winterjas al meer dan een maand 
en eind oktober heeft het hier al 
gesneeuwd. Het weer is vergelijkbaar 
met dat in Nederland: grijs, maar  
met veel meer wind en dus kouder...
Uitwisselingen en stages zijn twee 
heel verschillende dingen. Ik heb 
lessen en huiswerk in tegenstelling 
tot het ontwikkelen van werkervaring 
die je zou opdoen tijdens een stage. 
Ik heb dit gedaan omdat ik later wil 
werken in internationale teams en ik 
geloof dat het voor een goede samen-
werking belangrijk is om te begrijpen 
hoe anderen geleerd hebben om hun 
werk te doen.
Hoe zou ik mijn leven en ervaring hier 
beschrijven? Een woord: WERK!  
Het is heel gebruikelijk om lessen  
te beginnen om 08.30 en nog steeds 
in de studio (werkplek) te zijn tot lang 
na 2 uur ’s nachts. Deze werkuren 
gelden ook in het weekend. 
Studenten hebben de sleutel van hun 
werkplek en kunnen komen en gaan 
wanneer nodig is. Als TU/e-student 
was ik niet echt op de vormgeving 

van design gericht. Studenten in CMU 
krijgen een beeldendekunst-diploma 
voor ID, TU/e-studenten krijgen een 
ingenieursdiploma.
Het gaat allemaal over de vormen,  
de schetsen en de modellen. Ik heb 
dus wel veel geleerd en ontwikkeld 
gedurende de drie maanden dat ik 
hier ben geweest, zelfs al kost het  
een hoop werk.
De sfeer is 180 graden anders dan  
bij de TU/e. Er zijn maar twintig  
studenten Industrieel Ontwerpen  
in het junior jaar (derde jaar) en  
allen vinden hun eigen prestaties 
beter en belangrijker. Het gaat er  
hier erg competitief aan toe.
Als ik niet werk, ben ik veel met  
de leden van de Alpha Epsilon Pie 
‘fraternity’ of andere uitwisselings-
studenten. Dit zorgt ervoor dat ik 
toch nog ervaring opdoe met het 
Amerikaanse collegeleven en de 
cultuur meemaak. Een maand geleden 
vierden we Halloween en dat was erg 
leuk. Iedereen was verkleed in gekke 
outfits, huizen met spinnenwebben, 
spinnen en skeletten overal ...  
graf stenen op gazons...behoorlijk 
griezelig, maar enorm leuk!  
Thanksgiving is ook net voorbij  

en het was supergezellig en een 
geweldige culturele ervaring.  
Mijn ervaringen zijn tot nu toe goed 
en ik heb veel plezier met de lessen 
en mijn leven hier. Ik zal het moeilijk 

vinden om over een maand terug  
naar Nederland te gaan. Mijn verdere 
plannen zijn om zeker nog een keer 
terug te komen om mensen te  
bezoeken hier. 

Groetjes uit CMU, Pittsburgh!

Sophie Brenny, 
studente Industrial Design

De Jongens van de TU: met zijn tienen in bedrijf

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

Genoeg bureaus in de business met 
mensen die hartstikke creatief zijn 
- maar creatief kunnen dénken om 
bijvoorbeeld tot een oplossing te 
komen, gaat volgens Rick de Visser nog 
net wat verder. En daarin onderscheiden 
‘De Jongens van de TU’ zich al een heel 
eind van de rest, stelt de directeur van 
Cohere. “Creatief denken is iets wat we 
hier, vooral bij Industrial Design, 
nadrukkelijk leren. Daarbij zitten wij als 
studenten aan deze universiteit bovenop 
de nieuwste trends, technologieën, 
inzichten en ontwikkelingen. Doordat  
we studenten én met zoveel mensen 
zijn, zijn we bovendien flexibeler dan 
veel andere bureaus; we werken niet  
van negen tot vijf.”
Het zichtbare studentensmoel van 
Cohere maakt dat sommige (potentiële) 
klanten in eerste instantie wel wat 
afwachtend zijn, erkent Jan-Willem 
Heinen, die Cohere in 2007 oprichtte.  
De studentenpopulatie van de TU/e is 

immers doorlopend in beweging; 
studenten komen en gaan weer. 
“Klanten vragen zich af of ze over  
twee jaar nog support hebben,  
of het bedrijf dan nog wel bestaat.” 

Volgens Heinen bewijst de vierjarige 
historie de stabiliteit en de kracht van 
Cohere. De masterstudent Innovation 
Management startte het bureau om 
onder deze vlag marketingopdrachten  
te kunnen doen voor e-Traction,  
het bedrijf van zijn vader. Roeidispuuts-
genoot De Visser haakte een jaar later 
aan - enthousiast, maar ook wel 
twijfelend: “Ik was tweedejaars student, 
wat wist ik er nou van?”. Lachend: 

“Gelukkig waren de klanten toen nog 
vooral familieleden en bekenden;  
we konden onszelf nog wat trial and 
error permitteren”. 

Die ontdekkingsfase is Cohere inmiddels 
voorbij, stelt De Visser, die onlangs de 
bachelor Industrial Design afrondde. 
Vooral de laatste maanden kreeg het 
bureau volgens hem “een enorme boost”, 
niet in de laatste plaats dankzij  
‘De Jongens van de TU’: zijn eigen 
campagne die Cohere dit jaar lanceerde. 
“Hiermee kunnen we onszelf duidelijker 
presenteren en profileren - als bureau, 
maar ook individueel. We kunnen 
duidelijker laten zien wat onze kracht is.”
Of eigenlijk: de gebundelde krachten. 
Want ‘De Jongens’ -onder wie intussen 
ook twee vrouwelijke studenten- zijn elk 
creatief op hun eigen manier: de één 
met potlood en papier, de ander met  
een camera, een derde met bijvoorbeeld 
programmeerwerk. “Iedereen kan zijn 
eigen creativiteit en passie in het bedrijf 
leggen”, zegt Industrial Design-studente 
Maijke Receveur, één van de twee 
vrouwelijke leden. “Het bureau blijft  
ook gepassioneerd en dynamisch 
doordat er steeds nieuwe mensen  
bij komen.”
De studenten zijn inzetbaar voor 
uiteenlopende marketingklussen:  

van het ontwerp van een visitekaartje, 
huisstijl of website tot het bedenken van 
een strategie om de beoogde doelgroep 
te bereiken. De Visser leidt de tienmans-
formatie, samen met Heinen, die 
momenteel stage loopt in Zweden.  
“Veel gaat vanzelf, we weten wie en wat 
we in huis hebben, maar de kwaliteit 
moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn.  
En opdrachten moeten wel op tijd en 
volgens afspraak worden afgerond.”
Als directeur (de functie die hij volgend 
jaar, wanneer hij door Azië hoopt te 
gaan reizen, overdraagt aan Maijke 
Receveur en Bob Frederiks) kan De Visser 
zich vooral op de planning en inhoud 
richten. Hij is naar eigen zeggen zo’n 
vier dagen per week in touw voor Cohere. 
De andere medewerkers hebben een 
nul-urencontract en staan op de payroll 
bij Repay. Dit bedrijf, in juridische zin de 
werkgever van ‘De Jongens’, verzorgt 
onder andere de arbeidsrechtelijke en 
(loon)administratieve zaken voor het 
bureau. 
Mede door deze constructie zijn  
‘De Jongens’ volgens De Visser geen 
collega’s zoals werknemers op een 
‘gewone’ werkvloer. Hij vindt het dan 
ook niet riskant om zo nauw samen  
te werken met bevriende studenten.  
“Ik leid de club dan wel, maar sta op 
hetzelfde niveau als de anderen.  

De lijnen zijn kort. Je moet, als het erop 
aankomt, wel zakelijk tegen elkaar 
kunnen zijn en alles tegen elkaar kunnen 
zeggen, maar over het algemeen gaat 
het er vrij informeel aan toe. Iedereen 
werkt bovendien redelijk zelfstandig 
- maar we zijn wel een eenheid.” 
Receveur vult aan: “Binnen die eenheid 
heeft iedereen zijn eigen expertise en 
specialiteiten en die worden over en 
weer gerespecteerd”. 

Tijdens de maandelijkse Cohere Open 
Friday Afternoon -kortweg COFA 
-“eigenlijk een soort bedrijfsborrel”- laat 
het bureau aan (beoogde) klanten en 
partners zien wat het zoal aan creativi-
teit in huis heeft. De Visser zou graag 
zien dat ook de TU/e een nadrukkelijke 
partner wordt, “dat we als bureau één 
op één worden gelinkt aan de univer-
siteit. En dat we, net als bijvoorbeeld 
Integrand, een vaste, zichtbare plek op 
de campus krijgen. Daarmee zouden we 

Bijna vier op de tien Nederlandse studenten hebben -of werken 
aan- een eigen bedrijf, bleek vorig jaar uit onderzoek. Ook aan de 
TU/e zijn de nodige studentondernemers actief; alleen of samen, 
maar waarschijnlijk niet vaak zoals binnen Cohere: een inmiddels 

tienkoppig marketingcollectief van TU/e-studenten dat zich 
profileert als ‘De Jongens van de TU’. 

“Creatief dénken 
gaat verder dan 
creatief zíjn”

“De TU/e kan 
zoveel meer  
doen voor student-
ondernemers”

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  twee weken over de 
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.
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Clmn

Beveiliging 

De buurt waarin ik woon, vlakbij 
Hemelrijken in Woensel, heeft niet 
zo’n beste reputatie. Voor de iets 
oudere Eindhovenaar ligt nog vers in 
het geheugen dat het hier wemelde 
van de hoeren. Alle inspanningen 
van gemeente en woningcorporaties 
ten spijt tiert de kleine criminaliteit 
hier nog steeds welig. Terwijl de 
erotheek aan de overkant herinnert 
aan vervlogen tijden, verzamelt nog 
geen vijftig meter verderop het 
onfrisse volk uit de buurt zich bij de 
daklozenopvang. Ons straatje wordt 
regelmatig opgeschrikt door een 
fietsendiefstal of luide burenruzie. 
Hoe anders lijkt dat een ruime 
kilometer verderop te zijn.

Achter de Dommel ligt het land waar 
ik me altijd veilig waan. Toegegeven, 
op mijn laptop moet ik wel goed 
letten, maar de beveiliging van de 
universiteit zal me daar regelmatig 
aan herinneren. Soms heb ik,  
als ik ’s avonds over het terrein fiets,  
wel eens het gevoel dat er iemand 
naar me kijkt. Dat is dan ook zo.  
De dappere mannen van de 
beveiliging -nee, vrouwen heb  
ik binnen hun gelederen nog niet 
ontdekt- houden een oogje in  
het zeil. Ze zijn daarbij nooit te 
beroerd voor een praatje en  
altijd goedgemutst.

Zelfs als ik met een paar medestu-
denten na een avond doorwerken 
weer eens te laat het gebouw nog  
uit wil, zijn ze in voor een grapje. 
‘Tja, dat wordt dan hier slapen,’ 
komt er plagend uit het luidspre-
kertje naast de deur. Na het  
verzoek voldoende luchtbedden en 
slaapzakken voor ons gezelschap  
te brengen, gaat gelukkig toch de 
deur open. Het spijt ons, maar dat 
het niet vaker zal gebeuren, kunnen 
we niet beloven. Misschien moet  
ik daarom, als ik straks klaar ben 
met afstuderen, ’s avonds eens  
een schaal met koekjes achterlaten. 
Met een briefje: ‘Lieve beveiliging, 
bedankt voor het kijken’.

Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

De Jongens van de TU: met zijn tienen in bedrijf
onze naamsbekendheid enorm kunnen 
vergroten”. 
Volgens de ontwerper is Cohere met 
verschillende mensen aan de universiteit 
in gesprek, onder meer met het TU/e 
Innovation Lab over een kantoorruimte 
in het Multimediapaviljoen. Een “beetje 
de kip-of-het-ei-verhaal”, erkent De Visser: 
“De ruimte is eigenlijk te duur, dat soort 
bedragen kunnen we nu nog niet missen. 

Aan de andere kant kan het ons, als we 
daar eenmaal zitten, wel helpen om meer 
financiële mogelijkheden te kríjgen”. 
Volgens Cohere-oprichter Heinen komt 
de universiteit ondernemende studenten 
in faciliterende zin vooralsnog maar 
weinig tegemoet. “Bijvoorbeeld 
huisvesting kost aan de TU/e op dit 
moment minimaal vijfhonderd euro per 
maand. Voor een groter bedrijf is dat 

niet veel, maar voor een student-
onderneming is het onbetaalbaar.  
De TU/e kan juist zoveel méér doen,  
met simpele zaken als makkelijk 
bereikbare coaching, goedkopere 
huisvesting of zelfs maar een  
parkeervergunning. Kost niks, maar 
daarmee kan ik wel de company-auto  
op het universiteitsterrein zetten.”
De Visser benadrukt dat de studen-

tenonderneming “natuurlijk op eigen 
benen moet kunnen staan. En ik denk 
dat we met Cohere ook de goede kant 
opgaan. Maar het zou wel fijn zijn om  
de eerste tijd een beetje aan de hand 
van de universiteit te kunnen 
meelopen”. (MvdV) 

www.dejongensvandetu.com en   
www.cohere.eu. 

‘De Jongens van de TU’ met op de achtergrond (staand, van links naar rechts) Rick de Visser, Chris de Jong, Koen Beljaars en Maijke Receveur. Zittend op de voorgrond Mitchell Jacobs, Kimmy 
Ansems, Jelmer de Maat en Bob Frederiks. Jan-Willem Heinen en Thomas van de Werff ontbreken op de foto. Foto | Bart van Overbeeke
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Selwyn Duijvestijn | “Je moet niet handelen om maar wat te doen”

Hij begon op zijn zestiende met een 
beursspel en honderdduizend fictieve 
euro’s. “Maar eigenlijk was dat niet zo 
interessant”, vertelt Selwyn Duijvestijn, 
“want ik verdiende er niet echt geld 
mee. Op mijn achttiende opende ik een 
echte beursrekening.” En vrij succesvol: 
hij beheert nu twee beleggings-
portefeuilles, heeft een adviesbureau en 
schrijft columns voor beleggingssites als 
Beurs.nl en IEX.nl. Bijna tweeduizend 
mensen volgen hem op Twitter en hij 
houdt regelmatig seminars.

Duijvestijn (1989) deed het vwo en 
studeerde een half jaar Werktuigbouw-
kunde op de TU/e. “Ik sleutelde altijd 
aan mijn scooter en zocht naar iets 
academisch dat daar het meest op leek. 
Maar ik vond Werktuigbouwkunde  
te mechanisch, het leek te veel op 
natuurkunde van het vwo, wat ik niet 
leuk vond. Toen ben ik bedrijfskunde 
gaan studeren, om te proberen.”
Hij zit daar nu nog in zijn bachelor,  
deels door de late instroom in 2010, 
deels door zijn nevenwerkzaamheden. 

Duijvestijn: “Het klinkt arrogant maar ik 
heb vaak betere dingen te doen. Soms 
zijn tentamens van twee tot vijf, terwijl  
ik om half vier achter het scherm moet 
zitten. Dan vertrek ik om kwart over drie, 
dus je leest het tentamen geen tweede 
keer door of ik maak het te snel. Het heeft 
me gelukkig nog niet in de problemen 
gebracht. Maar als ik me voorneem om 
het te halen, begin ik op tijd te leren en 
zorg ik dat ik uitgeslapen ben.”
Duijvestijn is tijdens het interview 
rustig, zelfbewust en voorzichtig en  
zo lijkt hij ook te werken: “De beurs 
verandert steeds, je eigen manier van 
handelen niet. Ik heb een set regels 
ontwikkeld, die ik doorlees voor ik een 
transactie aanga. Daar staat bijvoor-
beeld letterlijk in: ‘Als ik het niet weet, 
doe ik niks. Als ik geen goede inschat-
ting kan maken, doe ik gewoon een  
dag niks. Of een week. Je moet niet 
handelen om toch maar wat te doen.”
Duijvestijn: “De eerste regel is, zonder 
dat er een hiërarchie in die regels zit: 
‘Neem je verlies’. Stel je neemt vijftig 
procent verlies. Dat is enorm veel en je 

denkt: ‘Ik ben alles kwijt’. Maar het kan 
ook naar nul, het kan altijd erger.”
In het begin had hij weinig geld, had  
een bijbaantje bij de Makro, en toen 
handelde hij vooral: hij kocht iets om 
09.55 uur en verkocht het weer om  
10.10 uur. Daarna kwam het beleggen. 
Daar ging hij over schrijven op internet 
en hij kreeg steeds meer bezoekers. 
Duijvestijn: “Die zeiden: ‘Je doet het 
goed, we willen jou wel na kunnen 
doen’. Toen heb ik een service opgezet. 
Volgers kregen een gratis mailtje als  
ik iets op de beurs deed. Vervolgens 
zeiden ze ‘Die krijg ik niet altijd, een 
sms’je wel en dat gaat sneller’. Dat werd 
een betaalservice, want sms’en kost  
mij ook geld. Vervolgens werd het:  
‘We krijgen die sms’jes wel, maar we 
zitten niet altijd achter de computer  
om te handelen. Dat groeide uit richting 
vermogensbeheer, waarbij mensen  
alles uit handen geven.”
Wat maakt hem eigenlijk zo goed? 
Duijvestijn: “Ja, dat ik winst maak.  
Maar ik heb het ook geleerd op de harde 
manier; als het mis ging, ging het ook 

goed mis, al ben ik nooit alles kwijt-
geraakt. Ik begon met twee-, drieduizend 
euro. In het begin is het moeilijk, maar 
nu heb ik mijn set van regels en mijn 
eigen mening. Daarnaast maak ik altijd 
een technische analyse: je bekijkt de 
grafieken en verschillende indicatoren 
en die wiskundigachtige patronen vormen 
de basis. Die vertellen wanneer 
bijvoorbeeld ING overdreven veel is 
gedaald. Dan moet je soms contrair 
durven zijn en toch ING kopen.”
Over de portefeuilles van anderen kan 
hij niks zeggen, behalve dat ze van 
duizend euro tot echt hoge bedragen 
lopen. Mensen vertrouwen hem en  
als hij het goed doet krijgt hij mailtjes 
met gelukwensen.
En als je een slechte maand hebt? 
Duijvestijn: “Dan is het ‘Had je dat  
niet zien aankomen?’. Maar ze blijven 
meestal in portefeuille. Abonnees van  
de sms-adviesdienst nemen hun eigen 
beslissingen, die gaan alleen mee als  
ze merken dat ik het zelfde denk als zij. 
Dus als ik een slechte maand heb,  
geldt dat niet voor iedereen.”

“Het valt wel mee met de verantwoorde-
lijkheid die op mijn schouders rust.  
Ik doe zelf altijd wat ik anderen adviseer. 
Ik wil mijn geld niet verdienen aan 
beleggings adviezen die ik zelf niet 
opvolg. Deelnemers moeten diverse 
papieren ondertekenen voor ik ze in 
portefeuille neem. Het mag niet meer 
dan tien procent van hun spaargeld zijn 
of het spaargeld van de kleinkinderen. 
Daardoor zijn mensen zich extra bewust 
van de risico’s, daarom heb ik wat minder 
moeite met de verantwoordelijkheid. 
Maar die is er wel”
Wil je je studie wel afmaken? Duijvestijn: 
“Ik ga hier sowieso mee door, ook met 
diploma. Ik verdien het meeste geld met 
mijn eigen beleggingen en dat moet zo 
blijven. Als dat niet meer lukt, gaat het 
ongetwijfeld ook slechter met het 
bedrijf. Dan zeg ik als laatste mogelijk-
heid ‘Ik ga bij een bank werken’.

Interview | Gerard Verhoogt
Foto | Bart van Overbeeke
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In De Fabriek druppelen dinsdagochtend 
telkens meer masterstudenten Industrial 
Design binnen. Ze werken aan zes 
verschillende interactieve installaties 
voor het project Remediating Media. 
Sam Németh begeleidt ze in hun 
bezinning op media. De coach is  
behalve TU/e-docent ook filmer en 
maakte onder andere een film over 
Gerrit en Michiel van Bakel voor de 
tentoonstelling aan de TU/e.

Initiatiefnemer van Remediating Media 
is Jorge Alves Lino. Interactieve systemen 
zijn een deel van zijn promotieonderzoek 
aan de UvA. TU/e’s lecturer/coach Sam 
Németh is degene die de 26 ID’ers de 
twee weken waarin ze hun installaties 
maken, begeleidt. En hij doet dat met 
plezier. “Deze masterstudenten zijn 
zelfstandig en ambitieus. Ze weten  
wat ze willen en hebben weinig tijd.  
Er wordt hard gewerkt.”
Het project vereist bezinning over media. 
“Hier werken we vanuit tv-shows. 
Studenten analyseren programma’s en 
met de essentie ervan maken ze een 
interactieve installatie. Een voorbeeld  
is een Japanse serie over een zeventien-
jarige jongen die in het lichaam van een 
zesjarig kind zit. De studenten hebben 
een bewegend plafond gemaakt met  
als doel de bezoeker zich klein te laten 
voelen.”
Remediating Media is bewust in een 
kunstcontext geplaatst om studenten  
vrijheid te geven. “De Fabriek is een 
centrum voor kunst dat gratis en voor 
niks de ruimte aanbood. Deze locatie 
geeft wat meer druk op de ketel; er 
wordt gewerkt voor een groter publiek 
dan het gebruikelijke TU/e-kringetje.”
Het publiek kan vrijdag het resultaat 
bewonderen en meemaken. 

Presentatie 
Remediating Media

Waar? 
In De Fabriek, Baarsstraat 38, 
Eindhoven

Wanneer? 
Vrijdag 2 december van 16.00 u 
tot 21.00 u

Wat kost dat? 
Niets en je krijgt ook een borrel 
achteraf

Tentoonstelling 
van vader en zoon 
Van Bakel

Waar? 
In de hal van het Hoofdgebouw.

Wanneer? 
Tot en met 15 december

Waarom? 
De film ‘Stilstaande beweging, 
bewegende stilstand’ is er nog 
te zien.

Kost: 
natuurlijk ook niets.

Het geweld in Brazilië verklaard

Interactieve remake van tv-shows 

Na een massale actie half november 
heeft de Braziliaanse politie de controle 
veroverd in de grootste sloppenwijk, 
sinds dertig jaar in handen van 
drugsbendes. Wie wil weten hoe zoiets 
gaat en wat er op de achtergrond speelt, 
moet beslist naar de spannende en 
levensechte films ‘Tropa de Elite’  
(deel 1 én 2) van regisseur José Padilha 
in De Zwarte Doos.

Brazilië wil de veiligheid in de favela’s 
herstellen vóór het WK voetbal (2014) en 
de Olympische Spelen (2016). In ‘Tropa 
de Elite’ is er een andere aanleiding voor 
elite-eenheid BOPE om de orde te 
herstellen. Hoofdpersoon is kolonel 
Nascimento, leider van BOPE. Hij is niet 
corrupt, maar uiterst gewelddadig, 

ontziet niets en niemand en ligt er  
niet wakker van om gevangenen te 
martelen voor informatie. Hun logo:  
een op een zwaard gespietste  
doodskop.
In deel 1 proberen twee jonge agenten 
zich de mores van het corrupte 
politiekorps eigen te maken.  
Het bewaren van de vrede in sloppen-
wijken is niet het handhaven van de wet, 
maar het sluiten van deals met de 
plaatselijke gangsterbazen. Hun acties 
lopen uit op een veldslag, beëindigd 
door BOPE. 
In deel 2 concentreert Padilha zich op  
de politiek, die het corrupte systeem 
mogelijk maakt en faciliteert: politici, 
bestuurders en media hebben belangen 
in de georganiseerde misdaad en 

houden het geweld en de armoede  
in de favela’s in stand.
Eerder maakte Padilha, die met ‘Tropa 
de Elite 2’ een Gouden Beer op het 
filmfestival in Berlijn won, ‘Ônibus 174’ 
(‘Bus 174’). In deze documentaire laat  
hij liet zien wat er gebeurde toen een 
gewapende jongeman in 2000 een 
stadsbus gijzelde. Samen vormen de 
films een drieluik, die het geweld in 
Brazilië van verschillende kanten uitlegt. 
Padilha daarover in Berlijn: “Na ‘Ônibus 
174’ wilde ik de materie nogmaals 
bespreken, maar vanuit het perspectief 
van de politie, waarbij ook de corruptie 
binnen het politieapparaat ter sprake 
moest komen. Waardoor zijn er zoveel 
corrupte politiemensen in Rio de 
Janeiro? Ik begon met het interviewen 

van enige politiemensen, maar het werd 
al snel duidelijk dat ik mijn neus in 
zaken stak die het daglicht niet konden 
verdragen. We stonden flink onder druk 
door een voortdurende dreiging. Het is 
goed afgelopen en het was zeker alle 
moeite waard, maar ik weet niet of  
ik mijzelf en de crew nogmaals wil 
blootstellen aan dergelijke risico’s.” (GV)

‘Tropa de Elite’ -deel 1 en 2- draait  
in de Zwarte Doos. Op maandag 5 
december deel 1, deel 2 op 7 december. 
Op dinsdag 6 december draaien beide 
delen achter elkaar.

SAMS 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Bij de ingang krijgen ze een ei dat 
gedurende de expositie gepersonali-
seerd kan worden met opplakkleertjes 
en stickers. Bij de laatste installatie 
komt de bezoeker voor een moeilijke 
keuze. Er ligt een nest met onbekende 
eieren in een soort katapult (zie foto). 
Schiet je die tegen de muur, zodat er 
ruimte komt voor je eigen ei of offer je 
dat eigen ei op zodat het nest kan blijven? 
Een soort sociaal experiment waarbij de 

gezichten van degenen die de keuzes 
maken op video worden vastgelegd.
Németh kijkt als hij uitgaat liever naar 
bewegende beelden dan naar schilderijen. 
“Ik ben een filmer. Visueel ingesteld.  
Ik ben ook speels. Wat dat betreft was 
STRP-festival geweldig. Een overzichts-
tentoonstelling over kunst en technologie 
met highlights uit de laatste vijftig jaar. 
Hier was ook de film te zien die ik 
maakte over vader en zoon Van Bakel: 

‘Stilstaande beweging, bewegende 
stilstand’. Deze is nu nog in het 
Hoofdgebouw van de TU/e te zien.” 
De komende twee weken zal Németh 
geen Nederlandse tentoonstellingen 
bezoeken. Hij is dan in Zurich om een 
lezing te geven over complexe systemen 
en beeldende kunst en presenteert er 
twee zelfgemaakte films. Die over de 
Van Bakels en een over de Canadese 
robotkunstenaar Norman White. (NS)

Selwyn Duijvestijn | “Je moet niet handelen om maar wat te doen”
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In search of 
well-trodden paths

The much-cited Van der Aalst is 
‘home-grown’: He graduated and 
received his PhD in Eindhoven, and has 
spent most of his working life at TU/e. 
He’s currently studying distributed 
processes, in which several people or 
machines influence each other during  
a process - think of handling a benefit 
application, an insurance application,  
or hiring a new employee. “Our research 
group has three main focuses,”  
says Van der Aalst. “First, there’s the 
mathematical description of process 
models. TU/e has been doing excep-
tionally well in that department for 

years, and until the mid nineties it’s 
what I was engaged in myself most of 
the time. After that, my attention shifted 
to information systems based on these 
formal process models; you could say 
it’s the engineering aspect of the same 
design. You’re talking work flow systems 
created by companies like IBM and 
Oracle, or SAP company software that’s 
used by nearly all major companies.”

About ten years ago, Van der Aalst  
dived into the area for which he and  
his research group Architecture of 
Information Systems (AIS) are currently 

being applauded for: process mining 
- the analysis of digital information flows 
recorded in event logs. Think electronic 
payments, orders, e-mails, tests in 
hospitals and exam efforts at TU/e. 

These information flows show how 
company processes work in practice  
and they can be used to improve these 
processes. “When the dataflow started 
up, I seized the opportunity to empiri-
cally test the theories on company 
processes. Until then I had only been 
working with model-based analyses of 
information systems, and to be honest,  
I thought they were too subjective. 
Process mining enables you to see 
whether process models work properly, 
and whether people stick to them in 
practice.”

Because according to Van der Aalst, 
that’s the pivot: in many cases, company 
processes don’t run as planned at all. 
“Based on the data it’s possible to form 
an empirical model that does in fact 
describe the actual processes. You can 
demonstrate the differences between 
what organizations say they do and what 
they do in reality.” He takes out a copy 
of the book ‘Process Mining: Discovery, 
Conformance and Enhancement of 
Business Processes’ that was published 
earlier this year and is the very first of  
its kind. The diagram shows the process 
of one of the dozens of municipalities 
Van der Aalst carried out his analyses. 
Municipalities are known for their high 
level of conformance - they tend to 
follow the rules. “Still, it shows that in 
some respects the actual process differs 
from the desired process. Cases like 
these can be analyzed by mapping their 
social networks in order to unveil fraud 
or favoritism, for example. Process 
mining is not exclusively explanatory;  
it can also be used for checking.”

Should the process model that’s 
reconstructed by means of process 
mining not correspond to the way the 
process is constructed in theory, it can 
mean two things, according to Van der 
Aalst: either reality is faulty - people 
don’t do what they’re supposed to - or 
the procedure’s faulty, which may be a 
reason to change the formal processes 
based on reality. “It’s similar to the 
desire lanes you see here on campus. 
They’re there because the official route 
takes you to the exit via a detour. Dwight 
Eisenhower, who later became president 
of the United States, had a wonderful 
solution to that when he had Columbia 
University campus built. At first, they 
simply didn’t lay any foot paths. It was 
only after a year that they checked at 
what locations the ground was trodden 
bare and that’s where they laid the paths.”

Process mining has rapidly become the 
third research arm of the AIS group,  
and it’s one that’s still maturing.  

With his colleagues, 45-year-old Van der 
Aalst developed open-source software 
package ProM, which is currently being 
used by researchers all over the globe. 
So far, hundreds of tools have been 
developed for the package by researchers 
everywhere. “In our field, ProM is by far 
the most advanced software out there. 
And because it’s open source, any 
researcher can build on existing 
technology, and so their contribution 
can be implemented immediately.”

Van der Aalst has also set up two 
modest spin-offs, Fluxicon and Futura 
Process Intelligence. The first is a 
developer of commercial software that 
enables organizations to analyze their 
own processes. “The focus here is on 
user-friendliness”, says Van der Aalst. 
He considers ProM more of a tool for 
experts, “a kind of Unix” that not just 
anyone can work with. Future Process 
Intelligence, the other startup, has been 
around for a while longer and has been 
implemented in the Pallas Athena 
software that’s being used by over 
eighty percent of municipalities right 
now, for instance. “In five years, I expect 
there to be at least one hundred 
commercial tools using our techniques.”

Last month, Van der Aalst was elected  
as a member of Academia Europaea,  
and he used to hold a chair at the Royal 
Holland Society of Sciences and Humani-
ties. What’s the secret to his success?  
“I think my strength lies in the fact that  
I don’t linger until a topic has been 
flogged to death. As soon as I spot new 
developments, then that’s the direction  
I take and I make sure I stay the course, 
even when the road is bumpy.” (TJ)

With an h-index of 85, prof.dr.ir. Wil van der Aalst is the most  
cited computer scientist of the Netherlands, and belongs to 
Europe’s top 3. And TU/e as a whole is profiting from that:  

in the Shanghai Ranking for universities, TU/e climbed some 
seventy spots, all thanks to Van der Aalst’s new status as ‘ISI 
Highly-Cited Researcher’. And only recently, the professor of 
Architecture of Information Systems was the first one ever at  

TU/e to be elected as a member of Academia Europaea,  
the European equivalent of KNAW.

“Process mining 
can also uncover 
fraud or 
favoritism”

The h-index, or Hirsch-index, is a way to measure the impact of a scientist’s  
scientific output. The index was proposed in 2005 by physician Jorge E. Hirsch. 
An h-index of 85 like Van der Aalst’s indicates he’s published 85 articles that 
have all been cited at least 85 times. Using the h-index as an indicator for 
citation impact prevents a researcher from scoring very high with only a single 
much-cited publication, as well as having someone collect citations by publishing 
many mediocre articles. The h-index has become quite influential rather quickly, 
witness the Shanghai ranking for universities. Van der Aalst: “I consider the 
h-index my scientific age. I can already retire, but my articles on process mining 
are still too recent to have had any real impact on the index; we’ll reap a profit 
from those in ten years.” It seems there’s still more to come for the researcher - 
who’s actually 45 years old, so not yet elderly at all.

The h-index

“I consider the 
h-index of 85 my 
scientific age”

Wil van der Aalst. Photo | Bart van Overbeeke.
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“Keep the science 
service complete”

You studied physics and mathematics, 
yet in the meanwhile you also took up 
painting at the Gerrit Rietveld Academy. 
In these days of high tuition fees for 
long-term students and second study 
programs, could you have developed  
to become the person you are now?
“Let’s be honest: it is getting more  
and more difficult. In this day and age  
I might have decided to attend a broad 
program like the one offered at the 
university college. We sometimes seem 
to forget that there is a certain rhythm  
in the way students develop. In the 
Netherlands we pretend that secondary 
school is the period when you can 
spread your wings, after which when  
you turn eighteen you go and study with 
one specific goal in mind. When I was 
eighteen, it so happened that this was 
applicable to me, but when I turned 
twenty I began to feel an itch again. 
Don’t underestimate the human spirit. 
Occasionally it may appear to an 
outsider as if someone has lost the way, 
when all he or she is doing is looking 
around. If you’re up to it, it should be 
possible to roam in total freedom.
Students themselves also need to 
understand that they can always go in 
all directions. Some of them think that 
they’re boarding a high-speed train. 
They’re starting on an economics 
program and when they’re fifty they are 
still economists. It is more of a slow 
train, however. It calls at many stations: 
you can always change. That’s why it’s 
useful to distinguish clearly between 
Bachelor and Master, so that students 
are forced to keep reflecting on their 
choices.”

If State Secretary for Education Zijlstra 
gets want he wants, a portion of the 
education budget will be earmarked to 
finance quality. Is that a good idea?
“You should guard against too narrow  
a view of quality. An institute may excel 
with a university of applied sciences 
degree program for people at a lower 
level, who would otherwise drop out  
of the system. Or through cooperation 
with the business community. Or with  
a Master’s program for the top-notch 
students. You need to take such 
diversity into account.
Yet it is important that there should  
be a certain competitive element in 
education. For scientific research the 
role of NWO (the Netherlands Organiza-
tion for Scientific Research) has been 

very important. There you need to fight 
to obtain funds and it has certainly 
improved the quality of science.  
A similar thing could well be done  
in education too. You do have to be 
honest, though: this can only be  
done with extra resources.”

The VVD (liberal party) then always says: 
if you can distribute new funds wisely, you 
can also do this with the existing budget.
“You should not build a mountain by 
digging a hole somewhere else. That 
hole cannot be dug out just like that.  
You would be unleashing too much 
negative energy. And if you really  
decide on a profile, we are talking  
about entire research groups and  
parts of curriculums that are switched  
to other institutes. The cost estimates  
of alterations are invariably too 
optimistic in their prognoses.”

The government also wants university 
research to acquire a more distinct 
profile, under the motto ‘focus and 
mass’. What is your greatest concern  
in this respect?
“That white spots might develop on  
the map of scientific research. If all 
universities make choices and only  
wish to do what they’re good at,  
aren’t we losing any disciplines then? 
Take astronomy, a small specialist  
field which is close to my heart.  
It is scattered over various universities. 
In Utrecht they decided to discard 
astronomy. It would be a pity if the  
other universities made the same choice.
If a university drops a beautiful cup, 
then that’s regrettable, but it’s only one 
cup. In fact, however, it means that the 
service is not complete any longer.  
Who worries about the whole science 
service? That task lies with the KNAW 
and should be the concern of The Hague. 
So the question is not only: how are the 
separate institutes doing? It is also:  
how is the whole field of science doing?

So if a Department becomes too small,  
it should merge with a sister Department 
at another institute?

“Not always. It is necessary, for 
example, to offer a study like maths at 
different universities, even though it 
may be a small program. Many students 
first decide on a certain city and only 
choose their study program after that. 
So the number of maths students  
would drop dramatically if they all  
had to study in the same city. Besides,  
a discipline like maths has a serving 
function: other sciences benefit when 
there are good mathematicians affiliated 
with a university. This is also true for 
certain humanities, of course. A proper 
university should provide certain study 
programs, even if hardly anybody 
enrolled in them.”

Dutch scientists are performing 
remarkably well. Why should we adjust 
anything at all?
“Think of the Queen of Hearts from Alice 
in Wonderland: she has to keep running 
to stay in her place. Flows of subsidies 
tend to change. Europe is becoming 
more and more important and may well 
decide to double its budget. There will 
be more large-scale subsidies for big 
projects. You must take that into account.
It is true, though, that I tend to react 
with some measure of reserve. We are 
the ninth country globally in the number 
of citations in science. For a small 
country like the Netherlands that is 
enormous. Our scientists are nearly the 
most productive in the world; only 
Switzerland is above us. We don’t need 
to make distinct choices time and again. 
The offer can stay complete alright.”

You are pleading for extra funds for 
science, yet the Dutch scientific world  
is doing well paradoxically enough,  
even though resources are scarce.
“In actual fact there is no paradox.  
I’ve read that Dutch physicists are on 
average the best in the world, when you 
consider the impact of their research. 
However, there aren’t that many Dutch 
physicists. Only the very best ones 
become professors, for there are only  
a few chairs to be divided. I wouldn’t 
mind if the Netherlands dropped to  
the second place in that respect,  
if it meant that we would have a couple  
of extra professors of physics.
Moreover, you shouldn’t forget that 
today’s good scientists are in the middle 
of their careers. They’ve had a run-up of 
twenty years. You might compare that to 
the stars we actually see twinkling: it is 
the light of decades ago. I do worry. 
When I see what today’s options are  
for young people, I predict that Dutch 
science will definitely not grow.”

Interview | HOP
Archive photo | Rien Meulman

While a distinct profile is valuable, universities should not  
focus only on their strengths. Together they should uphold  
all disciplines, according to scientist and KNAW president  

Robbert Dijkgraaf. Before long he will move from the Netherlands 
to accept a dream job as director at the Institute for Advanced 

Study in Princeton, once the workplace of Einstein.

 “Don’t under-
estimate the  
human spirit”

Robbert Dijkgraaf (1960) studied physics and mathematics in Utrecht. Between 
whiles he temporarily switched to the Gerrit Rietveld Academy. Later he obtained 
a PhD cum laude at Nobel Prize winner Gerard ’t Hooft and engrossed himself  
in string theory: the school in theoretical physics which postulates that all 
phenomena (light, energy, matter) have the same basis at the minutest level,  
just like strings in various excitations produce different sounds.
He was visiting professor at Harvard, Berkeley and Kyoto and at the MIT,  
among other places. He worked at Princeton for a while and is now university 
professor at the University of Amsterdam (UvA).
He will not complete his second term as president of the KNAW (Royal  
Netherlands Academy of Arts and Sciences). He is to become director of the 
Institute for Advanced Study in Princeton, where he was active during two  
earlier stints. He will continue as professor at the UvA and as co-chairman of  
the international association of scientific academies: the InterAcademy Council.
In 2003 he was awarded the highest Dutch scientific distinction: the Spinoza 
Prize. The money coming with the prize he used to finance www.proefjes.nl,  
a website with everyday tests for children from eight years old. He is broadly 
commended for the zeal he displays in making science accessible to outsiders.

Who is Dijkgraaf?
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First paperless TU/e dissertation in App Store

Photo | Bart van Overbeeke

651,2 megabytes is the 
size of the iPad app containing 
PhD student Ambra Trotto’s 
dissertation, which should 
result in the first TU/e PhD 
graduation with a paper-free 
dissertation on December 12

307 pages is the paper 
version she had to hand in  
at the Bureau Promoties en 
Plechtigheden (Graduations 
and Ceremonies) anyway

8 workshops were needed 
for her to shape a manifesto 
that calls for the realization of 
a better world through design

22 nationalities were 
involved in the project called 
‘Rights Through Making’

Prior to Trotto, only 1  
Dutch researcher, from the 
Rotterdam Erasmus University, 
had ever presented a  
dissertation in the form  
of a web application.

Will the electronic lens replace 
the computer screen?
Projecting directions on your lens while 
driving, secretly checking the Internet  
in your eye during an exam - it may all 
become reality with the new contact 
lens with built-in computer screen. Last 
week, American and Finnish researchers 
published promising results, but how 
does an electronic contact work?  
Are the uses that are expected from the 
lens realistic? And is the idea safe for 
the human eye and the visual faculty?

The American and Finnish researchers 
have managed to create a contact with  
a built-in LED that lights up whenever  
a wireless signal is received. Tests 
conducted in rabbit’s eyes didn’t show 
any negative side effects. This rudimen-
tary system could be the first step 
towards a comfortable screen lens.
“Although the experimental lens has a 
mere one-pixel display, the great thing 
of this study is that there are useful 
applications already in this stage”, says 
Gerard de Haan, part-time professor at 
the Electric Systems group (EE) as well 
as image/video processing expert at 
Philips. “Imagine the hard-of-hearing 
receiving a light signal for dangerous 

situations behind them. And even for 
navigation only a few pixels are needed 
for directions. I do think the projection 
lens can be useful for the near future. 
Still, for the lens to replace computer 
screens altogether, much more time is 
needed.”

“Basically, the system is nothing but  
a synthetic lens containing a circular 
antenna with a group of pixels in its 
center, or in a LED in this case. When 
worn on the eye, the display is too small 
to notice, meaning you won’t focus on it. 
It’s like a speck on your glasses: it sits 
there unnoticed; it may cause a slight 
lack of focus, but that’s all. By adding a 
tiny Fresnel lens to each pixel (a special 
lens used for lighthouses, navigation 
light and in many SLR viewfinders, ed.) 
they are in fact focused on the retina. 
According to calculations the display can 
carry several hundred pixels-with-lenses 
without influencing our vision. And that 
would already make a useful screen.”

“A possible downside to the screen  
lens is the energy supply. The antenna 
provides enough energy to feed the 

chip, over 100µW. That’s enough for one 
pixel and control. But will it be enough 
for a greater number of pixels? I’m not 
entirely sure. For the energy to reach  
the small system, the antenna can only 
be two centimeters from the lens, and 
that’s not a lot. After all, the antenna is 
not out in the open, but lodged in the 
vitreous. Because of that salty liquid  
in the eye, the antenna’s efficiency 
diminishes. But you can’t change  
the fact a contact is on the eye.”

“A stronger transmitter isn’t an option, 
because we have to take into account 
the overall heat development. Any more 
energy could damage the eye and the 
brain. In the current design, researchers 
closely followed the existing guidelines; 
the safety norm is easily met. Rabbits 
can now wear the contacts for forty 
minutes without any negative side 
effects, which is why I don’t expect any 
problems for humans. And as far as  
the impact on the total visual system is 
concerned, the way people respond to 
this artificial, extra information in the 
eye: I’m confident there’s already a large 
amount of information on that from the 

world of augmented reality. I think 
especially short-term use is completely 
safe.”

“Scientifically speaking, the screen  
lens isn’t spectacular at all. It’s a nifty 
functionality, that’s for sure. But I think 
this design represents something else. 
It’s a wonderful example of how various 
disciplines at a university can success-

fully cooperate, because that rarely 
happens. Precision mechanics, 
high-frequency technology for the 
antenna design, semiconductor 
technology for chip and LED, optics for 
the Fresnel lens design – an impressive 
number of departments have worked on 
this design, and I think that’s marvelous. 
TU/e should learn from that.” (NT)

Vox Academici

Prof.dr.ir. Gerard de Haan, professor of Imaging for Multimedia Systems

Prof.dr.ir. Gerard de Haan. Photo | Bart van Overbeeke
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November 30, 2011 – Yesterday, 
November 30, TU/e presented the New 
Energy House (NEH) during the Smart 
Energy Regions Conference. TU/e 
launched the initiative to transform 
the energy issue in the built environ-
ment into business opportunities. 

Over the next six years, the province  
of Noord-Brabant will contribute  
six million euro to NEH, businesses 
will provide 3.5 million, and TU/e  
will participate by sponsoring  
660,000 euro.

November 29, 2011 - This week saw 
the start of the first-ever European 
Robotics Week. TU/e is present, too: 
from Thursday, December 1, Tech 
United will make available the full 

blueprint of their service robot AMIGO 
as Robotic Open Platform (ROP). On 
Friday, December 2, there’s a webcast 
on the RoboEarth project, including an 
interactive workshop.

November 23, 2011 - State Secretary 
Halbe Zijlstra doesn’t mind having a 
chat with his foreign colleagues about 

the price tag of foreign students.  
Still, he doesn’t think the Netherlands 
will be reimbursed any time soon. 

November 23, 2011 - Last week,  
the Executive Board approved the 
proposal to start a new major, 
‘Psychology and Technology’,  
as part of the bachelor programme  
of Innovation Sciences.  

There’ll also be a new major for the 
bachelor program of Biomedical 
Engineering. Both majors will be part 
of the new Bachelor College and up 
and running in September of 2012. 

TU/e launches New Energy House

AMIGO unveiled at European Robotics Week

The Netherlands still paying for foreign student

Plan psychological and biomedical majors approved 

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

I was confused when I first saw ‘OP=OP’ on a 
poster in a supermarket. I thought: “What a weird 
expression. Obviously, X is always equal to X”. 
Later, I came to understand that it presents  
a very important formula reflecting a Dutch 
approach to time. However, let’s take a step  
back to my past experience first.
I must confess that before coming to Eindhoven  
I wasn’t very organized at all. I used to be late  
or arrived at meetings at the very last minute. 
After a few weeks of living here I realized that  
if I was to continue in the same manner I would 
never be successful. This simple idea came to  
me after a rather painful time collision. One day I 

missed my bus by one minute and had to wait for the next one for half an hour. 
Subsequently, I missed the train and had to wait for the next one, which involved 
a transfer. Eventually, I was going to be late for an important appointment and 
had to cancel. The next possible date was two weeks away. So this one lazy 
minute in the morning cost me two weeks of undesired delay and seriously 
affected my plans. I learnt to appreciate time the hard way.
Now, returning to ‘OP=OP’, I would like to extend its regular meaning to a more 
complex one. In fact, as a mathematician, I would rewrite it as a functional 
equation OP1(t)=OP2(t) where ‘t’ refers to time. That way it may be interpreted  
as ‘effectively utilize every minute of your life before it’s gone misused’.  
This litlle bit of Dutch education won’t be reflected in my diploma supplement  
but I don’t care, because some life lessons are more important than formal 
courses and grades.

Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control, 
Department of Mechanical Engineering

Dutch life mathematics Clmn

The Groep-één activists received a warm 
welcome last Monday, November 21. 
They presented a critical Sinterklaas 
rhyme and a bag of chocolate coins by 
means of protest against the proposed 
cutbacks on the annual grant budget. 
Executive Board member Jo van Ham 
and University Secretary Harry Roumen 
accept the ‘gifts’ with a smile and 
sincere interest.

In 1969, things were very different.  
On October 23, several students  
invaded the -now gone- administrator’s 
office in the Hoofdgebouw where the 
administrators (similar to members  
of the Board of Trustees) were in a  
meeting with Rector Van Trier at the time.  
The students demanded such meetings 
to be public and refused to leave the 
room. The occupation did not end well: 
‘A group of students that disagreed with 
the occupants finally cleared the room 
rather violently’, says TH berichten,  
Cursor’s predecessor. (NS)

Student protests 
1969 versus 2011

Flashback

Cut the crap and get to work

Next year will see some serious budget 
cuts for departments as well as 
services. It will undoubtedly result  
in many vacancies, due to either 
retirement or early leave, that won’t be 

filled. Thankfully, those left behind 
will be kept quite busy: apart from  
the work load of colleagues leaving, 
there’s the imminent Bachelor 
College. Heaps of energy have been 
put into that already, but we’ll be 
working even harder in 2012.
Last Monday, personnel party PUR 
tried to touch on the issue of ‘work 
load’ with the Executive Board.  
What’s cooking with the board chefs? 
It turns out the Board doesn’t think 
they’re the ones to solve the problem. 
Board member Jo van Ham feels the 
immediate supervisors are responsible. 
The sous chefs, so to speak.  
Even Rector Hans van Duijn, who was 
appropriately wearing suspenders, 
and in my mind had rolled-up sleeves 
too, kept stressing it was going to be 
a tough period. The title of this article 
sums up what this boils down to.  
Just so there won’t be any  
misunderstandings.

Sint
At Cursor it’s a simple fact,  
to journalists it’s quite correct
That incidentally some freedom’s great, 
like when you and Sint have a date
Two-faced is the saintly man,  
yet speak only one face can
Then interpretation is the thing,  
and you’re allowed creative quoting 
Page four you’ll see is quite a sight, 
hopefully reading it will bring delight 
It’s an interview with TU/e’s children’s 
friend, forgetting his university he can’t
For the record: no one’s lying.  
But look at these men - just keep eyeing
Then you’ll understand the article’s scope, 

so nothing has to be rectified we hope
More on page 4-5 in the Dutch section

Photo | IEC archive
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