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Complexiteitsinstituut wil in
april van start
Het nieuwe Instituut voor
Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS) wil komende
maand van start gaan. Het
College van Bestuur van de
TU/e bespreekt vandaag het
businessplan en beslist over
de toekenning van geld.
Het instituut wordt opgezet door
een groep gerenommeerde
onderzoekers van de TU/e, van
verschillende
disciplines:
prof.dr. Rutger van Santen,
prof.dr. Bert Meijer, prof.dr. Mark
Peletier en prof.dr.ir. Jaap
Schouten. Ze gaan op zoek naar
de precieze werking van moleculaire zelforganisatie.
Ir. Sagitta Peters, de beoogde
businessmanager van het ICMS,
verwacht dat er over twee jaar
zo’n vijf groepsleiders en in totaal
zo’n twintig aio’s en postdocs
voor het instituut werken. Het

jaarbudget
zal
twee
tot
tweeënhalf miljoen bedragen exclusief de investeringen in
apparatuur. Die belopen de eerste
drie jaar zo’n vijf miljoen euro.
Het instituut hoopt op een
bijdrage van het Eindhovense
universiteitsbestuur van vijftien
miljoen euro, over tien jaar tijd.
De rest van het geld moet uit
tweede en derde geldstroom
komen. Het is de bedoeling dat
het ICMS uiteindelijk een eigen
locatie krijgt, maar zo’n plek is er
nog niet. Wel gaat het instituut
binnenkort een eerste ‘basisplaats’ zoeken op de campus.
Zelforganisatie op moleculair
niveau is hét kenmerk van het
leven. De onderzoekers hopen de
principes en mechanismes ervan
te doorgronden.
Zie ook pagina 5

Optische-communicatiegroep haalt 2,6 miljoen
euro EU-subsidie binnen
De Elektrotechniek-vakgroep
Electro-Optical Communication
Systems (ECO) van prof.ir. Ton
Koonen heeft bijna 2,6 miljoen
euro aan subsidie binnen
weten te halen uit het zevende
‘Framework Programme’ (FP7)
van de EU. In september vorig
jaar werd al 1,4 miljoen toegekend aan ECO-projecten. Nu
komt daar nog zo’n 1,15 miljoen
bij.
Het geld komt uit het zogeheten
ICT Work Programme, dat onderdeel is van FP7.
De huidige toekenning is voor
vier projecten van ECO. Een
ervan is POF-PLUS. Dit bestudeert datacommunicatie over
plastic vezel, wat veel goedkoper
belooft te zijn dan glasvezel.
Mede doordat de plastic vezel
veel dikker is dan de flinterdunne
glasvezel,
waardoor
geen
speciale apparatuur meer nodig
is om de vezel aan te sluiten.

“Hopelijk gaat iedereen dit straks
gewoon bij de doe-het-zelfmarkt
halen”, aldus Koonen.
Andere beloonde onderzoeksvoorstellen betreffen onder meer
super snel optisch schakelen - als
vervanging
van
elektrisch
schakelen, materiaalonderzoek
dat moet leiden tot componenten
voor snellere signaalprocessing
en een netwerk voor het bijeenbrengen van Europees onderzoek op gebied van optische
subsystemen.
De beloonde projecten beginnen
nog dit jaar. Voor het ALPHA project is ECO al begonnen met
de werving van promovendi.
De genoemde subsidies staan los
van de Advanced Investigator
Grants van de EU, waarin
Koonen sinds kort een belangrijke rol speelt, als voorzitter
van een selectiepanel./
Zie ook pagina 3

.

Geen Cursor in paasweek
Wegens de paasweek verschijnt Cursor niet op 27 maart. De eerstvolgende papieren versie van Cursor komt uit op 3 april. De berichtgeving op onze website gaat wel door, zie www.tue.nl/cursor.
Cursor wenst medewerkers en studenten van de TU/e een fijne Pasen.

Foto: Bart van Overbeeke

Veel vr ienden op v erj aar d a g sf ee s t BM T
Voor het verschijnen van deze Cursor hebben van morgen, 20 maart, al negentig medewerkers en stu denten van de faculteit Biomedische Technologie ge zamenlijk een luxe ontbijt genuttigd in De Zwarte
Doos. Het ontbijt is bedoeld als officiële aftrap van de
viering van het tienjarig bestaan van de opleiding.
Een van de belangrijkste kartrekkers van het eerste
uur, emeritus hoogleraar en oud-decaan Jan Janssen,
en de huidige decaan Peter Hilbers stonden even kort
stil bij wat er de afgelopen tien jaar allemaal
gepresteerd is binnen de opleiding. Op dit moment
zijn 455 studenten actief in de bachelor- en mas terfase en hebben 263 afgestudeerden de opleiding
met goed gevolg afgesloten. De eerste vijf afgestu deerden werden al in 2002 uitgezwaaid. Elk college jaar stromen ongeveer honderd eerstejaars in,
waarvan in het tweede jaar gemiddeld een kleine
zeventig studenten overblijven.
Deze donderdag staan voor diverse doelgroepen acti viteiten gepland. Zowel docenten uit het middelbaar
onderwijs, als scholieren en alumni en natuurlijk de

eigen studenten en medewerkers komen aan hun
trekken. De organisatoren verwachten een grote
opkomst. Vanavond vindt in het Sofitel Cocagne het
slotfeest plaats. Het inschrijvingsmaximum van vier honderd genodigden was al enige tijd geleden
bereikt.
De foto hierboven is genomen in Galerie Peninsula
(Bilderdijklaan 19, tegenover het Van Abbemuseum),
waar op dit moment een deel van de jubileumex positie ‘Binnenste Buiten’ te zien is. Vandaag rijden
tussen 10.00 en 14.00 uur gratis pendelbusjes tussen
W-hoog en Peninsula.
Het andere deel van de tentoonstelling hangt in het
Hoofdgebouw en in de loopbrug naar het Auditorium.
Op de expositie, die draait om de kruisbestuiving
tussen kunst en (biomedische) wetenschap, is werk
t e z i e n v a n L i s e t t e V e r k e r k , H e l m i e v a n d e R i e t , Teja
van Hoften, Margi Geerlinks, John van Litsenburg,
Pieter Alewijns en Carel Blotkamp. De tentoonstel ling loopt nog tot 7 april.
Zie ook pagina 15.

Ontwikkeling wetenschappelijk
personeel wordt dwingender
Wetenschappelijk personeel
moet de potentie hebben om
zich te ontwikkelen en de universiteit moet zorgen dat zij die
mogelijkheid krijgen. Blijkt die
potentie er niet te zijn, dan is
een vast dienstverband vrijwel
uitgesloten. Dat is de
strekking van het personeelsbeleidsplan voor wetenschappelijk personeel.
Het is het eerste TU/e-brede plan,
tot nu toe had iedere faculteit zijn
eigen regels en criteria. Naar verwachting wordt het plan binnen
nu en enkele weken van kracht.
Nieuwe elementen zijn dat
postdoc-contracten niet meer
mogen worden gestapeld en dat
er geen formatiebeginsel meer is,
maar een ontwikkelingsbeginsel.

Dit houdt in dat wetenschappers
niet altijd meer hoeven te
wachten op een plek die toevallig
vrij komt, maar eerder op basis
van hun kwaliteiten en prestaties
gestimuleerd worden om door te
groeien.
Verder wordt internationale
ervaring noodzaak en heeft de
organisatie het streven om meer
vrouwen op hoge posities te
krijgen. Drs. Anja Klomps, hoofd
Dienst Personeel en Organisatie,
ontwikkelde het plan. “Het is belangrijk dat de organisatie in zo’n
vroeg mogelijk stadium eerlijk
aangeeft wat voor perspectief een
wetenschappelijk medewerker
heeft. Ook tussentijds moet
voortdurend worden gelet op wat
goed gaat en wat beter kan. Er
moeten duidelijke en heldere

afspraken worden gemaakt.”
Vorige week werd bekend dat de
TU/e vanaf september 2009 een
bindend studieadvies wil invoeren. Eerstejaars bachelorstudenten die geen kans van slagen
hebben, worden dan aan het eind
van het jaar gedwongen worden
om met de opleiding te stoppen.
Dus ook hier worden de criteria
aangescherpt. Volgens Peter van
Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur, is er geen
rechtstreeks verband tussen de
twee plannen. “Achter beide
voorstellen gaat wel schuil dat de
universiteit streeft naar hoogwaardige kwaliteit. We verwachten van alle medewerkers
dat ze zich achter deze doelstellingen scharen. De twee concepten sluiten daar bij aan.”/

.
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Quintijn Puite
“Ik mag de beste wiskundeleerlingen scouten, selecteren en trainen”
Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
De bondscoach Wiskunde
onder de twintig. Zo ziet
Quintijn Puite zichzelf en hij
geniet van zijn rol. TU/e
faculteit Wiskunde faciliteert
hem twee dagen in de week om
uit Nederlandse middelbare
scholieren een team samen te
stellen en te trainen voor
deelname aan de International
Mathematical Olympiad (IMO).
Puite is docent aan Hogeschool
Utrecht waar hij aanstaande
wiskundedocenten voldoende
vakinhoudelijke bagage en
vooral plezier in het vak wil
meegeven.
De Nederlandse Wiskunde
Olympiade is een jaarlijkse
wedstrijd voor leerlingen met
belangstelling voor wiskunde.
Het doel is om talenten op te
sporen en de jeugd te enthousiasmeren voor uitdagende en
creatieve wiskunde. Aan de

eerste ronde doen dit jaar meer
dan tweehonderd scholen mee.
Daarvan gaan 130 leerlingen
door naar de tweede ronde die
ieder jaar in september op de
TU/e plaatsvindt. De beste
twintig leerlingen worden vervolgens uitgenodigd deel te
nemen aan het trainingsprogramma onder leiding van
Puite. Uiteindelijk ontstaat een
team van zes personen dat naar
de wereldfinale mag.
“Vorig jaar op de IMO in
Vietnam, besefte ik goed wat
voor bijzondere baan ik heb. Ik
voel me bevoorrecht dat ik een
Olympisch wiskundeteam mag
begeleiden. Dat ik de beste wiskundeleerlingen van Nederland
mag scouten, selecteren en
trainen”, zegt Puite.
Als middelbare scholier nam hij
in 1990 deel aan de IMO in
China. Een van de begeleiders
was oud-TU/e-docent Jan
Donkers, de man die hem later
zou vragen om wat taken voor de
Olympiade te verrichten. Dat

was in het jaar dat Puite zijn
passie voor de wiskunde vorm
had gegeven als docent op een
middelbare school in Laren. Na
zijn promotie in Utrecht en een
postdocplaats in Rome ging hij
- terug in Nederland - voor de
klas staan. Dit combineerde hij
met de eenjarige universitaire
lerarenopleiding in Utrecht. Als
wiskundige met praktijkervaring
met het middelbare onderwijs,
werd hij interessant voor de
Olympiade. Lachend herinnert
hij zich hij hoe Donkers hem
overhaalde: “Je moet soms even
wat regelen, zei hij. Grappig hoe
hij dat schetste, ik ben er nu dag
en nacht mee bezig.” Ook zijn
sparringpartner Birgit van Dalen
is de tweede helft van het
collegejaar erg druk met de
organisatie. Ze is promovenda in
Leiden en helpt in haar vrije tijd
bij het coördineren van de trainingen en ontwikkelt mede de
opgaven voor de Olympiade.
Daarnaast zijn nog vijf andere
oud-deelnemers intensief bij de
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training betrokken.
Vandaag, 20 maart, vindt de
derde trainingsdag plaats. De
zogenoemde top 20 komt bijeen
om nieuwe leerstof te oefenen.
Het gaat over de ongelijkheid
van Cauchy-Schwarz, de stelling
van Ptolemaeus, de stelling van
Pascal en nog veel meer
theorieën die niet op school
behandeld worden. “Ik wil ze
zoveel mogelijk uithoeken van
de wiskunde laten zien.”, zegt
Puite. “Vanaf nu gaat het er echt
toe doen, de selectiefase is begonnen.” De zes die overblijven
mogen Nederland van 14 tot 22
juli in Madrid vertegenwoordigen.
In 2011 wordt de IMO in
Nederland gehouden. Puite
heeft zich daar, onder andere
met projectleider Wim
Berkelmans van de VU
Amsterdam, hard voor gemaakt.
Sinds 2006 is Puite docent aan
Hogeschool Utrecht. Daar leidt
hij de nieuwe generatie eerstegraads docenten op. Hij leert ze

onder andere projectieve
meetkunde en combinatoriek.
“Ik wil aanstaande docenten op
wiskundegebied meer bagage
geven. Verder wil ik ze
enthousiast maken voor hun
vak. Daarom geef ik ook presentaties over wiskundezaken die
niet in de schoolboeken staan. Ik
vertel over de Olympiade en haar
jongere broertje Kangoeroe. Ik
laat het tijdschrift Pythagoras
zien en wijs ze op stichting
Vierkant die zomerkampen voor
jongeren organiseert. Mijn doel
is alle leraren te bereiken. Ik ben
ervan overtuigd dat een docent
die betrokken is bij nieuwe ontwikkelingen en daar wat energie
in stopt, veel meer plezier in zijn
werk heeft. En dat straalt ook af
op leerlingen die daardoor meer
inzet tonen en een hoger
wiskundeniveau halen.” /

.

De week van/Bellefleur
Bellefleur Kramer, vierdejaars
masterstudent Bouwkunde, dit jaar
bestuurslid van CHEOPS,
studievereniging van Bouwkunde.
Dinsdag: Veel pers belt op voor de
LEGOchallenge van vrijdag: Eerstejaars
gaan bruggen bouwen van LEGO.
’s Middags met mijn zus afgesproken in
het Designhuis, we krijgen een rondleiding langs de tentoonstelling ‘60 jaar
Design Academy’. Om vijf uur de trein
naar Snowworld in Landgraaf, snowboarden, laatste trein terug.
Woensdag: CHEOPS Qafé vergadering om
9 uur, tekst voor CQ 3 kritisch bekeken en
laatste dingen van CQ2 besproken.
Tussendoor naar huis, de CV monteur
komt langs. Tot half 12 gewerkt in de
ICTheek.
Donderdag: Heb het jeugdjournaal aan de
lijn! Laatste puntjes doorgesproken en

tafels klaargezet voor de LEGOchallenge.
Om kwart voor 7 nog even één biertje gedronken in SkyBar! Vroeg naar bed,
morgen een lange dag.
Vrijdag: Om 8 uur verzameld bij CHEOPS.
Spullen klaar gezet in de trappenzaal,
LEGO uit de kelder gehaald. Tijdens het
spitsuur zijn er zeven fotografen onder
meer van het ANP, de Telegraaf en
Omroep Brabant. Later nog een interview
afgegeven voor EDTV. De deelnemers zijn
erg enthousiast, echt vet. Om kwart voor
zes prijsuitreiking, daarna opgeruimd en
website aangepast. Om half negen verlaat
ik Vertigo, meer dan twaalf uur op de TU/e.
Wat een dag! Gelijk door naar vriendin die
al eten heeft gekookt, veel besproken.
Zaterdag: De stad in, verjaardagscadeautjes kopen voor mijn zus (30) en
zusje(17), en natuurlijk een Telegraaf en
een ED, het staat erin! Twijfel om te gaan
stappen. Heb lichte hoofdpijn, dus toch

vroeg naar bed.
Zondag:
Spannend
boek uitgelezen,
daarna de
notulen van de
ALV van
CHEOPS verbeterd. Het regent
maar toch gaan hardlopen, kom na 10 km
moe maar voldaan thuis. Later nog naar de
verjaardag van bestuursgenootje.
Maandag: Weer bestuursvergadering . De
LEGO challenge geëvalueerd, conclusie;
het was een vette dag! We hebben in een
stuk of tien kranten gestaan! Om half vijf
richting TAC om de voorbereidingen te
treffen voor CQ vanavond. Opkomst is
lager dan verwacht maar de inhoud
spreekt aan, na afloop nog wat gedronken,
daarna stoelen opgeruimd./

.
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Ton Koonen voorzitter
selectiepanel voor
verdeling EU-subsidies
Prof.ir. Ton Koonen van de
faculteit Elektrotechniek is
benoemd tot voorzitter van een
van de 25 panels die beslissen
over ‘Advanced Investigator
Grants’ (AIG’s). Dat zijn nieuwe
EU-subsidies voor toponderzoekers. Het panel van Koonen
mag dit jaar ongeveer 20
miljoen euro verdelen.
Koonens panel bestaat uit twaalf
personen en gaat over Systems
and
Communication
Engineering. De TU/e’er kwam twee
weken geleden met 24 andere
panelvoorzitters
bijeen
in
Brussel voor de kick-off. Naast
Koonen is er maar een andere
Nederlandse
panelvoorzitter:
Peter Nijkamp, bestuursvoorzitter van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
“De AIG’s zijn te vergelijken met
de Nederlandse Vici-subsidie,

Voorlichtingsdag TU/e goed bezocht

maar dan op Europees niveau”,
aldus Koonen. Dit jaar zit er 517
miljoen euro in de AIG-pot. Voor
de zes jaren dat het AIG-programma duurt, is 3,6 miljard
euro beschikbaar.
Koonen, hoogleraar ElectroOptical Communication (ECO),
zal niet beslissen over onderzoeksvoorstellen waarin hijzelf
of TU/e-collega’s een rol spelen.
Er zijn dubbele panels voor de
AIG’s. Het panel van Koonen
beslist de jaren 2008, 2010 en
2012, het andere panel beslist de
tussenliggende oneven jaren.
Koonen: “Je krijgt als panelvoorzitter goed inzicht in de besluitvorming. In de oneven jaren
kunnen we daar met onze eigen
voorstellen profijt van hebben.”
De aanstelling onderstreept dat
zijn onderzoeksgroep tot de
Europese top behoort, vindt
Koonen. /

.

Spaanse eerste cum laude
promovenda bij Elektrotechniek
María García Larrodé (30) is de
eerste vrouwelijke promovenda
van de faculteit Elektrotechniek
die cum laude promoveert. Het
werk van de Spaanse viel
meermaals in de prijzen en
leidde tot zeven publicaties en
tien internationale ‘conference
papers’ als eerste auteur en vijfentwintig als co-auteur. Ze was
binnen de gestelde promotietijd
van vier jaar klaar, ondanks het
feit dat ze in die periode een
dochtertje op de wereld zette.
Larrodé onderzocht het versturen van radiosignalen over optische vezel. Volgens eerste

promotor prof.ir. Ton Koonen
van de vakgroep Electro-Optical
Communication Systems (ECO)
was het een veelzijdig en grondig
theoretisch en experimenteel
werk.
Behalve de inhoudelijke kwaliteit, prijst de eerste promotor
ook haar efficiëntie. “In onderzoek zit het vaak tegen. Ook
zij heeft de nodige tegenslagen
gehad. Bovendien heeft ze in die
periode een kind gekregen. Dat is
heel bijzonder. Dan moet je wel
heel georganiseerd kunnen
werken.” Larrodé promoveerde
op 4 maart./

.

Stormloop op agenda’s ten einde
De stormloop op de gratis Eindhoven Stadsagenda 2008 is ten einde.
Woensdagochtend 19 maart gingen op de redactie van Cursor de
laatste tien stuks van de hand. Daarmee is een complete berg van 1275
agenda’s binnen twee weken als sneeuw voor de zon verdwenen.
De agenda, met fraaie luchtfoto’s van Eindhoven, bleek in trek bij
zowel medewerkers als studenten van de TU/e. Sommige belangstellenden vertrokken met volle dozen tegelijk. ‘Voor onze afdeling’ of
‘voor de collega’s’ klonk het enigszins verontschuldigend.

Hoogleraar Ton Venhoeven
benoemd tot Rijksadviseur
Prof.ir. Ton Venhoeven (54) van
de faculteit Bouwkunde is afgelopen week door minister
Eurlings van Verkeer en Waterstaat benoemd tot Rijksadviseur
voor de Infrastructuur. Hij begint
per 15 augustus 2008.
Het College van Rijksadviseurs
heeft vier leden: de Rijksbouwmeester, de Rijksadviseur
voor het Landschap, de Rijksadviseur voor de Infrastructuur
en de Rijksadviseur voor het
Cultureel Erfgoed. Het college
stimuleert
onderzoek
en
ontwerp, zorgt voor kwaliteitsborging en de verbetering van het
opdrachtgeverschap van de
Rijksoverheid.
Het
orgaan
adviseert
over
ruimtelijke
ordening zoals plaatsing van
windturbines,
leegstand,
binnenstedelijk bouwen en
hoogbouw in Nederland.

Venhoeven is sinds mei 2005
deeltijdhoogleraar Architectural
History and Theory aan de TU/e.
Verder heeft hij een architectenbureau
in
Amsterdam,
VenhoevenCS. De cultuur van de
netwerkstad is één van de belangrijke, terugkerende thema’s
in het oeuvre van VenhoevenCS.
In zijn intreerede analyseerde hij
de betekenis van infrastructuur
en knooppunten voor de vitaliteit
van de netwerkstad.
Als Rijksadviseur Infrastructuur,
ook een deeltijdfunctie, gaat hij
zijn visie en integrale benadering
op het gebied van stedenbouw en
infrastructuur inzetten voor het
publieke belang. Wat hij precies
op de agenda wil gaan zetten,
mag hij nog niet zeggen. Pas na
de officiële start, in augustus, kan
hij zijn plannen ontvouwen./

.

Vwo-scholieren en hun ouders
buigen zich belangstellend over
de maquettes van Bouwkunde in
Vertigo. Bouwkunde en ook de
andere faculteiten presenteerden
zich dinsdag 18 maart op de voorlichtingsdag. Ongeveer 615 vwoscholieren en hun ouders oriënteerden zich op een studie. Vorig
jaar rond dezelfde tijd trok de dag
450 belangstellenden. Er waren
vooral scholieren van 5 vwo
aanwezig. Na een algemene
uitleg in het Auditorium
bezochten de aanwezigen de
faculteit van hun keuze. Ze
kregen rondleidingen of deden
mee aan workshops. Tussen de
middag was er gelegenheid om
de informatiemarkt in het
Auditorium te bezoeken. Daar
presenteerden ook de studentenverenigingen zich. ’s Middags
werd opnieuw een faculteit

bezocht, gevolgd door een
busritje door het centrum van
Eindhoven. De bussen deden
bekende plekken en typische studentenfaciliteiten in de stad aan.

Hoogleraar TU/e wint prijs
met managementboek
Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman
won vorige week de prijs voor
het Managementboek van het
jaar. Weggeman is hoogleraar
Organisatiekunde op de TU/e
en heeft als specialisatie
Innovatiemanagement.
De hoogleraar was zelf verbaasd
over zijn prestatie. “Mijn
uitgever had voorgesteld om
mijn eerdere boeken samen te
vatten en er nieuwe elementen
aan toe te voegen. Hij noemde
het een soort van ‘Best of…’. Zijn
boek ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ werd door de
jury geprezen om de actualiteit,
leesbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing. Bovendien zou Weggeman praktische
ervaringen
goed
hebben

vermengd met onderzoek.
Weggeman pleit er in zijn boek
voor om kenniswerkers te
stimuleren in hun enthousiasme
in plaats van hun werkprocessen
alsmaar te plannen en te controleren. Val ze niet te veel lastig
met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures,
dan komt de productiviteit en
kwaliteit vanzelf, stelt de hoogleraar.
Voor de prijs waren in eerste instantie 57 boeken voorgedragen.
Uiteindelijk mochten zes genomineerden naar het gala.
Volgens Weggeman komen er
jaarlijks zo’n achthonderd managementboeken uit. De hoogleraar kreeg een bronzen beeld
voor zijn prestatie. /

.

De dag eindigde met een drankje
in de Bunker. Op 11 april is er nog
een voorlichtingsdag./

.
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Goed cijfer voor
Sportcentrum
De Eindhovense student
beoordeelt de sportfaciliteiten
voor studenten in Eindhoven
gemiddeld met een 8,24. Dat
blijkt uit onlangs bekend gemaakte cijfers van het
Centrum Hoger Onderwijs
Informatie (CHOI).
Eindhovense studenten, 225
in getal, gaven een cijfer, deels
online en deels telefonisch.
Niet alleen de Eindhovense
sportfaciliteiten kregen een
hoog cijfer. Eindhoven staat
vijfde in de ranking van
CHOI, net als vorig jaar.
Bovenaan staat - net als vorig
jaar - Wageningen, met een
gemiddeld cijfer van 8,59.

Ach en Wee
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Dommelloop
op campus
In de paasweek wordt
woensdag 26 maart op het
TU/e-terrein de
Dommelloop gehouden.
Het parcours van deze
hardloopwedstrijd gaat
over twee of vijf ronden,
respectievelijk 3100 en
7750 meter. ). De
Eindhovense Studenten
Atletiek Vereniging die de
wedstrijd organiseert,
zoekt behalve deelnemers
ook vrijwilligers om te
helpen:
dommelloop@asterix
atletiek.nl

Laptop gestolen
uit W-laag
Afgelopen weekeinde is
uit W-laag een laptop
gestolen. De diefstal werd
afgelopen dinsdag 18
maart gemeld bij de
Bedrijfshulpverlening
(Bhv) van de TU/e. Het
drie jaar oude apparaat
stond voor het weekend
nog in een werkplaats in
W-laag, maar maandagochtend was de laptop
weg. De deuren van de
werkplaats waren niet
gesloten.

Kunstwerk veranderd in paaseieren
Het zal woensdag 19 maart
niemand ontgaan zijn die
via het Limbopad het TU/eterrein opkwam; om de
eieren van het kunstwerk
‘States of Nature’ bij de
vijver waren strikken
gemaakt. Bovendien hingen
overal spandoeken met
‘Vrolijk Pasen’ en ‘Demos
proficiat en duizend liter
plezier donderdag’.
Vijf TU/e-studenten trokken in de vroege woensdagochtend om 4.00 uur
de stoute schoenen aan. Of
beter gezegd hun zwembroeken. Ze hielden het vijf
minuten uit in het ijskoude
water. Voldoende tijd in
ieder
geval
om
de
versieringen
aan
te
brengen. Tien studenten
van de TU/e en van Fontys
hadden de actie bedacht.
Ze wilden iedereen een
goede Pasen wensen. En
tegelijkertijd studentenvereniging Demos feliciteren met het negende
lustrum. Volgens een van
de uitvoerders wilden ze
ook studenten, onder het
mom van Eindhoven
Studentenstad, beter zichtbaar maken. De vrienden-

UT Nieuws – Universiteit Twente

Vleermuizen leggen sloop stil
In Enschede waren het geen architectuuradepten, maar
vleermuizen die de sloopwerkzaamheden van het gebouw
Ravelijn-hoog stillegden. De sloophamers werden direct
opgeborgen nadat de bouwvakkers uitwerpselen van
vleermuizen aantroffen op de derde verdieping van het
gebouw. Omdat het hierbij om een beschermde diersoort
gaat, is een speciale ontheffing nodig om de sloop te her vatten. Dat kan volgens Marien Florijn, directeur van de
Vastgoedgroep Drienerlo en verantwoordelijk voor de
sloop, wel een half jaar gaan duren. Florijn (what’s in a
name?) ziet de schadepost met de dag groeien en spreekt
van een enorme tegenvaller. Hij verwacht dat de sloop pas
weer hervat kan worden wanneer in september als de
jonge vleermuisjes zijn uitgevlogen. Voorlopig komt er
een hek om het complex om de diertjes niet verder te
storen tijdens hun winterslaap.

Mare – Rijksuniversiteit Leiden

Promoveren via een
videoconferentie

.

groep wil de versieringen
na Pasen verwijderen./

Foto:Bart van Overbeeke

Prof.dr. Geert Duysters, hoogleraar Innovatiemanagement bij de faculteit Technologie Management

‘Te hoge beloning bevordert zakkenvullerij’?
Wegens de maatschappelijke onvrede over excessieve
beloningen aan topbestuurders wil het kabinet deze
beloningen met verschillende maatregelen zwaarder
gaan belasten. Het kabinet kondigde deze maatregelen vorige week aan. Zijn de maatregelen wenselijk en welk effect hebben ze?
“De markt voor topfunctionarissen is steeds meer vergelijkbaar met die van voetballers. Internationale vedettes
kiezen voor een club vanwege het geld en het prestige,
maar zijn na een paar jaar weer weg.” Geert Duysters,
hoogleraar Innovatiemanagement bij de faculteit
Technologie Management, is een voorstander van maatregelen om buitensporig hoge beloningen aan topbestuurders te beperken. Door zijn werk heeft Duysters
veel contact met internationale topmanagers. “Het geven
van excessieve beloningen aan topfunctionarissen
creëert vaak veel onrust en knaagt aan de loyaliteit van de
werknemers binnen het bedrijf. Dat iemand twee jaar
zijn zakken komt vullen en dan weer vertrekt, valt heel
moeilijk uit te leggen aan iemand die na jarenlang
werken nauwelijks een cent meer verdient.”
“Om mensen te stimuleren op langere termijn goed te
functioneren, moet je korte termijnprikkels eigenlijk
mijden. Een groot deel van het salaris van topbestuurders bestaat uit ‘extra’s’ als bonussen, opties, stortingen
in pensioenen en vertrekpremies. Een belangrijk nadeel
van dergelijke beloningen is dat ze vaak op korte termijn
spelen. Een bestuurder heeft er belang bij de aandelenkoersen van het bedrijf in korte tijd op te jagen, zodat hij
zijn eigen aandelen snel kan verzilveren. Dat leidt tot
korte termijninvesteringen. Een lange termijninvestering zoals onderzoek en ontwikkeling betaalt zich pas
na een groot aantal jaren terug. Dan is de topbestuurder
allang weer weg.”
“Veel bestuurders krijgen een riante regeling als ze een
bedrijf voortijdig verlaten, de gouden handdruk. De
prikkel om te blijven zitten, is dan natuurlijk niet groot.
Om mensen langer aan het bedrijf te binden, zou je
zulke afspraken niet moeten maken. Of je zou de

regeling pas na vier of vijf jaar moeten laten ingaan.”
“Bijna de helft van de bestuurders van de vijfentwintig
grootste Nederlandse beursfondsen is op dit moment
buitenlander. Zes jaar geleden werd slechts een van die
bedrijven door een buitenlander aangevoerd, nu elf. Bij
bedrijven bestaat nu de angst dat de genoemde maatregelen het moeilijker maken goede bestuurders naar
Nederland te krijgen. Ik denk dat het wellicht iets
lastiger zal worden internationale topbestuurders te
werven. Maar ik vraag me af of dat echt een probleem is.
De toegevoegde waarde van topbestuurders uit het
buitenland wordt vaak teniet gedaan door hun gebrek
aan loyaliteit. Voordat ze goed en wel zijn ingewerkt, zijn
ze vaak alweer weg. Het is daarom soms beter om de
functie aan te bieden aan mensen die al langer in het
bedrijf werken en het bedrijf en de sector goed kennen.
Ik denk bovendien dat we vaak onderschatten dat
Nederland zelf veel talent in huis heeft. Er bestaat het
idee dat als mensen van ver komen, ze ook wel beter
zullen zijn. Dat is zeker niet altijd zo.”
Helpt het belasten van bepaalde beloningen inderdaad
bij het afromen van buitensporig hoge inkomens?
“Het is erg moeilijk. Zeker omdat de maatregelen in het
verleden vaak niet effectief genoeg bleken te zijn.
Bedrijven vinden meestal nieuwe manieren om topmanagers toch extra geld toe te stoppen. Dan geven ze
bijvoorbeeld een ‘consulting
contract’ in plaats van een
regulier contract, waardoor ze
onder allerlei regels uit komen.
En als dat niet werkt, schroeven
bedrijven gewoon het bruto
loon of de bruto bonus omhoog
zodat de manager netto toch
evenveel in handen krijgt.
Ondanks hun onlangs sterk
toegenomen verantwoordelijkheden kijken commissarissen en aandeelhouders daarbij
vrijwel altijd lijdzaam toe.”

De reden waarom onderzoeker Ephraim Lansky niet naar
Leiden kon komen voor zijn promotieplechtigheid, is on bekend. Zijn promotor, hoogleraar Rob Verpoorte, vindt
niet dat die “persoonlijke problemen op straat hoeven te
liggen”. Lansky kan Israël, het land waar hij sinds 1993
woont, niet verlaten. Mare concludeert dat hij in elk geval
niet in de gevangenis zit, want zijn promotie ging gewoon
door. Marianne Wanders van het Leidse College voor
Promoties zegt dat het gewone protocol wordt aange houden. Toga’s en het cortège, dat blijft volgens haar het zelfde. Alleen zal Lansky zijn bul per koerier krijgen toege stuurd. Verpoorte is enthousiast over deze tele-promotie.
Hij begeleidt namelijk onderzoekers van over de hele
wereld en dat levert wel vaker problemen op. Volgens
Verpoorte is de wachttijd voor een promotie al gauw een
half jaar en wordt de buitenlandse promovendus zo opge scheept met een onnodige wachttijd. “Als het op deze
manier kan, zou dat veel schelen. De huidige aanpak is
een leuke traditie maar niet erg efficiënt. Hopelijk zetten
we hiermee een nieuwe trend.” Wanders ziet het echter
nadrukkelijk als een uitzondering.

Vox – Radboud Universiteit Nijmegen

Alcohol = Zuid-Limburg
In Vox een uitgebreid interview met Hub Zwart, hoogleraar
Filosofie bij de faculteit Natuurwetenschappen. Volgens
het artikel is Zwart gefascineerd door bijna alles en is hij
op zoek naar de theorie die de wereld kan verklaren. Graig
Venter, de Amerikaanse onderzoeker die voor het eerst
een genoom kunstmatig wist na te maken, wordt door
Zwart gezien als een soort dokter Frankenstein. “Beiden
waren enorm gedreven, beiden waren bezig met het
maken van kunstmatig leven en beiden waren bereid om
grote risico’s te nemen”, aldus Zwart. Hij vertelt ook over
zijn studietijd in Nijmegen, waar hij zowel de studie
Psychologie als de studie Wijsbegeerte volgde. In zijn
vrije tijd liep hij ook nog colleges Latijn, Grieks en
Indonesische Letterkunde. Geen kroegtijger dus, con cludeert de interviewer. Zwart: “Nee, in de kroeg ben ik
veel geweest op de middelbare school. Eindeloos. Ik as socieer alcohol eigenlijk met Zuid-Limburg.”

Resource – Universiteit Wageningen

Meer koffie minder verkalking
Mag automatenkoffie dan mogelijk een cholesterol verhogende substantie bevatten, vrouwelijke drinkers van
het reguliere ‘bakkie’ hebben er zeer zeker baat bij
volgens een groep Wageningse en Rotterdamse onder zoekers. Vrouwen die dagelijks vier kopjes koffie drinken
hebben zestig procent minder kans op ernstige aderver kalking dan vrouwen die minder of helemaal geen koffie
drinken. Het onderzoek was bedoeld om meer duidelijk heid te krijgen over de effecten van koffie drinken. Bij
mannen doet de verminderde kans op aderverkalking zich
niet voor. Het zou kunnen dat de koffie wellicht een
oestrogeen-gerelateerd mechanisme in werking zet.
Dit, omdat koffie een belangrijke bron is van plantaardige
oestrogenen.
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Steeds meer TU/e-studenten
als buschauffeur achter het stuur
Studenten zijn populair als
parttime buschauffeur. Uitzendbureau Recruit a Student heeft in
Einhoven en omgeving al zo’n
dertig studenten - waaronder
zeker tien TU/e’ers - die rijden
voor vervoerder Hermes. In heel
Nederland gaat het aantal
‘bussende’ studenten binnenkort over de honderd, vertelt
coördinator Okke Scholtes van
‘Recruit a Student’.
Wat hem betreft komen er nog
zeker twintig studenten bij in
Eindhoven. Want er is een flink
tekort aan buschauffeurs, weet
Scholtes, zowel in de voltijds aanstellingen als in de deeltijdbanen. Zijn bedrijf zorgt voor
die laatste categorie. Scholtes:

“De studenten rijden op tijdstippen dat de normale chauffeurs niet willen werken, zoals in
het weekend en ’s avonds. Dat
zijn de tijden waarop studenten
juist goed kunnen. Het vult dus
perfect aan.”
Recruit a Student plaatst al vier
jaar studenten bij busbedrijven.
Dat begon bij de ‘Eftelinglijn’ van
vervoerder BBA. Dat beviel zo
goed dat Scholtes zijn klantenkring intussen heeft zien
groeien. Sinds tweeënhalf jaar is
ook Hermes klant en afgelopen
jaar zijn daar ook vervoerders
Arriva en Connexxion bijgekomen. Scholtes: “Het afgelopen jaar is het aantal studenten op de bus verdriedubbeld.”

Wie buschauffeur wil worden,
moet eerst het busrijbewijs
halen. Recruit a Student schiet de
kosten - zo’n drieduizend euro voor. De student betaalt slechts
de helft van de opleiding, door
een inhouding op het salaris van
anderhalve euro per uur. Het
uurloon dat studenten krijgen is
10,80 euro, maar daar kan tot 155
procent toeslag bovenop komen
voor onregelmatigheid. De eisen
die worden gesteld aan aspirantbuschauffeurs: minimaal 21 jaar
oud, al enige jaren rijervaring in
een personenauto en de wil om
uiteindelijk minstens duizend
rijuren te maken op een
stadsbus./

.

ICMS wil videoatelier
Vervolg van de voorpagina

De onderzoekers willen proberen
de zelforganisatie te sturen,
zodat er moleculaire fabriekjes
ontstaan - de volgende generatie
katalysatoren, fotosynthetische
systemen en nanocontainers
voor biomedische toepassingen.
Het ICMS gaat hiertoe wetenschappers uit de wiskunde,
scheikunde, biologie en natuurkunde bij elkaar brengen, die
gebruik gaan maken van de
mogelijkheden van microtechnologie en nanowetenschappen.

Een beoogd onderdeel van het
instituut is het videoatelier. Hier
moeten bijvoorbeeld cellen en
andere complexe moleculaire
systemen driedimensionaal en
bewegend in beeld worden
gebracht om een beter inzicht in
de materie te krijgen. Een
andere, lange-termijnwens is een
‘molecular systems assembly
line’, om complexe moleculaire
systemen te maken en analyseren./

.

Drie overvallen op
studenten bij Fontys
Drie studenten zijn in de eerste
weken van maart overvallen in
de buurt van de Fontyslocatie
aan de Rachelsmolen. Volgens
de politie waren de nog
onbekende rovers bij alle drie
de overvallen uit op de laptops
van de studenten.
Onder bedreiging van ‘een op een
vuurwapen gelijkend voorwerp’
stonden twee studenten hun
laptop af. De slachtoffers hebben
aangifte gedaan. Er is sprake van

dat ze zouden zijn beroofd bij het
instappen van hun auto. De
politie heeft de zaak in onderzoek
en wil er daarom niet meer over
kwijt.
Omdat de daders er na de overval
via het TU/e-terrein vandoor
gingen, heeft de politie contact
opgenomen met de beveiliging
van de TU/e. Dit met het verzoek
om bij een volgende keer de bewakingscamera’s op de campus
zo snel mogelijk in te zetten om
te speuren naar daders./

.

TU/e-studenten bezoeken
Europese luchtvaartindustrie

Klok Simon Stevin bij het Hoofdgebouw
Het heeft even geduurd, maar
woensdag 19 maart was het dan
zover. De klok die studievereniging W.S.V. Simon Stevin
van werktuigbouwkunde vorig
jaar vanwege het vijftigjarige
bestaan maakte, is bij het
Hoofdgebouw geplaatst. Het
plaatsen van de drie meter hoge
klok bleek geen gemakkelijke

opgave. De heftruck die de klus
moest klaren liep vast zodat er
een kraanwagen aan te pas moest
komen.
De studievereniging bood de klok
september 2007 al bij het College
van Bestuur aan. Toen hadden de
makers ervoor gezorgd dat de
buitenkant alvast helemaal in
orde was. Aan de binnenkant

Vorige week hadden voorzitters
Westerveld (LSVb) en Verweij
(ISO) al aangegeven niet op één
lijn te zitten over de ideale aflossingstermijn. De LSVb prefereert vijftien jaar omdat het
‘overzichtelijker is voor mensen
met een laag inkomen’. Het ISO
verklaarde juist voor uitbreiding
te zijn omdat ‘het grootste gedeelte van de studenten gewoon
afbetaalt, en het aandeel kwijtscheldingen naar verwachting
gelijk blijft’.
Minister Plasterk, die de Kamer

Foto:Bart van Overbeeke

De studenten bezoeken in ZuidFrankrijk bedrijven die te maken
hebben met lucht- en ruimtevaart. Het zijn allemaal ondernemingen waar heel veel elektrotechniek wordt toegepast. Zo
gaat de reis onder meer naar
Airbus waar het topmodel A380
wordt gemaakt. Dit grootste pas-

sagiersvliegtuig ter wereld telt
twee verdiepingen voor 525 passagiers en heeft een maximaal
gewicht van bijna 100 ton.
De TU/e-ers gaan bij de ZuidFranse fabriek kijken hoe dit
vliegtuig tot stand is gekomen en
nemen ook een kijkje in een
vliegtuig in aanbouw.
Behalve Airbus worden de
bedrijven Thales, Onera en
CNES bezocht. Deze ondernemingen zijn samen goed voor
een omzet van een paar biljoen
(1000 miljard) euro.
Studievereniging Thor probeert
elk jaar minimaal één studiereis
te organiseren zodat de elektrostudenten van de Technische
Universiteit Eindhoven kunnen
ontdekken waar ze later als
ingenieur
terecht
kunnen
komen./

.

Cd-uitleen

Minister doet het zelf
Minister Plasterk weet nog
niet of hij de afbetalingstermijn voor studieschuld
handhaaft op vijftien jaar, of
dat hij er vijfentwintig jaar van
maakt. Met enige gêne
opperde hij een periode van
twintig jaar, precies tussen de
wens van LSVb en ISO in.

moest nog wel het één en ander
gebeuren. Daar is de afgelopen
maanden aan gewerkt. Volgens
een lid van Simon Stevin was de
klok in februari af, maar moest
nog even gewacht worden op
Dienst Huisvesting die voor de
stroomvoorziening zou zorgen.

Ruim vijfentwintig
Eindhovense studenten
Elektrotechniek gaan van 25
maart tot 29 maart op studiereis naar Toulouse, het
centrum van de luchtvaartindustrie in Europa. De luchtvaartindustrie is zeer geïnteresseerd in Eindhovense
elektrostudenten. De organisatie ligt in handen van de
studievereniging Thor en de
IEEE Student Branch
Eindhoven.

had beloofd ISO en LSVb te laten
bepalen hoe de aflossing zou
worden ingericht, toonde begrip
voor beide punten. “Je hebt natuurlijk mensen die niet op gang
komen als ze klaar zijn met hun
studie en het met een uitkering
moeten doen. Als je dan 25 jaar
lang wordt achtervolgd door de
wetenschap dat je moet gaan aflossen zodra je een keer ergens
een baan vindt, dan is dat wel heel
lang.”
De bewindsman deed zijn uiterste best om de studentenbonden op één lijn te krijgen.
Maar het compromis om twintig
jaar af te lossen – door hem zelf
“een beetje flauw” genoemd –
werd door ISO en LSVb terzijde
geschoven. Ook in een extra onderling overleg zagen de clubs
geen heil. De minister beloofde
daarop dat hij de knoop snel zelf
zal doorhakken.(HOP)/

.

De CD-uitleen verhuist binnen
het Hoofdgebouw en beleefde
donderdag 13 maart de laatste dag
van de uitverkoop. Binnen een
maand zijn 2.500 van de 4.600
cd’s verkocht. Slechts één dvd van
de 200 bleef in de schappen
liggen; ‘Oxymoron’ van cabaretier
Guido Weijers. De cd’s kostten
twee euro en de dvd’s drie euro en
brachten in totaal 5.600 euro op.
De uitleen overlegt met stichting
Virus om een activiteit in touw te
zetten van de opbrengst. Het
restant van de collectie gaat naar
naar de cd-uitleen in Enschede.

Illegale vuildump
Een buurtbewoner van de Bunker
heeft de afgelopen weken twee
keer illegaal huisvuil gestort bij
de Bunker. In totaal gaat het om
drie vuilniszakken en een tas. De
Bhv weet wie de vermoedelijke
dader is en heeft aangifte gedaan.
De zaak is nu in handen van de
Milieupolitie.

Plasterk vindt hoog collegegeld
niet-EER-studenten ‘onnodig’
Minister Plasterk vindt het
nergens voor nodig dat universiteiten en hogescholen tot
vier maal zoveel collegegeld
vragen aan niet-Europese studenten. Maar verbieden wil hij
het niet.
De aanpassing van de bekostiging voor studenten van buiten
de
Europese
Economische
Ruimte is geen bezuiniging,
benadrukte de bewindsman in
overleg met de studentenbonden. De vergoeding voor deze
groep wordt met ingang van
2009 weliswaar bevroren op
vijftig miljoen euro per jaar, maar
daarmee ontvangen de instellingen niet minder geld. Als ze
het collegegeld toch verhogen,
kunnen ze de studenten ter com-

pensatie kennisbeurzen geven.
Of de instellingen dat laatste ook
echt gaan doen, mogen ze van de
PvdA-minister
zelf
weten.
Onlangs liet hij weten dat de
vijftig miljoen voor nietEuropese studenten niet geoormerkt is en dat hij de universiteiten en hogescholen alleen
zal afrekenen op hun totale internationaliseringsbeleid.
Spijtig, vinden LSVb en ISO, die
bang zijn dat deze groep studenten de melkkoe van het
Nederlandse hoger onderwijs
wordt. Plasterk: “Dit jaar wordt
het geld voor het eerst zo
verdeeld. De Tweede Kamer heeft
er groen licht voor gegeven aan
mijn voorgangers, en ik wil daar
nu niet aan tornen.”(HOP)/

.
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Glasachtige polymeren
buigen of breken?

Ir. Bart Vorselaars

Glasachtige polymeren/Ingrid Magilsen
Foto’s/Bart van Overbeeke
Glasachtige polymeren zijn handige materialen: je kunt ze
eenvoudig vormen, ze zijn transparant als glas, maar het
weegt minder. En als het zou breken, zit je niet met
gevaarlijke scherven. De polymeren worden daarom volop in
het dagelijks leven gebruikt. Denk aan cd-hoesjes,
contactlenzen, brillenglazen en vandalismebestendig
glaswerk. Je zou denken dat deze synthetische materialen,
die al een halve eeuw steeds meer worden gebruikt, geen
geheimen meer kennen. “Toch wel”, zeggen ir. Bart
Vorselaars, en ir. Tim Mulder, Technisch Natuurkundigen en
promovendi van de vakgroep Polymeerfysica. “Er zijn veel
dingen die we nog niet weten.”
Ir. Tim Mulder

Tim Mulder en Bart Vorselaars verdedigen donderdag 20 maart beide hun
proefschrift waarin het simuleren van het
gedrag van glasachtige polymeren op
moleculair niveau, een hoofdrol speelt.
De onderzoeken zijn uitgevoerd onder
begeleiding van Prof. dr. Thijs Michels en
dr. Alexey Lyulin. Beide promoties volgen
op een minisymposium over polymeerglazen waar verscheidene internationaal
bekende onderzoekers op dit gebied te
gast zijn.
Wat is een van die raadsels in de
Polymeerfysica? Vorselaars: “Kijk bijvoorbeeld naar polycarbonaat, waar onder
meer cd’s en de veiligheidsbrillen van
worden gemaakt. Dit taaie materiaal kun
je uitrekken tot tweemaal de oorspronkelijke lengte voordat het breekt. Vergelijk
dat met Polystyreen, waar bijvoorbeeld
frietbakjes of koffiebekertjes van worden
gemaakt. Als je dit uitrekt, breekt het
snel, maar het is eerst vrij elastisch. Het is
nog niet begrepen waarom deze materialen zich zo verschillend gedragen.”
“De kennis over het mechanische gedrag
komt vooral voort uit experimenten die
ermee zijn uitgevoerd, zoals het uitrekken en samenpersen van het
materiaal”, vertelt Mulder. “Als je eigenschappen die daaruit voortkomen, toepast
in zogenaamde eindige elementen
modellen, kun je het gedrag van
bestaande polymeren aardig voorspellen.”

Nieuwe materialen
“Deze modellen helpen echter beperkt,
als je inzicht wil krijgen in vereiste chemische eigenschappen van nieuwe materialen,” legt Mulder uit. “Het is duur en
inefficiënt om alleen via ‘trial and error’
nieuwe materialen te ontwikkelen. Om
inzicht te krijgen in de invloed van eigenschappen van moleculen van polymeren
op het mechanisch gedrag ervan, is het
zinvol eerst naar de moleculen in
bestaande polymeren te kijken. Deze
moleculen in een experiment bekijken, is
een kostbare zaak. Het is eenvoudiger het
te simuleren. Computersimulaties op

moleculair niveau kunnen een beter
inzicht geven waarom polymeren
bepaalde mechanische eigenschappen
hebben. Hiermee zou je uiteindelijk
gerichter materialen met gewenste eigenschappen kunnen ontwikkelen.”

Simulatiemethoden
Bart Vorselaars heeft in zijn onderzoek simulaties uitgevoerd om daarmee enkele
theoretische modellen over het moleculair gedrag van glasachtige polymeren te
testen en bij te stellen. Bij Tim Mulder lag
de nadruk meer op het verbeteren van de
methode van simuleren. Vorselaars: “Het
werkte handig dat we goede discussies
konden voeren. En we hebben ook samen
een masteronderzoek begeleid. Deze
Chinese masterstudent, Jing Li, heeft
goed werk gedaan.”
Vorselaars: “Kenmerkend aan glasachtige
polymeren is dat de moleculen ketens
vormen. Deze ketens liggen rommelig
door elkaar.” Een van de simulaties die
Vorselaars heeft uitgevoerd was om op
moleculair niveau te
kijken naar het verglazen. De vloeistof
wordt daarbij snel heel
stroperig. Hoe is dat
moleculair verklaren?
Vorselaars: “De deeltjes
blijken zich in die fase
niet volgens een
normale verdeling te
verplaatsen. Om dat te
beschrijven, ben ik
uitgegaan van een
kooimodel waarbij een
deeltje wordt omringd door zijn buren.
Als de buren tijdelijk plaats maken, kan
het deeltje zich verplaatsen, maar het zit
dan direct weer ‘vast’ tussen nieuwe
buren. De uitkomsten van de simulatie
voor verschillende glaspolymeren en glas
kwamen goed overeen met onze voorspelling op basis van dit model.”
Daarnaast heeft hij naar de bewegingen
van een polystyreenmolecuul gekeken.

De werkelijke uitrekking van een polycarbonaatketen (blauw) wijkt
sterk af van de uitrekking van deze keten als deze gelijkmatig (affien)
zou uitrekken (rood). Deze afwijking neemt toe naarmate de flexibiliteit van de ketens afneemt.

Vorselaars: “De basiseenheid van polystyreen heeft een ring van deeltjes die via
een deeltje met de rest verbonden is. Zo’n
phenylring kan snel of langzaam draaien.
Als polystyreen vloeibaar is, draaien de
phenylringen allemaal snel en bij
overgang naar glas, zijn er veel phenylringen die langzaam draaien omdat ze
worden tegengehouden door de
omgeving. Dit fenomeen zou kunnen
bijdragen aan de stroperigheid.”
Ten slotte heeft Vorselaars onder meer in
een simulatie het uitrekken van het polystyreen en het stuggere polycarbonaat
vergeleken. Polymeren, ook glaspolymeren, bestaan uit zigzagketens van
moleculen. Tijdens het uitrekken van het
materiaal strekken die ketens. Hierdoor
worden deze minder flexibel. Vorselaars:
“Bij polycarbonaat is dit effect groter dan
bij polystyreen. Dat zou het het verschillende gedrag van deze materialen
kunnen verklaren.”
Een van de problemen,
volgens Mulder, als je
simulaties op moleculair niveau van glasachtige polymeren wilt
verbinden met
mechanisch gedrag van
dit materiaal, is dat je te
maken hebt met
enorme verschillen in
tijdschalen. Mulder:
“Denk bijvoorbeeld aan
de extreem korte tijd,
een seconde gedeeld
door een getal met 14
nullen, die een trilling
van een atoom duurt ten opzichte van de
relatief lange tijd die nodig is voor twee
polymeerketens zijn ontward. Door die
verschillen in tijdschalen, duren simulaties enorm lang.”

Beginstructuren
Mulder: “Verder is het belangrijk voor een
goede simulatie, dat deze wordt uitgevoerd met gesimuleerd materiaal

Illustratie van het kooimodel, waarbij de omringende deeltjes
(linker plaatje) worden gemodelleerd door een effectieve potentiaal
(rechter plaatje).

waarvan de beginstructuur van de polymeerketens overeenkomt met de
gemiddelde werkelijkheid. Doe je dat
niet, dan levert de simulatie geen
resultaten op die overeenkomen met de
realiteit.” De standaardmethode hiervoor
was om polymeerketens een willekeurige
plaats te geven en vervolgens zo lang te
simuleren tot de gemiddelde afstand
tussen de deeltjes beter overeenkwam
met de werkelijkheid. Mulder: “Op een
standaard pc vergt deze methode zo een
jaar rekenen.”
Hij heeft een manier gevonden om dat in
twee weken voor elkaar te krijgen.
Namelijk door het trage ontwarren van
polymeerketens te omzeilen en ketens
door te knippen en weer met andere
ketens te verbinden. Deze knip- en plakacties vragen echter veel administratie:
welke deeltjes horen bij elkaar? Daarom
laat Mulder die knip- en plakacties
uitvoeren met ketens die een vereenvoudigde weergave van de moleculen
bevatten. En als alle ketens goed liggen,
voegt hij weer detailgegevens van de
moleculen weer toe. Mulder: “Deze
methode versnelt de simulatie enorm.”
Vorselaars en Mulder zijn inmiddels weer
met andere dingen bezig. Bart Vorselaars
gaat aan de slag met een postdoc onderzoek in Reading in Groot Brittannië.
Vorselaars: “Ik ga daar kijken naar de
vloeistoffase van polymeren, waar ketenverknopingen een belangrijke rol spelen.”
Tim Mulder werkt sinds een maand bij
Océ in de R&D aan beeldbewerking. Hij
ontwikkelt softwarematige oplossingen
om kleine hardwarefouten van printers
op te vangen. Mulder: “Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat een afdruk er
ook goed uitziet als een nozzle van een
printer het tijdelijk laat afweten.”
Daarnaast werkt hij nog aan een
publicatie naar aanleiding van zijn
promotieonderzoek. “Daarvoor moet ik
wel schakelen met mijn huidige werk, net
zoals voor de promotie donderdag,” zegt

Knippen en plakken van ketens.
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Positieve feedback bij senioren werkt stressverlagend
Het percentage senioren dat gebruik
maakt van nieuwe media stijgt.
Aangezien zij echter niet zijn opgegroeid met zaken als internet, kunnen
ouderen stress ervaren bij het gebruik
ervan. Het is daarom van belang dat
tijdens het ontwikkelen van nieuwe
media, rekening wordt gehouden met de
vaardigheden en mogelijk veranderende
capaciteiten van ouderen. Dr. Henk
Herman Nap onderzocht met het proefschrift ‘Stress in Senior Computer
Interaction’, of complexe systemen en
de prestatieverwachting van senioren
van invloed zijn op acute stress.
Henk Herman Nap: “Wanneer er een
conflict is tussen wat men verwacht en de
werkelijkheid, ontstaat stress. Dat kan
positief uitpakken, bijvoorbeeld wanneer
men veertig euro wil pinnen, maar er
vierhonderd krijgt. Rolt er echter monopolygeld uit het apparaat, dan is er sprake
van een serieus conflict tussen
verwachting en werkelijkheid. Ook
wanneer men van tevoren verwacht dat
iets niet zal lukken, zullen stressgevoelens voor en tijdens de handeling
toenemen. Dit gegeven hebben we toegepast binnen dit onderzoek. We hebben
twee zoeksystemen ontwikkeld voor het
internet, met twee informatiedomeinen.
Eén zoeksysteem waarmee naar kunstplaatjes gezocht kon worden en één
waarop informatie over de ziekte van
Alzheimer te vinden was. 134 senioren uit
Eindhoven en Den Bosch kregen diverse
taken, zoals het zoeken van portretten,
geschilderd door een bepaalde kunstenaar. Door hen zoektaken te laten uitvoeren en de snelheid en correctheid in
de uitvoer hiervan te meten, konden we
toetsen welk zoeksysteem het meest toegankelijk bleek. Tijdens de experimenten
gaven we zowel positieve als negatieve
feedback. Hieruit bleek dat na positieve
feedback de verwachtingen stegen,
waardoor de stress omlaag ging. Bij negatieve feedback was dit precies andersom.”

Experimenten
In vijf experimenten voerden proefpersonen taken uit binnen het kunstdomein en in één binnen het Alzheimer
domein. Het kunstdomein werd gekozen

Dr. Henk Herman Nap (1978)
studeerde Cognitieve
Ergonomie binnen de fa culteit Psychologie aan de
Universiteit van Utrecht.
Deed vervolgens zijn pro motieonderzoek ‘Stress in
Senior Computer
Interaction’ aan de onder zoekschool JF Schouten
voor User-System
Interaction Research. Het
onderzoek werd uitgevoerd
aan de Technische
Universiteit Eindhoven en is
gesubsidieerd binnen het
programma
Toegankelijkheid en
Kennisontsluiting in
Nederland (ToKeN) van
NWO Exacte
Wetenschappen.

Foto: Bart van Overbeeke

als proeftuin, omdat het een leuk en
plezierig domein is. Een waarbij mensen
niet snel persoonlijk of emotioneel
betrokken raken, wat de zoekresultaten
zou kunnen beïnvloeden. Het Alzheimer
domein is wel persoonlijker en directer
gerelateerd aan de emoties van senioren.
De eerste drie onderzoeken waren erop
gericht om te kijken hoe digitale zoeksystemen toegankelijker konden worden
gemaakt voor jong en oud. De laatste twee
moesten de invloed van complexititeit van
een systeem en prestatiefeedback op
stress in kaart brengen. Het vijfde en
zesde onderzoek waren erop gericht om
de verschillen tussen die twee te onderzoeken. Nap: “Uit de eerste onderzoeken
bleek dat jongeren prima met het ontwikkelde kunstzoeksysteem overweg
konden, beter nog dan met diverse
bestaande systemen. Senioren konden
echter vrijwel geen enkele taak uitvoeren
en raakten gestrest. Na een paar kleine
aanpassingen in het ontwerp vonden we
een redelijke verbetering in de taakprestatie en we observeerden geen stress.
We dachten eerst dat de stress die we in
het eerste experiment hadden gezien,

ontstond door de complexiteit van het
systeem, aangezien de taakprestaties laag
lagen. Bewijs hiervoor konden we alleen
niet vinden. Negatieve verwachtingen
voorafgaande aan het experiment, bleken
wel een mogelijke oorzaak. Vervolgens
werden de bevindingen van beide zoeksystemen met elkaar vergeleken. De
emotionele verbondenheid bij het zoeken
kon immers ook van invloed zijn op
stress. Dit bleek niet het geval. De
bevindingen waren bij beide domeinen
exact hetzelfde.”

ABCDE-toetsenbord
Nap: “Uit de onderzoeken zijn een aantal
richtlijnen naar voren gekomen die voor
een groot deel overeenkomen met al
bestaande. Zo blijkt het belangrijk om in
het ontwerp van toegankelijke informatiesystemen te streven naar grotere letters
en knoppen en het gebruik van de
moedertaal. Voor onervaren senioren
behoort de toevoeging van een touchscreen en een alfabetisch toetsenbord tot
de mogelijkheden. Er is nog steeds een
grote groep senioren, die problemen
heeft met het lezen en begrijpen van de

BMT-student Jerson Martina ontdekte tijdens
een stage bij het Texas Heart Institute in
Houston dat hij kunstorganen interessant
vond. Bij terugkomst in Nederland besloot hij
daarom ook een afstudeerstage in die
richting te kiezen. ‘’Het werd een onderzoek
naar steunharten.’’ Bij patiënten met
hartfalen wordt soms een steunhart gebruikt
om het hart tijdelijk te ontlasten. Zo krijgt het
de kans te genezen. ‘’Na een tijdje wordt de
druk van het steunhart verlaagd, zodat het
hart het zelf weer kan overnemen. Het doel is
om het steunhart uiteindelijk weer te ver wijderen.’’
Het evenwicht tussen te veel en te weinig
ondersteuning is precair. ‘’Ondersteun je te
veel, dan loopt het hart schade op: de elasti citeit wordt minder. Maar haal je de onder steuning te snel weg, dan kan dat dodelijk
zijn,’’ legt Martina uit.
Voor artsen is het lastig in te schatten hoe
het hart eraan toe is. ‘’De fysiologie ver andert. Die pomp van het steunhart draait na melijk continu en niet gepulst, zoals het hart
zelf. Daardoor verandert de bloeddruk. Zo
kun je de pulsen van het hart niet meer goed
voelen in de pols. De basis van de traditionele
manieren om de patiënt te monitoren valt
daarmee weg.’’

Engelse taal. Daarom is het belangrijk om
de content in het Nederlands aan te
bieden. Gebleken is ook dat ouderen
zonder enige typervaring veel baat
kunnen hebben bij een toetsenbord dat in
de volgorde van het alfabet is opgebouwd.
Het zogenoemde ABCDE-toetsenbord.
Op die manier doorbreek je een psychologische barrière, want het alfabet dat kent
iedereen. En iets bekends geeft zelfvertrouwen. Een aanzienlijk aantal senioren
heeft het gevoel dat al die nieuwe technologie niet aan hen is besteed, onder
andere omdat het te ingewikkeld voor ze
is. Het is belangrijk dat zij toch worden
betrokken in de ontwikkeling van nieuwe
media, want zij vormen een niet onbelangrijk deel van onze samenleving. De
behoefte aan ontwikkeling op dit vlak
stopt overigens niet op het moment dat
de generatie die nu jong is, de seniorenleeftijd heeft bereikt. Technologieën veranderen voortdurend en de kans is groot
dat het internet er over dertig jaar heel
anders uit ziet. Ik ben zelf nog geen
dertig, maar ervaar nu al dat het moeilijk
is om qua kennis en vaardigheden bij te
blijven met de jongere generatie.”/

.

Het onderzoek van Martina was een samen werkingsproject tussen de TU/e, het AMC,
het UMC Utrecht en BMEYE, een bedrijf dat
gespecialiseerd is cardiovasculaire moni toring. ‘’Ik heb een strategie ontwikkeld die
artsen inzicht biedt in de toestand van het
hart en die ze kunnen gebruiken bij het
nemen van beslissingen.’’ Martina deed eerst
een theoretisch onderzoek. Hij gebruikte een
bestaand simulatiemodel van de bloedsomloop en onderzocht wat er veranderde als
hij een steunhart aan het model toevoegde.
Vervolgens deed hij onderzoek bij patiënten
in het UMC Utrecht. ‘’Met apparatuur van
BMEYE kon ik de bloeddruk monitoren. Met
stapjes werd de pompsnelheid van het
steunhart teruggeschroefd van 9000 naar
6000 rotaties per minuut. Ondertussen mat ik
de veranderingen in bloeddruk.’’ De resul taten geven een beeld van het dynamische
gedrag van het hart tijdens ondersteuning.”
Martina gaat het onderzoek bij het UMC
Utrecht verder uitwerken. Naast deze baan
gaat hij aan de TU/e een tweejarige vervolg opleiding doen op het gebied van
(bio)medical engineering.
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman
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Sharing knowledge, working together, research, innovation. It is all part of the only campus
university in the netherlands: the university of twente (UT). A university with an international
character. We have for example many foreign doctoral students, and Master Programmes are provided
in English. Divided over 5 faculties, we provide more than 50 bachelor and master programmes,
varying from applied physics and public administration to applied communication science and biomedical technology. In beautiful green surroundings, more than 8000 students and 2700 staff live,
work and recreate at the UT. It is also a place where talented people get every opportunity to perform
cutting edge research. But as an entrepreneurial university this is not all we do. In ‘kennispark’,
for example, we work together with the business community, we support our students in setting
up their own businesses and participate in many projects in the area of knowledge development.
In brief, a dynamic climate in which to work and study.

the entrepreneurial

university is looking for
Seven PhD, Postdoc and
Technical Assistant openings
at the faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
We are looking for seven candidates in various projects and on different levels:
1. PhD on Graphs for the Abstract Interpretation of Languages (GRAIL: http://fmt.cs.utwente.nl/grail/).
Vacancy number 3030/08/075
2. PhD on Multi-Core Model Checking (MCMC). Vacancy number 3030/08/076

In several areas women are still underrepresented.
Therefore women are expressly invited to apply.

3. PhD on Symbolic Translation of Stochastic Processes (STOP). Vacancy number 3030/08/077
4. Postdoc (1 year) in Graphs for Software Language Definition (GRASLAND: http://trese.cs.utwente.nl/
grasland). Vacancy number 3030/08/078

The University of Twente is affiliated with the Career Center Twente
(CCT). CCT facilitates your career moves in Twente offering assistance
with, among other things, employmentfinding for you and your partner,
finding accommodation and childcare. More information? Please refer
to www.cctwente.nl.

5. Postdoc (1.5 years) in INtegrated European Signalling System (INESS) (possibly with an extension to
3 years). Vacancy number 3030/08/079
6. Postdoc (3 years) in Quantitative System Properties in Model-Driven-Design of Embedded Systems
(QUASIMODO: http://www.quasimodo.aau.dk). Vacancy number 3030/08/080
7. Technical Assistant (3 years) for the Laboratory on Interoperability of Small Tools (LIST).
Vacancy number 3030/08/081.
The PhD positions
To qualify for any of the PhD positions, you must have a MSc or comparable degree and a good background
in formal methods. Expertise in the specific area of the project is considered an advantage. Good English
speaking and writing skills are demanded, as well as the willingness to learn Dutch. The candidates will
enroll in the PhD programme of the Dutch Research School for Programming Research and Algorithmics (IPA).
A PhD researchership in the Netherlands is a fully paid position, for a period of 4 years. The candidate will
receive a gross salary starting at € 2.000,- per month (first year) and reaching € 2.558,- per month (final year),
plus an 8% holiday allowance and other benefits.
The postdoc positions
To qualify for any of the postdoc positions, you must have a PhD degree in a relevant area of formal methods.
Good English speaking and writing skills are demanded, as well as the willingness to learn Dutch.
The postdoc positions are for 1 year (GRASLAND), 1,5 years with a possible extension to 3 years (INESS) and
3 years (QUASIMODO), respectively. The starting salary is € 2.802,- per month, but may be higher depending
on experience, plus an 8% holiday allowance and other benefits.
The technical assistant position
To qualify for this position, you must have a BSc degree from a university or polytechnical, practical programming skills, as well as the ability to grasp and abstract problems, and to understand the principles behind
formal methods tools. Good English speaking and writing skills are demanded, as well as the willingness to
learn Dutch. Experience with software development and maintenance is an advantage.
This position is for 3 years. Your starting salary is € 2.802,- per month, but may be higher depending on
experience, plus an 8% holiday allowance and other benefits.
For further information about the positions 1, 4 and 7 please contact Dr. A. Rensink (rensink@cs.utwente.nl);
about the positions 2, 3 and 5 Prof. dr. J. van de Pol (vdpol@cs.utwente.nl) and about position 6 Dr. R. Langerak
(langerak@cs.utwente.nl), or see fmt.ewi.utwente.nl.
You are invited to send your application before the 18th. of April 2008 and by email to Ms. Joke Lammerink
( jlammeri@cs.utwente.nl), as well as to the respective contact person. Please send it together with:
-

a cover letter stating your specific interest in the position, indicating also your motivation and qualifications
for joining the project. (In the absence of such a cover letter your application will be rejected without
notification)

-

a full curriculum vitae, including the subject and supervisor of your graduate thesis (in case of a PhD or
TA position) or PhD thesis (in case of a postdoc position)

-

letters of recommendation or references of at least two scientific staff members (in case of a PhD or
postdoc position).

For the description of the vacancies or more vacancies, visit www.utwente.nl/vacatures/en/

We do not appreciate unrequested promotional responses in response to the above.
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Wetenschappers moeten zich
willen en kunnen ontwikkelen
“Het is belangrijk dat de
organisatie in zo’n vroeg
mogelijk stadium eerlijk
aangeeft wat voor
perspectief een wetenschappelijk medewerker
heeft. Ook tussentijds moet voortdurend
worden gelet op wat goed gaat en wat
beter kan. Er moeten duidelijke en
heldere afspraken worden gemaakt.” Dat
zegt drs. Anja Klomps, hoofd Dienst
Personeel en Organisatie. Zij pakte vorig
jaar rond de zomer de handschoen op om
een TU/e-breed plan voor wetenschappelijk personeel te maken. De afgelopen
maanden overlegde ze met faculteiten,
het universiteitsbestuur en met andere
overlegorganen.
Het aantrekken en ontwikkelen van
getalenteerd personeel vormt het
uitgangspunt van het plan. Dat blijkt ook
uit motto’s als ‘excellent people attract
excellent people’ en ‘kwaliteit gaat boven
kwantiteit’. Het voorstel past prima in het
beleidskader voor de gehele TU/e, waarbij
gekwalificeerde medewerkers en studenten hoog in het vaandel staan.
Volgens Klomps stuitten haar plannen
niet op al te grote weerstand. Wel was er
enige discussie over het voorstel dat
Universitair Docenten (UD’s) de potentie
moeten hebben om te kunnen doorgroeien naar Universitair Hoofddocenten
(UHD’s). In plaats van het formatiebeginsel wordt het ontwikkelingsbeginsel
steeds meer uitgangspunt. Dit houdt in
dat wetenschappers niet langer hoeven
wachten op een plek die toevallig
vrijkomt, maar op basis van hun kwaliteiten en prestaties gestimuleerd worden
om door te groeien.
Klomps: “Sommige faculteiten vreesden
dat er dan een ratrace op de functie van
UHD komt. Maar dat zal meevallen. De
eisen om UHD te worden liggen hoog.
Het gaat er mij om dat wetenschappers
zich kunnen ontwikkelen. Faculteiten

Personeelsbeleidsplan wetenschappers/Judith van Gaal
Illustratie/Jeannette Bos
Wetenschappelijk personeel moet de potentie hebben om
zich te ontwikkelen en de universiteit moet ze die mogelijkheid geven. Blijkt die potentie er niet te zijn, dan is een
vast dienstverband vrijwel uitgesloten. Dat is de strekking van
het personeelsbeleidsplan voor wetenschappelijk personeel.
Het is het eerste TU/e-brede plan. Binnen enkele weken moet
het in uitvoering worden gebracht.
moeten tijdig signaleren als iemand vast
gaat lopen en aangeven waar begeleiding
nodig is.” UD’s krijgen een tijdelijke aanstelling van vier jaar en worden na drie
jaar beoordeeld. Alleen als deze persoon
voldoet aan de criteria en potentieel en
ambitie heeft om UHD te worden, krijgt
hij of zij een vaste aanstelling als universitair docent.

Rode draad
Ontwikkeling is de rode draad door het
hele plan. Ongeschiktheid voor de wetenschappelijke wereld moet volgens Klomps
in een zo vroeg mogelijk stadium worden
gesignaleerd. De organisatie moet er
duidelijk in zijn wat voor perspectieven
mensen hebben. “Als de conclusie is dat
iemand ‘meer dan dit niet zal worden’,
moet dat eerlijk worden uitgesproken.
Liefst zo vroeg mogelijk zodat wetenschappers ook weten waar ze aan toe zijn.
Tussentijds moet er voortdurend over
ontwikkelpunten worden gesproken.”
De selectie of iemand geschikt is voor de
wetenschap begint al bij de promovendi
en de postdocs. Krijgt een promovendus
na een jaar een negatieve beoordeling,
dan wordt het dienstverband beëindigd.
Bovendien wordt het onmogelijk om
postdoccontracten bij de TU/e te stapelen.
“Als ze dan bij een andere universiteit wel

verder gaan, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Wij bieden een contract aan en
het is de bedoeling dat iemand daarna
doorgroeit.”
Overigens zal het per faculteit gaan
verschillen aan welke eisen de wetenschappers moeten voldoen om te worden
bevorderd. “We geven algemene richtlijnen. Maar het kan zijn dat het bij de ene
faculteit makkelijker is om bijvoorbeeld
onderwijsactiviteiten te ontplooien en dat
bij de andere faculteit onderzoek voorop
staat. Als de gestelde eisen maar even
zwaar zijn. Het belangrijkste is dat er
afspraken worden gemaakt over wat een
medewerker moet doen om te groeien en
dat daar de mogelijkheden voor zijn.”

Vrouwen
In de nieuwe opzet wordt
internationale ervaring
nog belangrijker. Zo is het
de bedoeling dat dadelijk
de helft van de promovendi de bachelor- en of
masteropleiding in het buitenland heeft
gevolgd. Tachtig procent van de postdocs
zou de promotie elders - en dan liefst in
het buitenland - moeten hebben gedaan.
Om voor de positie van UD, UHD en
hoogleraar in aanmerking te komen is
internationale ervaring een vereiste.

Klomps realiseert zich dat deze doelstellingen erg ambitieus zijn en dat de
percentages hoog liggen, vooral bij de
postdocs. “We willen dat medewerkers in
zo vroeg mogelijk een internationaal
netwerk opbouwen. Postdocs kunnen op
jonge leeftijd vaak nog voor langere tijd
naar het buitenland gaan. Daarna zit je bij
de wetenschappers die halverwege de
dertig jaar zijn en een gezin hebben
waardoor ze steeds korter weg kunnen.
Met internationale ervaring creëer je een
maximale kennisontwikkeling.” Er is
geen tijdspad uitgezet waarin de
genoemde percentages zouden moeten
worden behaald.
Een even ambitieus doel - misschien nog
wel ambitieuzer - is het om meer
vrouwen op hoge wetenschappelijke
posities op de TU/e te krijgen. “Op de
UD-posities zitten nu zo’n dertig procent
vrouwen. Ik vind dat we het daar niet
slecht doen. Maar voor de UHD’s zitten
we onder de tien procent.”
In het plan staat als doelstelling dat de
TU/e 35 procent vrouwelijke promovendi
en ook 35 procent postdocs in dienst moet
hebben. Een kwart van de UD’s, van de
UHD’s en van de hoogleraren moet
vrouw zijn.
Hoe dit wordt bereikt, weet Klomps nog
niet. “Ik weet ook niet of we er zo de
nadruk op moeten leggen. Dat kan
vrouwen afschrikken. We hebben
bovendien al de Women in Science
Tenure Track.” Dit zesjarige programma
biedt vrouwen de mogelijkheid zich tot
UHD te ontwikkelen. Er worden
afspraken gemaakt over aanstelling,
evaluaties en beoordelingen.
Klomps denkt het personeelsbeleidsplan
binnen enkele weken uit te kunnen
voeren. “We zijn bezig met de laatste
besprekingen. Ik verwacht dat we daar
gauw uitkomen.” /

.
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“Zeg maar niets te
Goede begeleiding van
promovendi is belangrijk,
daar is men het in de
academische wereld wel
over eens. Al was het maar op puur zakelijke gronden. Als Nederland een kennisland wil zijn, zullen er genoeg onderzoekers moeten worden opgeleid.
Universiteitenkoepel VSNU pleitte daarom
een paar jaar geleden voor jaarlijks vijfhonderd extra promotieplaatsen. Dat lukt
nog van geen kanten. En al veel langer is
het streven erop gericht om de duur van
promoties binnen de officiële termijn van
vier jaar te brengen en de uitval te minimaliseren (zie kader voor de cijfers). Ook dat
lukt allemaal nog niet erg.
Vooral niet omdat de begeleiding door
promotoren en copromotoren vaak tekortschiet, zo blijkt uit talloze plaatselijke
enquêtes onder universitaire promovendi
en uit een landelijk overzicht van onderzoeksbureau EIM uit 2005. “Van alle onderzochte factoren is de invloed van begeleiding (op vertraging en uitval -red.) het
sterkst. Het is een centrale factor in het
succes van een promotie”, meldt het EIMrapport.

Inbedding
Dat is precies de reden
waarom het landelijke
netwerk van promovendi
PNN zich voorlopig tegen elke ambitie
verklaart om het aantal promotieplaatsen te
verhogen. “Meer promovendi bij een ongeveer gelijkblijvende omvang van de
wetenschappelijke staf betekent dat een
promotor meer mensen moet begeleiden.
Terwijl het nu al vaak niet goed gaat”, zegt
PNN-voorzitter Gertjan Tommel.
Voor de goede orde: promoveren kan alleen
bij een hoogleraar, de promotor. Daarnaast
treden andere stafleden vaak op als copromotor. Dat kunnen docenten zijn of
postdocs, als ze zelf maar gepromoveerd
zijn. Uit het EIM-onderzoek bleek dat een
kwart van de promovendi slechts één begeleider had, de promotor dus. Een recente
enquête in Groningen toont echter aan dat
bijna de helft het bij die universiteit alleen
met de promotor doet.
Wie denkt dat een deel van het probleem is
opgelost door de dagelijkse begeleiding aan
een ander staflid op te dragen, heeft het
mis. De verhalen over begeleiders die het
onderling niet eens kunnen worden, zijn
legio. Een Nijmeegse promovenda letteren:
“Inhoudelijk hadden ze heel andere opvattingen. ‘Zeg maar niets tegen de prof, dan
komt het wel goed’, zei mijn dagelijkse
begeleider. Dat liep natuurlijk verkeerd.”
Maar hoe moet het dan? Inbedding van de
promovendi in een groep, zoals bij de bètawetenschappen inclusief de medische

Begeleiding promoven
Foto/Bart va
De meeste promovendi aan de N
lang bezig met hun onderzoe
schools, PhD-decanen en ver
verbetering in brengen, maar da
altijd gegarandeerd. In Eindhov
jaar geleden voerde PromoV
vereniging voor promovend
promovendi van de TU/e. Uit da
de TU/e tevreden is met de beg
deelnamen aan het onderzoek
destijds gemiddeld met een
kregen ze

sector vaak gebeurt, lijkt betere resultaten
af te werpen dan het eenzame geploeter in
de geestes- en sociale wetenschappen. Het
beste bewijs daarvoor is wellicht dat
wanneer ze die aanpak in de alfa- en
gammahoek overnemen, de resultaten uitstekend zijn. Een trotse John Grin, directeur van de Amsterdam School for Social
science Research (ASSR), onderdeel van de
Universiteit van Amsterdam, benadrukt het
gildeachtige karakter van zijn instituut:
“Meester-gezel relaties in een echte academische gemeenschap; veel onderling
contact met andere wetenschappers en
streven naar kwaliteit in plaats van zesjes.”
Gecombineerd met een strenge selectie van
promovendi levert het de ASSR goede
resultaten op: meer dan tachtig procent
haalt de eindstreep, en dat ruim binnen de
vijf jaar.

Selectie
In Maastricht is ‘PhDdecaan’ voor het gezondheidscluster hoogleraar
Klaas Westerterp vooral
overtuigd van het nut van
betere selectie. “Begeleiders blijven begeleiders, daar doe je niet zo veel aan, maar
als je de aio’s via de researchmasters
binnen laat komen, kun je de kwaliteit van
de instroom verhogen.” Het is een model
dat binnen de zogeheten graduate schools
wordt omarmd: tweejarige researchmasteropleidingen die vooruitlopen op een
promotietraject van drie jaar, alles samen in
het organisatorische verband van een
graduate school. Ettelijke universiteiten
hebben ze al ingesteld, maar of daarmee
betere rendementen zullen worden gehaald
moet nog blijken.

Gissen naar het rendement
Na de invoering van het aio-stelsel in 1986 klom het aantal
promovendi dat jaarlijks instroomde snel naar een aantal van
1600 à 2000. Op dat fluctuerende niveau is het ‘de laatste
vijftien jaar’ gebleven, constateerde de EIM-studie
‘Rendement verkend’ uit 2005 over promotietrajecten aan de
N e d e r l a nd s e u n i v e r s i t e i t e n . R e c e n t e r e c i j f e r s z i j n e r n i e t . I n
totaal zijn bij de universiteiten nu tussen de negen- en tien duizend promovendi aan het werk.
Toch is er niet alleen stagnatie. Met de hoeveelheid promoties
gaat het de laatste tijd juist goed. Uit VSNU-cijfers blijkt een
stijging van 2360 in 2000 naar 3140 in 2006. Hoe die groei bij
ongeveer gelijkblijvende aantallen promovendi verklaard moet
worden, is gissen: wellicht spelen de ‘buitenpromovendi’ (niet
in dienst bij een universiteit) een rol.
Of wordt er de laatste jaren sneller gepromoveerd? Nee dus, niet
of nauwelijks. De gemiddelde promotieduur ligt al heel lang
tussen de vijf en de vijfenhalf jaar, in de bètavakken richting
vierenhalf, bij gamma en vooral alfa richting zes à zesenhalf.
“Toch heb ik de indruk dat de gemiddelde duur iets naar beneden

gaat en dat de uitval wat minder wordt”, zegt beleidsmedewerker
kwaliteitszorg Jacco van den Heuvel van de KNAW.
Let wel, al deze cijfers zijn niet bepaald exact. De informatie van de
universiteiten waarmee de VSNU zijn statistieken maakt, is
gebrekkig. Overal zijn wel vraagtekens bij te zetten: hoeveel
promovendi, hoeveel promoties, de rendementen, de duur (wat is het
meetmoment: het inleveren van het manuscript, de goedkeuring of
de verdediging?), de uitvallers. Jarenlang gold een percentage
‘stakers’ van ongeveer tien als redelijk accuraat. “Maar”, zegt
‘institutional researcher’ René Hageman van de VSNU, “die getallen
zijn te onzeker. We zijn strikter geworden, dus zo lang er geen betere
informatie is doen we daar geen uitspraken meer over.” Aarzelend
bevestigt hij ‘en alleen op het gevoel’, dat zo’n zeventig procent van
alle promovendi daadwerkelijk promoveert binnen ongeveer zeven
jaar. Als dan tien procent staakt is dus twintig procent zoek in de
statistieken; die doen er misschien jaren langer over, of stoppen
alsnog.
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egen de prof, dan komt het wel goed”
ndi/Wammes Bos (HOP)
an Overbeeke
Nederlandse universiteiten zijn te
ek. De invoering van graduate
rtrouwenspersonen moet daar
an nog is goede begeleiding niet
ven ligt de situatie anders. Twee
VE, de Eindhovense belangeni, een onderzoek uit onder de
at onderzoek bleek dat men aan
geleiding. De 178 promovendi die
k waardeerden hun promotoren
7. Hun dagelijkse begeleiders
elfs een 8.

Dat geldt natuurlijk voor alle institutionele
maatregelen, waaronder de introductie van
overkoepelende toezichthouders zoals PhDdecanen en -coördinatoren, vertrouwenspersonen. ASSR-directeur Grin: “Er zijn
geen recepten. Wij hebben hier beroemde
hoogleraren rondlopen. Een van hen las
zelden een tekst van zijn promovendi, maar
hij praatte wel uitgebreid met ze. Dat
vonden ze niks, maar later bleek toch dat ze
er veel aan hadden.” Michiel Baas is als
promovendus bestuurslid bij dezelfde
ASSR: “Het ligt ook aan de aio’s zelf, die
kiezen graag iemand met een heel goede
reputatie als onderzoeker. Dan kan hij als
begeleider nog altijd een lul zijn, maar ja, je
hoopt toch dat zo’n grootheid jouw talent
ziet.”/

.

Wat levert een promotie op?
Promoties leveren de universiteiten tot op
heden verschillende bedragen op, een laag
en een hoog tarief. Het lage tarief is bedoeld
voor alfa- en gammapromoties en ligt dit
jaar op 37 duizend euro; voor de bèta- en
medische promoties wordt 74 duizend euro
neergeteld. Deze bedragen waren in de loop
der jaren onderhevig aan fluctuaties: het mi nisterie van OCW had er één pot voor en
naarmate er meer promoties waren, werd
het bedrag per promotie lager.
Het systeem gaat nu veranderen. Ten eerste
gaat het plafond uit het landelijke promotie budget. Wat OCW meer moet betalen wordt
in mindering gebracht op de andere onder zoeksgeldstromen naar de universiteiten.
Ten tweede: er komt één standaardtarief van
80 of 90 duizend euro. Over de precieze

hoogte zijn de VSNU en OCW het nog niet
eens.
Het effect zal zijn dat de alfa- en gamma sectoren er flink op vooruit gaan, die krijgen
voortaan het dubbele. Voor de universiteiten
kan het een prikkel zijn om het promoveren
in die hoek te stimuleren. Ook in de geld stromen tussen universiteiten zullen waar schijnlijk verschuivingen optreden. Er komt
een ‘nieuwe dynamiek’ heet het;
deskundigen binnen de instellingen achten
die tamelijk onvoorspelbaar. Een gevolg zou
kunnen zijn dat universiteiten met veel bèta
en ‘medisch’ er relatief op achteruitgaan.
Overigens niet al in het eerste jaar, want
afgesproken is dat de invoering budget neutraal geschiedt.

De stand van zaken aan de TU/e
De afgelopen tien jaar hebben aan de TU/e
1339 promovendi hun proefschrift succesvol
verdedigd. Het laatste jaar was er sprake
van een piek en vonden er maar liefst 175
promoties plaats. Dat waren er bijna dertig
meer dan in 2006. In de maand februari van
dit jaar stonden bij de Dienst Personeel en
Organisatie 843 promovendi geregistreerd,
waarvan 656 bij de TU/e in dienst zijn. De
r e s t e r e n d e 1 8 7 wo r d e n b e t a a l d d o o r b i j voorbeeld FOM of door het bedrijfsleven. In
totaal 397 promovendi zijn van buiten landse afkomst.
Belangenvereniging PromoVE voerde begin

2006 aan de TU/e een onderzoek uit. Men
wilde weten of de toename van het aantal
promovendi vanaf 1999, het waren er toen
zo’n 400, tot 2006, toen men er 630 telde,
begeleidingsproblemen had opgeleverd.
Dat bleek niet zo te zijn. Bianca Breure, be stuurslid van PromoVE en contactpersoon
voor PNN, zegt twee jaar later dat er nog
altijd nauwelijks klachten binnenkomen
met betrekking tot de begeleiding. Dat,
terwijl het aantal promovendi de afgelopen
twee jaar weer fors is toegenomen. “Als
mensen klachten hebben over hun promotor
betreft het bijna altijd een inhoudelijk
verschil van mening”, zegt Breure. “Daarbij
kunnen we niet zo heel veel ondersteuning
bieden. Meestal geven we ze tips om tot een

oplossing te komen. De buitenlandse
promovendi komen meestal bij ons met
praktische problemen betreffende huis vesting of het invullen van bepaalde
formulieren.” Breure denkt dat de
begeleiding aan universiteiten waar men
werkt met bursalen (promovendi die niet in
dienst zijn van de universiteit, maar die een
beurs ontvangen -red.), meer onder druk
staat. “Door te gaan werken met het
bursalensysteem ontstaat de financiële
ruimte om aanzienlijk meer promovendi aan
te nemen. Aan de TU/e werken we echter
niet met een dergelijk stelsel. Rector Hans
van Duijn heeft PromoVE laten weten dat de
TU/e niet van zins is dat in de toekomst te
gaan doen.”
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Algemeen
Stan Ackermans Instituut
Diploma-uitreiking
De 3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) reikt op
donderdag 3 april diploma’s uit aan
kandidaten die met goed gevolg een
tweejarige postdoctorale ontwerpersopleiding hebben afgerond. Hiermee
verkrijgen zij de graad van PDEng
(Professional Doctorate in Engineering).
Kandidaten van de volgende opleidingen
krijgen hun diploma: Architecture
Design Management Systems (ADMS),
Design and Technology of Instrumentation (DTI), Information and
Communication Technology (ICT),
Logistics Management Systems (LMS) en
Process and Product Design (PPD). De
uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

ICT-cursussen
De faculteit Wiskunde en Informatica
(W&I) coördineert een groot aantal ICT
cursussen voor studenten,
AIO’S/TOIO’S en medewerkers. W&I
verzorgt de cursussen programmeertalen, technisch wetenschappelijke software en Web design; Dienst Personeel
en Organisatie verzorgt Office 2007
cursussen. Op de website :
www.win.tue.nl/bcf/cursussen vindt u
het programma voor het voorjaar 2008,
nadere informatie over elk van deze
cursusen en de mogelijkheid om u via
het web in te schrijven als deelnemer.

LaTeX
TU/e-studenten zijn welkom voor een
inleidende workshop LaTeX. Docent
Marko Boon verzorgt een drie uur
durende workshop met enkele praktische
oefeningen. Zelf eigen laptop met een
werkende MiKTeX installatie meenemen
(in de zaal zijn laptopaansluitingen).
MiKTeX is te installeren vanaf de netwerkschijf: \\webmath1\miktex27\. Het
is ook mogelijk een MiKTeX 2.7 DVD af
te halen bij Jan de Jong (HG 8.86). De
reguliere cursussen LaTeX en LaTeX
Advanced zijn een vervolg op deze inleidende workshop. Voor een overzicht van
alle ICT cursussen (Programmeertalen,
Webdesign en Office 2007) zie:
www.win.tue.nl/bcf/cursussen.
Datum: woensdag 26 maart. Tijd: 18.30 21.30 uur. Plaats: Auditorium zaal 9.
Graag vooraf aanmelden bij docent
m.a.a.boon@tue.nl

Mensen
Promoties
M. Nikoufard verdedigt op dinsdag 25
maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Integrated Wavelength
Division Multiplexing Receivers’.
Nikoufard promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. M.K. Smit en prof.dr. D.
Lenstra.
Mrs. I.M. Cotiuga verdedigt op woensdag
26 maart haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘High Aspect Ratio
Nano-Fillers in Polymers: Expectations
vs. Reality’. Cotiuga promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. P.J. Lemstra en
prof.dr. S. Rastogi.
Dipl.-Wi.-Ing. H.C. Menzel verdedigt op
woensdag 26 maart zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Intrapreneurship-

conducive culture in R&D:the design of a
simulation game to create awareness and
provide insight’. Menzel promoveert aan
de faculteit Technologie Management.
De promotoren zijn prof.dr.ir. M.C.D.P.
Weggeman en prof.dr. J.M. Ulijn.
Ing. I.S.M. de Jong verdedigt op donderdag 27 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Integration and
test strategies for complex manufacturing machines’. De Jong promoveert aan
de faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotor is prof.dr.ir. J.E. Rooda.
Ir. J.H.A. Hagelaar verdedigt op maandag 31 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘The role of the
electron trajectory in scanning tunneling
mircoscopy elastic and inelastic tunneling through NO on Rh(III)’. Hagelaar
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotor is prof.dr.ir.
R.A.J. Jansen.
ir. L.G.W.A. Cleophas verdedigt op dinsdag 1 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Tree Algorithms Two
Taxonomies and a Toolkit’. Cleophas
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn: prof.dr.
M.G.J. van den Brand en prof.dr. B.W.
Watson.
Ir. M.L. Beks verdedigt op woensdag 2
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Modelling Additive Transport in
Metal Halide Lamps’. Beks promoveert
aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.
J.J.A.M. van der Mullen en prof.dr.ir. M.
Haverlag.
Ir. H. Bouma verdedigt op woensdag 2
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Vessel-Diameter Quantification
and Embolus Detection in CTA Images’.
Bouma promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr.ir. F.A. Gerritsen en
prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny.

Afscheidscollege
Prof.dr. M.J. van der Wiel houdt op vrijdag 28 maart zijn afscheidscollege. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van het
college luidt ‘Elektron en foton:
complement en concurrent’. Van der
Wiel was werkzaam aan de faculteit
Technische Natuurkunde.

Faculteiten
Alle faculteiten
Keuzevak Filosofie:
‘Filosofen over vrijheid’ (0F230)
-voor late beslissersDocent: prof.dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.
Wanneer: Blokken E+F, dinsdags 13.30 16.15 uur, vanaf 18 maart.
Instromen op dinsdag 25 maart is nog
mogelijk.
Plaats: Auditorium, zaal 16;
Studiepunten: 4 ECST;
Toegankelijk voor studenten van alle
opleidingen.
Voor meer informatie: zie OWINFO
onder ‘vakinformatie’, of neem contact

op met de docent: tel.024-3611560 /
3566545, e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl.

Wiskunde & Informatica
Algemeen Wiskunde
Colloquium
Speaker:Bart de Smit (University Leiden)
Title:Enumerating ABC triples.
Date:Tuesday April 1, 16.30-17.30 hrs.
Place:Aud 13
Abstract: An ABC triple is a solution of
the equation a+b=c in coprime positive
integers for which the product of all
prime numbers dividing abc is below c.
The ABC conjecture, viewed by some as
the current holy grail of number theory,
gives a rather precise asymptotic statement about the behaviour of ABC triples.
In the talk an overview is given of some
current research efforts in this area.
Also, we present an algorithm to find all
ABC triples up to a given bound, which
is currently plowing through the search
space at an approximate 23Teraflops: see
abcathome.com.

Studentenleven
Ambassade de France
Franse Studiebeurzen
2008-2009
Studenten voor een Masteropleiding of
een doctorale opleiding komen in aanmerking voor een Franse beurs.
Kandidaten wordt gevraagd hun
geplande studie- of onderzoeksproject in
Frankrijk voor te leggen aan een jury.
Kennis van de Franse taal is afhankelijk
van de gekozen opleiding.
Alle studierichtingen komen in aanmerking: - exacte en technische wetenschappen, - rechten, economie, sociale wetenschappen, handel in internationaal,
perspectief, - letterkunde, Franse taal,
etc. Het inschrijvingsformulier is te
downloaden vanuit
www.ambafrance.nl/beurzen. Het
inschrijvingsformulier dient met een
curriculum vitae, een voorbegroting en
een brief met motivaties voor 15 april
gestuurd te worden naar de Ambassade
t.a.v. Brendan Garrec: Maison Descartes,
Vijzelgracht 2A, 1017 HR Amsterdam. In
mei worden de kandidaten uitgenodigd
voor een ontmoeting met de jury, waarna
de selectie plaats zal vinden. Deze jury
bestaat uit vertegenwoordigers van
universiteit en bedrijfsleven. De studiebeurzen worden toegekend voor tien
maanden of langer. De beurs bedraagt
ongeveer 700 euro per maand. Meer
informatie over de beurzen of studie in
Frankrijk via Brendan Garrec: 020 531 95
46, Brendan.Garrec@diplomatie.gouv.fr.
www.ambafrance.nl/beurzen

Kinjin en Humanistisch
Studentenraadswerk
Japanse Lente in de Stilteruimte
In de lente van 2008 organiseert de
Japanse Cultuurvereniging voor
Eindhovense studenten KINJIN in
samenwerking met het Humanistisch
Studentenraadswerk weer een Japanse
Lente in de Stilteruimte (HAL 1.46) van
de TU/e.
De eerste activiteit die in dit kader zal
plaats vinden, is en Ikebana workshop op
donderdag 27 maart van 12.30 tot 13.30
uur. De workshop zal worden gegeven
door Mevr. Rodriguez de Miranda.
Tijdens deze workshop wordt tevens de
SAKURA gevierd. Dat is het feest van de
Kersenbloesem in Japan. Tijdens de
workshop zullen ook Japanse hapjes en
thee worden geserveerd. Deelname is
gratis. Nadere informatie bij
bestuur@kinjin.nl of bij
w.j.t.h.fraaije@tue.nl

Groninger Studenten
Cabaret
Aanmelden
Dit jaar wordt het 22ste Groninger
Studenten Cabaret 2008 georganiseerd .

Het Groninger Studenten Cabaret festival is voor en door studenten. In mei zijn
de selectieronden. De zes deelnemers die
overblijven, worden begeleid door regisseuse Wimie Wilhelm, bekend van de tvserie Baantjer. De try-outs zijn in september en oktober, gevolgd door de vuurdoop eind oktober tijdens het festival in
de Stadsschouwburg te Groningen.
Tijdens dit driedaagse festijn zullen de
deelnemers strijden om de felbegeerde
juryprijs. Opgeven kan via www.gscf.nl!

Diversen
Tint
Film en discussie: Vrouwen
‘Beperkt houdbaar’
In de documentaire ‘Beperkt houdbaar’
laat Sunny Bergman zien hoe zeer
vrouwen worstelen met ambivalente
gevoelens wat hun uiterlijk betreft. Veel
vrouwen zijn bang niet aantrekkelijk
genoeg te zijn, terwijl ze tegelijkertijd
boos zijn dat vrouwen voortdurend op
hun uiterlijk beoordeeld worden.
Bergman laat zien dat de cosmetische
industrie maar al te bereid is om aan de
individuele vrouw te sleutelen. We
bekijken de film en stellen er kritische
vragen bij. Vragen als: Lijden Bergman
en andere vrouwen aan ‘slachtofferitis’?
Hoezeer is het hedendaagse schoonheidsideaal daadwerkelijk beïnvloed en
geseksualiseerd door mannen en
vrouwenbeelden op videoclips, in tijdschriften en op TV? Datum: woensdag 2
april 2008. Tijd en locatie: 20.00 uur in
Café Tint. Contact: Elisabeth Fricker.
Mee-eten: 18.00 uur (opgave voor 12.00
uur) tint@tue.nl

Lezing: Thich Nhat Hanh
We kijken naar een lezing van Thich
Hanh op DVD en luisteren naar de
essentie van Thich Nhat Hanhs boodschap: door onze gehaastheid in het
heden en onze gehechtheid aan gebeurtenissen uit het verleden blijven we
gevangen in een wereld van verdriet en
pijn. Door ons in aandacht te oefenen,
kunnen we in het hier en nu blijven en
meer van het leven gaan genieten.
Datum: woensdag 9 april 2008-03-12.
Tijd en locatie: 20.00 uur in café Tint.
Begeleiding: Hans d’Achard. Mee-eten:
18.00 uur (kosten 3.50 euro). Opgave
voor 12.00 uur Tint@tue.nl

Vredescentrum
‘Energie en Veiligheid’
In zaal 2 van het Auditorium is donderdag 20 maart, van 13.30 tot 15.15 uur het
college ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’.
Het onderwerp is ‘Energie en Veiligheid’.
Gastdocent is drs. Lucia van Geuns,
verbonden aan het Instituut voor internationale betrekkingen Clingendael.
‘Energie de achilleshiel van het Westen’,
schreef zij niet zo lang geleden samen
met generaal-majoor Kees Homan, eveneens verbonden aan Clingendael. Bij het
schaars worden van de fossiele brandstoffen lijkt energie invloed te krijgen op
vrede en veiligheid. Vechten om energie
dreigt. Ook wordt al gewaarschuwd voor
een ‘nieuwe Koude oorlog’, als Rusland
de gaskraan dicht draait. In de laatste
helft van het college zal de docent
vragen beantwoorden en ruimte geven
aan discussie. Bij deze college-cyclus
over techniek, vrede en veiligheid, zijn
studiepunten te behalen.

hierbij helpen. Tijdens het beoefenen
van Taiji leert het lichaam spanning af te
bouwen en tevens een goede en ontspannen houding aan te nemen. Er is vrije
inloop; je hoeft geen lid te zijn en je
hoeft je niet vooraf op te geven. Trek
lange mouwen en een lange broek aan
als je komt en eventueel taiji schoentjes,
of anders gewoon op je sokken. De lessen worden gegeven op het studentensportcentrum op de TUE op donderdag
27 maart en donderdag 3 april van 17.00
tot 18.oo.

LSVb
Medewerkers en Vrijwilligers
Vind jij dat het Nederlandse hoger
onderwijs beter kan? En kun je het aan
om een landelijke organisatie met tientallen medewerkers en vrijwilligers te
runnen?
Dan is een bestuursjaar bij de Landelijke
Studenten Vakbond de perfecte uitdaging! www.lsvb.nl

Batavierenrace
Enthousiastelingen gezocht
De Batavierenrace is ‘s werelds grootste
estafetteloop voor en door studenten. De
182 kilometer lange route start bij het
Sportcentrum van de Radboud
Universiteit Nijmegen en loopt via
Duitsland en de rustieke Achterhoek
naar de Universiteit Twente in Enschede.
Ter afsluiting van de race is op de campus in Enschede het grootste studentenfeest van Nederland. Aan het evenement
werken ongeveer 600 medewerkers mee
die in het weekend actief zijn om alles in
goede banen te leiden. Het wedstrijdsecretariaat zoekt mensen voor het verwerken van de uitslagen van alle lopers.
Studenten of pas afgestudeerden die het
leuk vinden om met gedistribueerde systemen, web services, asp.net, MS SQL
server, messages queues, NT services etc.
te werken zijn welkom. Er ligt al een uitgebreid systeem klaar, het gaat dan ook
voornamelijk om uitbreidingen en verbeteringen. Het is handig als je ervaring
met .NET programmeertalen hebt. Ook
kennis van internet en bekend zijn met
MS SQL server is een pré. Je werkt binnen WS samen met een andere programmeur en een ontwerper/tester. Interesse?
www.batavierenrace.nl/helpmee, nijmegen@batavierenrace.nl of 024-3615876.

Nationale Jeugdraad
Wil jij het Ministerie van LNV binnenstebuiten keren? Dan is de Nationale
Jeugdraad op zoek naar jou. Ben jij
tussen de 16-25 jaar? Durf jij de
uitdaging aan om ambtenaren en andere
medewerkers te interviewen over duurzaamheid? Op 17 april krijg jij de kans
om ze prikkelende vragen te stellen en
de minister daarover te adviseren! Klinkt
dit interessant?
Meld je dan vóór 25 maart aan op:
www.jeugdraad.nl/sqss

Elektrische gitaar gevonden
Een jaar geleden is bij het Hoofdgebouw
een zelfbouw-elektrische gitaar
gevonden, in een houten doos. De gitaar
ligt sindsdien te wachten op zijn
eigenaar, bij de balie van het Hoofdgebouw. Wie een dergelijke gitaar mist,
kan zich tijdens kantooruren melden bij
de balie.

Taijivereniging Qidao
Ontspannen rug
Rugklachten? Studenten taijivereniging
Qidao organiseert twee gratis themalessen over ‘een ontspannen rug’. Veel
mensen hebben last van hun rug, terwijl
dit helemaal niet nodig hoeft te zijn. De
juiste houding is een belangrijk aspect
bij het opheffen van allerhande rugklachten. De oosterse bewegingsleer taiji kan

Lees verder op pagina 14
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Building bridges with Lego bricks
Two bridges buckled under the
weight, but eight bridges were
strong enough. Last Friday 14 March
student association CHEOPS from
Architecture, Building and Planning
held a contest in Vertigo in the construction of Lego bridges. Altogether
38 first-year students competed with
each other - in groups of three or four
– to build the most beautiful and
most solid bridge. Joost van Dun,
Joep Rutgers, Wieger Meijer and
Wilbert de Koning won the beauty
prize with their round and slim construction. The creation by Ruben
Peeters, Roy van Hengten, Jordi
Laarhoven and Tyas Franssen proved
to be the strongest. Their construction can carry twelve kilos. The
bridges have a span of about one
hundred and fifty centimeters and
will be exhibited in the hall of Vertigo
until 19 March. Bellefleur Kramer
from the organization speaks of a
successful
event.
“Everybody
enjoyed getting started with Lego
bricks. The idea also appealed to
older students. Perhaps we will
expand the contest in the future.”

Feel good movie

Photo: Bart van Overbeeke

ISN/e list: lively community
More than 130 public
mailing lists may be
found on the TU/e list
server. One of them is the
ISN/e list, featuring a
lively community of over
900 members.
The list comes under the
responsibility of the executive committee of this
international
student
association and they ask
that no illegal products be
sold, no people be offended
or provocative opinions be
expressed on the list.
Anyone who does not
respect these requests will
be struck off the list
without further ado. ISN/e
itself uses the list to announce its activities, such
as the monthly film night
and the ISN dinner.
Every day about a dozen
calls are made. International students and
employees in Eindhoven
who are leaving sell their
bed, sofa or fridge. Or they
are getting started here and
are looking for a room, a
bicycle or new household
contents. Before the holidays there are frequent requests for or offers of a lift
home. Now and then there
are special calls, such as
someone asking where one
can buy first-day stamps.

Cedric Flazinska

Is the list working? Do you
get any reactions to your
call? Cedric Flazinska, a
Master student at the
Design Academy, has
already received three positive reactions to his
request for help from
someone with advanced 3D
platform
programming
knowledge. Cedric: ‘I think
the ISN/e list is very useful.
Many of those who subscribe have a technical or
creative background and
many people are willing to
help.’
Cedric, who is from Paris,
is working on a prototype
of a virtual designer of
shoes for his Master course
assignment. He chose the
subject of user-driven
design: ‘The shoe is taken
as an example of a product
people can design to their
own taste. The software
will work as a virtual
designer for you. You enter
specifics about your lifestyle and personality and
the virtual designer will
adjust your shoes to these
variables.’ Cedric plans to
finish his Master course in
September and for afterwards he has several
possible plans. Cedric:
‘One is to devote myself to
music for a while.’ He
misses his band in Paris,
Fungi, where he plays the

Andrei Korostelev

guitar. He has plans for an
open source band, where
people can freely add, use
and alter songs.

Bookcase
Muhammad
Rizwan
Asghar has already had one
reaction to his call for a
bookshelf. ‘I expect more
reactions.’ Rizwan needs a
bookcase ‘to put all of my
study stuff in, such as
lecture notes, handouts,
and books.’ At the same
time another ISN/e list
member is offering a
bookcase. Unfortunately
this bookcase is too big for
Rizwan: ‘My room is not
that big and I need a
bookcase that I can easily
move when I travel elsewhere.’ Rizwan is very
positive about the ISN/e
list: ‘It is really a collaborative network of international students and is
useful
for
everyone.’
Rizwan is doing a Master in
Computer Science and
Engineering and specializes in Information
Security Technology. He is
from Faisalabad, Pakistan,
and plans to stay at the
TU/e till August 2009:
‘Afterwards, I would like to
get some international experience.’
Andrei Korostelev put the

ISN/e list to good use to
find people who want to
play football near the
TEMA
building
on
Sundays at 12.30. Andrei
uses the ISN/e list now and
then to top up his supply of
new
team
members.
‘Usually after each post to
ISN we get two to four new
players. Some people
contact me directly about
details, but most of them
just come and join us, ‘ says
Andrei. He explains that
they play with hockey-size
goals. Normally they have
between 6 and 12 players.
Andrea who is from Minsk,
Belarus, says: ‘The original

backbone of this football
initiative was Belarussian
and
Russian
guys.
Nevertheless football is
multicultural. We play with
people from Bulgaria,
Romania, Holland, Poland,
Italy, and, when it is not
freezing, that is when it is
at least 30 degrees Celsius,
guys from Spain and Chili
join us as well.’ Andrei says
he’s been playing football
for as long as he can
remember: ‘And after
coming to Eindhoven
I became a real PSV
supporter.’
Until recently Andrea did
research in the field of
Service Oriented Systems
in SAN group at the
Computer
Science
&
Mathematics department.
At the moment he works as
a software engineer for
Sioux Embedded Systems.
He still likes to use the
ISN/e list: ‘Although the
list of subscribers is not
limited to students, it has a
strong student flavor./

.

www.isn-eindhoven.nl/
ISN@TUE.NL

Muhammad Rizwan Asghar

The English Page is written by Paula van de Riet and Ingrid
Magilsen. They can be reached at engcursor@tue.nl.

The Indian community at
TU/e invites everyone to
the Indian feel good
movie: ‘Taare Zamen Par’
or ‘Every child is special’
from director Aamir
Khan. One of the
messages of this movie is
that nothing is impossible. ‘This is the first time
we organize this, but we
plan to make it a regular
event,’ tells Chattarbir
Singh of the TU/e Indian
community.
Main character is Ishaan
Awasthi, an eight year old,
who has a world filled with
wonders that no one else
seems to appreciate. Poor
Ishaan who just cannot
seem to get anything right
in class or at home has to
be packed off to a
boarding school to ‘be
disciplined‘ which brings
only added trauma of
separation from his
family. One day a new art
teacher bursts onto the
scene, Ram Shankar
Nikumbh, who infects all
the students with joy and
optimism except Ishaan.
Nikumbh realizes that
Ishaan is very unhappy
and ultimately helps
Ishaan find himself.
2nd April 2008 at 6.30
PM, Blauwe Zaal,
Auditorium, Free
entrance, English subtitles
http://groups.google.com
/group/tue-indian-community

Housing
Do you have any
questions, problems or
complaints about your
housing? Please come to
the Open Office to talk to
the TU/e accommodation
officer and a representative of Vestide. The next
Open Office is held on
Tuesday 1 April at 16.00
hrs at the Education and
Student Service Center
(located in the main
building).

High tuition
Minister Plasterk finds it
totally unnecessary that
universities and ‘hogescholen’ charge nonEuropean students up to
four times the amount for
tuition and fees, but he
does not intend to forbid
it.
The adjustment of the
compensation for
students from outside the
European Economic Area
is not a cutback, the
Minister emphasized in
consultation with the
student unions.
Admittedly the compensation for this Group will
as of 2009 be frozen at
fifty million Euros per
year, but this does not
imply that the institutions
receive less money. “For
this reason they can keep
charging a normal sum
for tuition and fees.” If
they increase them nevertheless, they can compensate the students by
giving them knowledge
grants.(HOP)
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Vacatures
Secretaresse (V32.017), Security (SEC), faculteit
Wiskunde en Informatica (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1714,00 t/m
2383,00 euro).
Technician in the field of fluid dynamics (V34.306),
the group Mesoscopic Transport Phenomena,
department of Applied Physics (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1714,00 t/m
2383,00 euro).
Technicus (MTS) - experimentele vloeistofdynamica
(V34.307), de groep Wervel Dynamica van de faculteit Technische Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1714,00 t/m
2383,00 euro).
Technician in the field of fluid dynamics (V34.308),
the group Fluid Dynamics, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2220,00 t/m 2966,00 euro).
Technicus (HTS) - experimentele vloeistofdynamica
(V34.309), de groep Mesotopic Transport
Phenomena van de, faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2220,00 t/m 2966,00 euro).
Assistant Professor “Robust Control” (V35.391),
System and Control, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3792,00 t/m 4868,00 euro).

Assistant Professor “Automotive Power train
Modelling and Control” (V35.394), Control Systems
Technology, department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3792,00 t/m 4868,00 euro).
Full Professor in Sustainable Energy Systems
(V36337), department of Electrical Engineering (1,0
fte). Vast dienstverband.
Full Professor Organizational Behavior & Human
Decision Processes (V39.444), Human
Performance Management, department of
Technology Management (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2 (4803,00 t/m
8445,00 euro).
Opleider-Trainer (V83.62), Human resource development-team, dienst Personeel en Organisatie (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen maximaal 150
woorden lang zijn en moeten op de
woensdag één week voor plaatsing binnen
zijn. Ze kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)

.HX]HYDN¿ORVR¿H
)LORVRIHQRYHUYULMKHLG )

Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar
wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting
Hoor- en leescollege rond het begrip ‘vrijheid’, dat verkend
wordt vanuit zeer verschillende invalshoeken: vrijheid en
zelf, vrijheid en staat, vrijheid en biologische bepaaldheid,
vrije wil en determinisme, etc.
We lezen teksten van Thomas Aquino, Erasmus, Luther,
Kant, Mill, Nietzsche, Sartre, Mary Midgley, Daniel
Dennett, Harry Frankfurt e.a.
Wanneer: Blokken E+F,
GLQVGDJVXXUYDQDIPDDUW
,QVWURPHQRSGLQVGDJPDDUWLVQRJPRJHOLMN
Plaats: Auditorium, zaal 16
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie:YRRUVWXGHQWHQYDQDOOHIDFXOWHLWHQ
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het
µ&HUWL¿FDDW)LORVR¿H¶YDQGH78H]LH

KWWSZWPWXHQOHQVXEGHSDUWPHQWVDZHGXFDWLRQSKLORVRSK\BFHUWL¿FDWH

0HHULQIRUPDWLHRSKWWSRZLQIRWXHQORIYLDGHGRFHQW
SURIGU3DOP\UH2RPHQWHO
e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl
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Oud-decaan Jan Janssen:

“BMT is echt een faculteit geworden”
Reneman (1935) studeerde aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij
werd in 1974 hoogleraar Fysiologie aan de
Universiteit Maastricht. Daar hield hij
zich onder meer bezig met onderzoek
naar hart- en vaatziekten. Van 1985 tot
1999 gaf hij colleges aan de TU/e en van
1999 tot 2002 was hij president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Vanuit de Maastrichtse
universiteit maakte Reneman zich sterk
voor de multidisciplinaire opleiding.
“Mijn samenwerking met de TU/e stamt
al van 1972, toen ik nog werkzaam was in
de farmaceutische industrie”, vertelt hij.
De relatie bleef bestaan, ook toen hij in
1974 ging werken aan de Universiteit
Maastricht. “In die jaren hebben we aan
beider Colleges van Bestuur al het
voorstel gedaan een gezamenlijke opleiding op te zetten. We vonden dat we
mensen nodig hadden met zowel medische als technische kennis. Het was
toen veel te vroeg.”
Maar de opleiding kwam er, in 1997 om
precies te zijn. En de resultaten stemmen
ruim tien jaar later tot tevredenheid. “De
opleiding heeft mensen afgeleverd die
hun weg in de biomedische wereld
hebben gevonden. Er zijn goede promovendi die belangrijk onderzoek
hebben gedaan. Voor de industrie geldt
dat ze grote behoefte hebben aan deze afstudeerders. Wanneer je kijkt naar disciplines als imaging, in vivo-testen, X-ray
technologie en de moleculaire geneeskunde, dan zie je dat die een opleiding
BMT nodig hebben. Daarom zullen
mensen die zich op het grensgebied van
biomedisch en engineering bewegen,
altijd een goede baan kunnen vinden.”

Initiatief
Toch zijn er volgens Reneman in de
afgelopen jaren hobbels geweest in de
samenwerking tussen Eindhoven en
Maastricht. “Onderzoekers en docenten
zijn het initiatief kwijtgeraakt ten gunste
van bestuurders. Dat is nooit goed.
Hoewel ze het zelf altijd proberen om te

Chriz van de Graaf/Han Konings
Hoogleraar Jan Janssen was de belangrijkste initiator en
kartrekker van de opleiding Biomedische Technologie. Tot zijn
emeritaat in 2003 was hij decaan van de faculteit. De
opleiding, waarmee de TU/e en de Universiteit Maastricht in
1997 van start gingen, viert vandaag 20 maart het tweede
lustrum. Namens de Limburgse universiteit was hoogleraar
Rob Reneman nauw betrokken bij de oprichting. Beide heren
kijken kort terug op de ontstaansgeschiedenis en spreken
zich uit over de huidige stand van zaken.
draaien, zijn bestuurders een afgeleide
van de organisatie. Ze weten niet waar het
over gaat, je moet daarom altijd zelf het
initiatief houden.”
Wat is volgens hem in essentie het
probleem? Reneman: “In Maastricht is de
tUL (transnationale Universiteit
Limburg) opgericht, buiten Eindhoven
om, een blunder van jewelste. Eindhoven
is in Nijmegen en Utrecht gaan shoppen
voor samenwerking, dat verdient ook niet
de schoonheidsprijs. Toen Jo Ritzen,
collegevoorzitter in Maastricht, begon
met Biological Engineering in het
verband van tUL werd zijn Eindhovense
collega Lundqvist weer boos. Na deze
periode hebben de onderzoekers het
initiatief teruggenomen - de samenwerking komt weer op gang.” Dat vindt
Reneman ook belangrijk. “Wij hebben
deskundigheid die Eindhoven niet heeft
en we hebben de hardere vakken uit
Eindhoven nodig voor onze opleiding en
voor ons onderzoek.”
Oud-decaan Jan Janssen heeft toch een
andere kijk op de verhouding EindhovenMaastricht. “Het onderwijs aan de
Maastrichtse kant is eigenlijk nooit goed
van de grond gekomen. Door wettelijke
bepalingen was het niet mogelijk om de
opleiding aan beide universiteiten te
starten en werd gekozen voor Eindhoven.
Het was de bedoeling dat de Eindhovense
studenten een deel van hun onderwijs

aan de Maastrichtse universiteit gingen
volgen. Over dat deel waren de studenten
echter niet enthousiast. Het ging te veel
over feitelijkheden en het ontbrak
bepaalde docenten aan zelfvertrouwen.
Het is in Maastricht ook bijna regel dat je
alles zelf moet oplossen en niet kunt
terugvallen op een groep. Later zijn we
zelfs overgestapt naar het academisch
ziekenhuis. Daar begreep men ons wel.
Ik vond dat erg jammer, want als geboren
Limburger had ik echt mijn kaarten gezet
op de samenwerking met Maastricht.”
Op dit moment vindt Janssen dat
sommige hoogleraren bij BMT wel erg
gericht zijn op hun eigen vakgebied en
het grotere geheel een beetje uit het oog
verliezen. Janssen: “Het geldt overigens
zeker niet voor alle hoogleraren, maar wat
dat aangaat is BMT wel een echte faculteit
geworden. Het groepsgevoel uit de eerste
jaren, waarbij iedereen deel uitmaakte
van het team, is er niet meer.”

Biomedische aspecten
Reneman vindt dat in Eindhoven op dit
moment de biomedische aspecten onderbelicht blijven. “Dat was niet de doelstelling van de opleiding. Het is ook niet
goed. Ik zal een voorbeeld geven.
Maastricht is, net als Utrecht, begonnen
met een nieuwe medische opleiding.
Iedereen met een biomedische bachelor
kan zich aanmelden. In vier jaar haal je

een artsendiploma en een researchmaster. Een prachtige opleiding. Ik zit de
biomedische accreditatiecommissie en
heb zodoende mee kunnen kijken over de
schouder van de selectiecommissie voor
de opleiding. Tot mijn ergernis heeft
niemand van de aanmeldingen van de
biomedische opleiding van Eindhoven en
Maastricht de kennistoets gehaald. Hun
biologische kennis is te gering. Mensen
van de biomedische opleiding in Twente
is het wel gelukt. In het begin van de
opleiding BMT in Eindhoven kregen
studenten veel meer biomedische kennis.
Dan denk ik: potverdomme, we waren de
eerste en nu zijn we het doel voorbijgeschoten. De engineering in Eindhoven
staat op hoog niveau - de biologische
kennis is beperkt aanwezig. Maar dit is
aan het veranderen. Het is net als met
goede wijn, ook die kent mindere
periodes.”
Ook hier is Janssen het niet mee eens.
“We hebben juist aan bestaande
disciplines een biomedisch gezicht
gegeven en dat weten te integreren tot
een nieuwe opleiding. Overigens vraag ik
me af hoeveel mensen zich vanuit
Eindhoven en Maastricht hebben aangemeld voor die nieuwe medische
opleiding.”
Waar Janssen wel kritiek op heeft, is het
toenemende belang van het fundamenteel onderzoek binnen BMT. Het
zoeken naar applicaties lijdt daar volgens
hem onder. “Want daar zijn we de
opleiding toch ooit voor begonnen: om
iets te ontwikkelen dat ten nutte kan zijn
van de zieke mens. Ik zou het mooi
vinden als dat weer meer naar elkaar kon
toegroeien en er niet teveel nadruk komt
te liggen op alleen het fundamentele
onderzoek. Je ziet ook dat bepaalde hoogleraren daardoor tekort gedaan worden.”
Over het geheel genomen is Janssen
echter nog zeer tevreden met de
opleiding. “Inhoudelijk is die nog steeds
hartstikke goed.”/

.
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Leuke Bijbaan?

www.contacture.nl

Bijverdienen naast je studie?
Wil je graag werken in een logistieke omgeving en ben je
op zaterdag en/of tijdens de vakantie beschikbaar?
Kom dan werken bij Schuitema in Eindhoven!
Wij zoeken parttime orderpickers.
Heb je interesse, neem dan contact op met Capac via
T: 040-2618121 of mail je CV naar: eindhoven.1147@capac.nl

Sharing knowledge, working together, research, innovation. It is all part of the only campus
university in the netherlands: the university of twente (UT). A university with an international
character. We have for example many foreign doctoral students, and Master Programmes are provided
in English. Divided over 5 faculties, we provide more than 50 bachelor and master programmes,
varying from applied physics and public administration to applied communication science and biomedical technology. In beautiful green surroundings, more than 8000 students and 2700 staff live,
work and recreate at the UT. It is also a place where talented people get every opportunity to perform
cutting edge research. But as an entrepreneurial university this is not all we do. In ‘kennispark’,
for example, we work together with the business community, we support our students in setting
up their own businesses and participate in many projects in the area of knowledge development.
In brief, a dynamic climate in which to work and study.

the entrepreneurial

university is looking for
PhD student

for the Value IT-project within the Information Systems Group
In the Value-IT project we will work with the music industry and the energy business to develop two prototypes for dynamic alignment of value models and coordination models in these businesses. Our goal in both
domains is design and validate advanced techniques for the adaptive and hierarchical bundling of commercial IT services that match consumer needs. See http://www.e3value.com/projects/ourprojects/value-it/ for
the complete project description. Your main task will be to do research, but you will be given the opportunity
In several areas women are still underrepresented.
Therefore women are expressly invited to apply.

to acquire some teaching experience. Further on you will investigate how a coordination process can be
automatically configured to match a value model and quality of service requirements, and how this can be

The University of Twente is affiliated with the Career Center Twente
(CCT). CCT facilitates your career moves in Twente offering assistance
with, among other things, employmentfinding for you and your partner,
finding accommodation and childcare. More information? Please refer
to www.cctwente.nl.

deployed on a service-oriented business platform. We ask a MSc degree in business informatics, software
engineering, computer science or equivalent degree. Good communication skills, in writing as well as oral.

Your salary: € 2.558,- gross per month in the fourth year. More information: prof.dr. R. Wieringa, telephone
(+31) 53 489 41 89 (roelw@cs.utwente.nl). Your application -together with curriculum vitae, the list of courses
you have followed (with grades), the names and addresses of two referees and referring nr. 3030/08/083can be sent to is_jobs@ewi.utwente.nl. Indicate [Value-IT] in your subject heading.

For the description of the vacancy or more vacancies, visit www.utwente.nl/vacatures/en/

We do not appreciate unrequested promotional responses in response to the above.
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TU/e’ers en hun favoriete boek
De Boekenweek loopt van 12 tot en
met 22 maart. We vroegen enkele
TU/e’ers daarom naar hun
lievelingsboek.

Wie? D o n a l d P o s t h u m a , m e d e w e r k e r I C T e n s t u d e n t W e r k t u i g b o u w k u n d e
Lievelingsboek? De brief voor de koning van Tonke Dragt
Waarom? H e t i s e e n e r g s p a n n e n d b o e k . I k h e r i n n e r d e h e t u i t m i j n j e u g d
en heb het nu in de kerstvakantie weer eens gelezen. Het is voor mij
vooral jeugdsentiment. De hoofdpersoon is een jonge jongen en ik kon
me daar goed mee identificeren. Het is goed geschreven en leest erg
prettig. De brief voor de koning is een echt avonturenboek en ik lees
altijd van dat soort boeken. Lord of the Rings vond ik bijvoorbeeld ook
een heel goed avonturenboek. Met mijn studie schiet het lezen er wel
eens bij in. Ik lees daarom vooral zo af en toe in de vakantie.

Wie? P r o f . d r . H a n s
Niemantsverdriet, hoogleraar
Scheikundige Technologie
Lievelingsboek? De ontdekking
van de hemel van Harry Mulisch
Waarom? H e t i s e e n b o e i e n d e n
soepel geschreven boek. Het
bevat heel veel ingrediënten. De
ontdekking van de hemel is
mystiek, er zit humor in en het
plot is erg goed. Je kunt er veel
informatie en weetjes uit halen.
Bijvoorbeeld over architectuur,
maar Mulisch beschrijft ook
allerlei plaatsen. Hij schrijft het
dan zo beeldend, dat ik het zo
voor me zie. Vooral bij plekken
waar ik zelf ooit ben geweest is
dat erg bijzonder. Ik heb het boek
twee keer gelezen en de eerste
keer las ik het in één keer uit. Ik
lees graag Nederlandse
literatuur, bijvoorbeeld van
Bernlef of van W.F. Hermans.
Maar ik houd ook wel van een
spannende thriller of detective op
zijn tijd. Ik lees vooral veel
onderweg, op vakantie en soms
’s avonds nog. Als ik niet in slaap
val dan. Doordat ik al zoveel
vakliteratuur heb, lees ik minder
vaak ter ontspanning dan ik zou
willen.

Wie? J o y c e v a n d e n H o f , s t u d e n t e T e c h n i s c h e
Innovatiewetenschappen
Lievelingsboek? Jane Eyre van Charlotte Brontë
Waarom? I k v i n d h e t e e n s u p e r m o o i v e r h a a l . E r z i t h e e l v e e l p a s s i e i n .
Ik lees graag boeken waarin sterke vrouwenpersonen een belangrijke
rol spelen. Ik wil het leven van de personages kunn en voelen en dat is
bij Jane Eyre echt het geval. Ik ga er helemaal in mee. Ik heb het boek
al heel vaak gelezen, soms lees ik er nu nog passages uit. Ik heb drie
exemplaren, twee in het Nederlands en één in het Engels. De tweede in
het Nederlands heb ik gekocht, omdat ik het zo’n mooie editie vind. Ik
las op de middelbare school altijd heel veel, maar sinds ik op de
universiteit zit heb ik er wat minder tijd voor. Het liefst lees ik thuis in
mijn favoriete stoel.

Wie? D r s . J e l m e r S i e b e n , p e r s o n e e l s a d v i s e u r I n d u s t r i a l D e s i g n
Lievelingsboek? Het schervengericht van A.F.Th. van der Heijden
Waarom? H e t w o o r d g e b r u i k v a n V a n d e r H e i j d e n i s m a g i s t r a a l . D i e m a n
heeft een ongebreidelde fantasie. Hij kan tot in detail een aparte wereld
schetsen. In Het schervengericht weet hij werkelijkheid en fictie prachtig
met elkaar te verweven. Het is geniaal hoe hij dader en slachtoffer bij
elkaar weet te brengen. Ik lees het liefst in bed. Ik zit in een leesclub en
lees daarvoor in ieder geval eens in de zes weken een boek.

TU/e’ers winnen finale Solistenconcours
De jury was het er vrij snel over
eens; Marc Kanters is de beste
solist. Hij won de juryprijs in de
finale van het Solistenconcours
maandagavond 17 maart in het
Auditorium.
Eindhovens
Studenten Muziek Gezelschap
Quadrivium
en
Studium
Generale hielden de wedstrijd.
De
TU/e-student
werktuigbouwkunde wist met zijn muziekinstrument marimba de jury
te bekoren. Hij won met zijn vertolking van Monograph 4 van
Richard. De jury vond dat Marc
erg overtuigend speelde, dat hij
veel klanken uit het instrument
kon halen en dat zijn uitstraling
goed is. Hij scoorde goed op
vrijwel alle criteria. Naast de
juryprijs was er ook nog een
publieksprijs. Daarmee ging
Tom
Peeters,
student
Biomedische Technologie, aan de
haal. Hij speelde op zijn
altsaxofoon
Tableaux
de
Provence, deel een, twee en vijf
van Paule Maurice. De twee
solisten namen het op tegen
negen andere finalisten. Daarvan
studeren de meesten op de TU/e,

/Prijsuitreiking
Artbowl

Maar liefst zeshonderd kommen
zijn door TU/e medewerkers
beschilderd om mee te doen aan de
Artbowl-wedstrijd. Hun kerst pakket bevatte dit jaar onder
andere een blanco kom en verf attributen met daarbij de uit nodiging deze artbowl beschilderd
weer in te leveren. Holland Art
Gallery verzorgde het afbakken van
de kommen en bepaalde onder tussen prijswinnaars. De prijzen,
een reischeque, een kookworkshop
en kunstwerkjes van Selwyn
Senatori, zullen worden uitgereikt
door Frank Stroeken, directeur van
Holland Art Gallery.
De zeshonderd kommen worden
tijdens deze prijsuitreiking terug gegeven aan de makers.
Hal Hoofdgebouw: dinsdag 1 april
om 16.00 uur.

/Jesus Camp

Een evangelisch zomerkamp voor
Amerikaanse kinderen is het
onderwerp van een onthutsende
documentaire van Heid Ewing en
Rachel Grady. Of we te maken
hebben met een leerschool voor
geluk of met pure hersenspoeling
laten de makers van Jesus Camp
over aan het interpretatievermogen
van de kijker. In het verhaal over
het christelijke kinderkamp ‘Kids
on Fire’, is een stuk politiek mee genomen over het aanstellen van
een nieuwe rechter bij het Supreme
Court; Bush schuift de evange lische rechter Samuel Alito naar
voren.
Filmhuis De Zwarte Doos: 20, 25 en
26 maart om 20.00 u. Entree 2,50
euro (studentenpas) en 7 euro.

/Once

De Ierse schrijver/regisseur John
Carney wil met zijn debuutfilm
Once de boodschap overbrengen
dat we leven in een wereld waarin
een liedje van drie minuten
evenveel zegt als tien pagina’s
tekst. In deze arthouse musical
ontmoet een straatmuzikant een
rozen verkopende immigrante uit
Tsjechië. Zijn gitaarspel en de
piano van haar komen samen in
een van de mooiste scènes van de
film. John Carney is voormalig
bassist bij de Ierse band The
Frames. Hoofdrolspeler Glen
Hansard is zanger van deze rock formatie die in 2005 hoogtepunt
van Pinkpop was.
Filmhuis De Zwarte Doos: 27 maart,
1 en 2 april om 20.00 u. Entree 2,50
euro (studentenpas) en 7 euro.

/DDW niet in
herfstvakantie

Marc Kanters. Foto:Bart van Overbeeke

een aantal op de Fontys en deden
er ook een paar (oud-)
Quadriviumleden mee. Volgens

Erik de Jong van de organisatie
verliep de avond ‘vrijwel vlekkeloos’. “Alleen een pianist had

zijn vleugel niet goed staan,
waardoor hij een paar keer moest
stoppen.”

Voor het eerst in zeven jaar vindt
de Dutch Design Week niet plaats
tijdens de herfstvakantie maar een
week later. Aanleiding daarvoor is
Marathon Eindhoven die in het
eerste weekend van de vakantie
gepland staat. Dit betekent dat de
gehele binnenstad tijdens het
openingsweekend onbereikbaar
zou zijn voor publiek. DDW heeft
daarom besloten de 800 designers
een week later de ruimte te geven.
De centrale locaties zijn als
vanouds het Klokgebouw op Strijp
S en TU/e.
Binnenstad Eindhoven, 40 locaties:
18 t/m 26 oktober.
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Onverzekerde studenten
riskeren boete
Studenten die geen zorgverzekering
afsluiten,
riskeren vanaf 2010 een
boete. Bovendien worden
ze gedwongen zich te verzekeren. De mogelijkheid
bestaat verder dat studenten worden gekort op
de studiefinanciering. De
ministerraad heeft de
plannen hiervoor van
CDA-minister Ab Klink
van
Volksgezondheid
goedgekeurd.
In 2006 waren elfduizend
studenten niet verzekerd.
Daarvan studeren er 4490
aan een universiteit. Het

afsluiten
van
een
ziektekostenverzekering
is verplicht.
De regering wil onverzekerde Nederlanders opsporen. Eerst krijgen ze
een waarschuwing, drie
maanden later een boete
van driehonderd euro en
weer drie maanden later
een tweede boete. Wie zich
nog steeds niet verzekert,
wordt door de staat bij een
verzekering ingeschreven.
Vooral achttienjarigen, allochtonen en kinderen zijn
relatief
vaak
onverzekerd./

.

Meeste studenten
komen goed rond
Foto:Bart van Overbeeke

Unihockey nieuwe sport op universiteit
Toen studenten Technische Bedrijfskunde Edwin
van Oosten en Thomas
Donders in 2007 voor hun
stage naar Zweden gingen,
liepen ze al snel warm voor
de sport ‘unihockey’. Dit is
een combinatie van ijshockey en zaalhockey.
Edwin: “Met een ijshockeystick moet je een plastic hol
balletje met gaatjes raken.

Je speelt in een zaal met
een
team
van
vier
personen. In principe
bestaat een team uit zowel
dames als heren. Er is geen
keeper. Het is een erg
snelle sport.”
Unihockey is in Zweden al
heel populair, maar in
Nederland minder bekend.
Terug in Eindhoven misten
de studenten de sport

zozeer, dat ze besloten zelf
een club op te richten. Ze
wisten wat mensen enthousiast te maken voor
hun plannen en de eerste
training is nu 3 april van
21.30 tot 23.00 uur in het
Sportcentrum. Het is de
bedoeling dat hockeyster
Mayke van der Ploeg de
trainingen mee gaat verzorgen. Zij zit in het

Nederlandse damesteam
van de vergelijkbare sport
‘floorball’.
Alle benodigdheden zijn
er, dus mensen die mee
willen doen, hoeven zelf
niets mee te nemen. /

.

Voor meer informatie en
inschrijven:www.floorball.dse.nl

Zo’n elf procent van de studenten kan niet goed
rondkomen. Dat blijkt uit
een enquête onder 300
deelnemers
aan
het
studentenpanel van de
Landelijke
Studentenvakbond.
Een derde van de ondervraagden zegt te kunnen
sparen en veertig procent
komt
‘gewoon’
rond.
Zestien procent van de studenten
leeft
noodgedwongen zuinig. De elf
procent die zegt niet te
kunnen rondkomen, leent
bij of zoekt extra werk.
De maandelijkse

bestedingsruimte
blijkt
nogal uiteen te lopen. Bijna
driekwart van de deelnemers kan tussen de vierhonderd en de duizend
euro per maand uitgeven.
Vijftien procent heeft
maandelijks minder dan
vierhonderd euro. De rest
zit met een budget van
meer dan duizend euro per
maand stevig in de slappe
was. Het geld komt van de
basisbeurs, de IB-groep en
van
het
thuisfront.
Bovendien werken de studenten volop. /

.

Inschrijven mogelijk voor Europese zomercursussen van BEST
Tot 6 april is het mogelijk
je in te schrijven voor de
zomercursussen die
georganiseerd worden
door BEST. Board of
European Students of
Technology is een
Europees netwerk van
lokale BEST-groepen, elk
verbonden aan een
technische universiteit.
BEST biedt studenten
tegen geringe vergoeding

technische cursussen aan
die deelnemers behalve
kennis en plezier, ook een
internationaal (vrienden)netwerk opleveren.
In Zagreb (Kroatië) wordt
het innerlijk van biomedische elektronica bestudeerd,
in
Coimbra
(Portugal) bouwen studenten aan een toekomstdroom met architectonische oplossingen en in
Trondheim (Noorwegen)

verdiepen ze zich in de
scheepsindustrie. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden
van de vijftig zomercursussen. “Het zijn evenementen voor en door technische studenten. Trefwoorden zijn internationaal, technisch en goedkoop”, zegt voorzitter van
de Eindhovense BESTgroep Frank Schoenaker.
De meeste van de bijna
tachtig
BEST-groepen

organiseren in de zomer
tweewekelijkse cursussen.
Vaste prik zijn onderwerpen als robotica, duurzame energie en biomedische techniek. “Wij hebben
zelf een cursus Nanotechnologie
georganiseerd. Daar is veel interesse voor, van de 250
studenten die zich volgens
verwachting gaan aanmelden, kunnen we maar
10 procent plaatsen.”

TU/e is momenteel de
enige Nederlandse universiteit waar BEST actief is,
maar TU Delft is ook geïnteresseerd in BEST. Voordeel van de huidige monopoliepositie is dat de
Eindhovense
studenten
goede kans maken om
ingeloot te worden bij
buitenlandse
universiteiten. Iedere lokale BESTgroep wil graag zoveel
mogelijk
verschillende

nationaliteiten bijeen hebben. Een belangrijk doel is
immers het stimuleren van
de Europese contacten.
TU/e studenten kunnen
zich tot 6 april met een
motivatiebrief - zonder foto
- aanmelden./

.

Meer informatie vind je op
www.best.eu.org

En hoe is het in Hong Kong?

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

Toen ik begin september
2007 te horen kreeg dat
ik uitgeloot was voor een
exchange semester buiten
Europa, besloot ik zelf het
heft in handen te nemen.
Ik wilde al jaren graag
naar Azië en was dan ook

erg blij toen mijn
afstudeerbegeleider mij
in contact bracht met een
professor van de Chinese
University of Hong Kong.
Sinds begin februari werk
ik voor twee maanden aan
een onderzoeksproject op
het gebied van ‘reverse
logistics’ in Hong Kong.
Op de universiteit ga ik
veel om met Chinese
phd- en masterstudenten.
De mentaliteit van deze
studenten is wel wat
anders dan ik gewend ben
in Eindhoven. De studenten maken lange dagen in
hun kantoortjes en
komen zelden van de
universiteitscampus af.
Er worden dan ook hoge
eisen gesteld aan de
voortgang die ze maken
in hun onderzoek.
Hoewel deze omgeving in

het begin wel even
wennen was, begint het
contact met de Chinese
studenten nu steeds vanzelfsprekender te worden.
Afgelopen vrijdag heb ik
ze dan ook getrakteerd op
zelf gemaakte Hollandse
hutspot.
De weekenden hier breng
ik door met het bezoeken
van alle toeristische trekpleisters in de stad. Hong
Kong is enorm divers; je
kunt er hiken in de
bergen, flaneren over de
boulevard, winkelen in
enorme shoppingmalls of
traditioneel Cantonees
eten. Verder volg ik twee
avonden in de week een
cursus Chinees. Hiermee
bereid ik mij voor op een
drieweekse reis door
China, die ik na mijn
onderzoeksstage ga

maken. De
Chinese cultuur
en het veelbesproken ‘economische wonder’
fascineren me
enorm en ik kijk
dan ook uit naar
deze reis.
Na mijn reis door
China begint er
weer een geheel
nieuw avontuur!
Begin mei vlieg ik
van Hong Kong
naar Evansville,
Indiana in de VS.
Hier ga ik drie
maanden lang
stage lopen bij
DSM Engineering
Plastics. Hoewel het
allemaal net wat meer
moeite heeft gekost dan
op exchange semester
gaan, ben ik blij dat ik zelf

deze stages heb geregeld.
Twee werelddelen in één
semester verkennen en
letterlijk een ‘rondje om
de wereld’ vliegen is een
unieke ervaring, waarvan

ik volop aan het genieten
ben!

Ida Sanders,
student Technologie
Management
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Bruggen bouwen met Legosteentjes
Twee bruggen bezweken onder het
gewicht, maar acht bruggen hielden
het prima. Studievereniging CHEOPS
van Bouwkunde hield afgelopen
vrijdag 14 maart in Vertigo een wed strijd in het bouwen van bruggen van
Lego. In totaal gingen 38 eerstejaars in groepjes van drie à vier - de strijd
met elkaar aan voor de mooiste en
meest solide brug. Joost van Dun, Joep
Rutgers, Wieger Meijer en Wilbert de
Koning sleepten de schoonheidsprijs
binnen met hun ronde en slanke con structie. De creatie van Ruben
Peeters, Roy van Hengten, Jordi
Laarhoven en Tyas Franssen bleek het
stevigst. Hun bouwwerk kan twaalf
kilo dragen. De bruggen overspannen
ongeveer anderhalve meter en worden
tot 19 maart tentoongesteld in de hal
van Vertigo. Bellefleur Kramer van de
organisatie spreekt van een geslaagd
evenement. “Iedereen vond het erg
leuk om met Lego aan de slag te gaan.
Ook de ouderejaars sprak het idee
aan. Wellicht dat we de wedstrijd in de
toekomst uitbreiden.”
Foto: Bart van Overbeeke

Dierenseks

Vertigo wint frisbeetoernooi
De Eindhovense studenten
frisbeeclub
E.S.F.V.
Vertigo heeft zaterdag 15
maart het indoortoernooi
Right to Play in Delft gewonnen. Het Eindhovense
Vertigo
moest
het
opnemen tegen vijf andere
teams. Met vijf overwinningen op rij haalden ze de
eerste prijs binnen. Right
to Play is een organisatie

die het beoefenen van een
sport stimuleert in ontwikkelingslanden.
De
Nederlandse Frisbee Bond
steunt deze organisatie en
houdt jaarlijks een indooren outdoortoernooi voor
frisbeeërs met maximaal
1,5 jaar ervaring./

.

FSE-feest

Veel ‘Hooguspocus’ op W-Hoogfeest

De Federatie Studieverenigingen Eindhoven houdt
dinsdag 25 maart vanaf
21.00 uur het FSE-feest.
De locatie is Café Thomas
en band Klaarwakker zorgt
voor de muziek. De studieverenigingen binden vanaf
22.00 uur de strijd met
elkaar aan in bierestafettes. Kaartjes à twee euro in
de voorverkoop en drie
euro aan de deur.

Studieverenigingen W.S.V. Simon Stevin en SvBMT
Protagoras houden 10 april van 21.00 tot 04.00 uur het WHoogfeest. Dit feest wordt gehouden in de sociëteit van
Demos in de Bunker. Het thema is ‘W-Hooguspocus’. De
band Geruis treedt op met pop- en rockcovers. De twee
studieverenigingen organiseren het feest al jaren. Ze verwachten ongeveer vijfhonderd studenten.
Kaarten kunnen in de voorverkoop worden gekocht in het
Prothok of in de Simonkamer (beiden in W-Hoog) en
kosten dan twee euro. Koop je een kaartje op het feest zelf,
dan ben je drie euro kwijt./

.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus.
Deze week een analyse van Rob Ilbrink en Remy Rijkse
(beiden eerstejaars masterstudent Bouwkunde) en van Erik
Roebroek en Stijn Dierikx (beiden derdejaars student
Werktuigbouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Rob en Remy zien direct
mannenschoenen staan. Ook
de Hazes-foto’s en hoed
vallen meteen op. Dit is in
ieder geval wel een fan van
het Nederlandse lied. De
kamer is best netjes - alleen
de kleren over de bank
maken het rommelig.
Waarschijnlijk woont deze
persoon er dus nog niet zo
lang. Ze gokken er op dat hij
een tweedejaars student is.
Hij studeert
Werktuigbouwkunde of
Technische Bedrijfskunde.
Op zijn kamer zijn niet veel
spullen te zien waaruit
hobby’s afgeleid zouden
kunnen worden. Misschien
dat hij zijn tijd doorbrengt
met tv kijken en computer spelletjes spelen. Het zou
ook kunnen dat hij niet zo
vaak thuis is, maar meer tijd
doorbrengt bij een
studentenvereniging. Bij
SSRE bijvoorbeeld, want er

wordt een SSRE-sticker
ontdekt. Tussen de schoenen
ontdekken Rob en Remy ook
sportschoenen. Aangezien
hij bij een studenten vereniging zit en er geen
tennisracket of hockeystick
te vinden is op zijn kamer,
zal hij wel roeien. Zoals
gezegd, is hij niet vaak thuis
en hij eet dan ook vaak
buiten de deur. Vandaar dat
in zijn koelkast alleen bier en
jus bewaard worden; de
laatste om cocktails mee te
maken met de cocktail shaker die op de foto te zien
is naast de SSRE-sticker.
Erik en Stijn merken ook de
mannenschoenen op. Verder
zien de kleren op de bank er
ook mannelijk uit. De laptop
wordt herkend als bezit van
een derdejaars student. Erik
ziet hier wel een bedrijfskun destudent wonen, Stijn vindt
de kamer de indruk geven

dat er een meer technisch
georiënteerde persoon
woont; alles is recht toe
recht aan, hij heeft weinig
frutsels. Ook Erik en Stijn
zien de sportschoenen
staan, maar hij lijkt hen geen
sportief type. Hij houdt wel
van lezen, ze zien namelijk
boeken staan en op de closeup foto is een stripboek te
zien. Hij heeft een wind dichte jas, dus misschien
doet hij toch aan een sport;
roeien of zeilen. Hij is ook
een actieve student, iemand
die lid is van een vereniging.
De kamer is daar naar
ingericht: lekker ont spannen. Die vereniging zou
best wel eens Thêta kunnen
zijn. Aangezien hij niet vaak
thuis is maar eerder bij de
vereniging te vinden is, staat
er weinig in zijn koelkast. Hij
heeft alleen het broodnodige
in huis, zoals beleg,
tomaten, melk en bier.

Erik Jansen is derdejaars
student Technische
Bedrijfskunde. Hij heeft
eerst een hbo-opleiding
gedaan en is inmiddels
klaar met de pre-master.
Hij is lid van SSRE en daar binnen van het dispuut
WASSADAMO. Hij houdt
van zeilen, voetbal kijken
en muziek luisteren. Hij
gaat vaak naar concerten
van onder andere de
Smashing Pumpkins,
Underworld en Radiohead,
maar hij houdt ook van
oudere muziek. André
Hazes vindt hij vooral een
‘mooi figuur’, maar hij
heeft ook leuke liedjes. In
het dispuutshuis, waar zijn
kamer zich bevindt, wordt
meestal samen gegeten. Af
en toe hebben ze wel eens
wat kratjes bier in huis.
Verder heeft hij zelf alleen
standaarddingen zoals
beleg, melk en fris in de
koelkast liggen.

“Seks met dieren mag,
zolang je er geen plezier
aan beleeft”, dat is de
conclusie van de eerste
behandeling in de Kamer
over dit onderwerp.
Misschien heeft onze
premier dan toch gelijk
dat er een gebrek is aan
algemene normen en
waarden in ons land. Het is
toch waanzin dat regels
mensen moeten gaan
weerhouden om seks met
dieren te hebben?
Bovendien blijkt het ook
nog eens erg lastig om een
dergelijke wet te
formuleren. Zo is tijdens
het debat besloten dat de
term ‘seksuele handelin gen met dieren’ vervangen
moet worden door
‘ontuchtige handelingen’.
Anders zou dit als gevolg
hebben dat iedere boer die
dieren fokt, vervolgd kan
worden voor het over treden van deze wet. Ook
zou het een dierenarts
verbieden om enthousiast
over zijn werk te zijn, want
het laten verdwijnen van je
arm in de reet van een koe
is voor sommige toch wel
degelijk een seksuele
handeling.
Maar blijkbaar is deze wet
nodig in ons land, want uit
onderzoek blijkt dat
Nederland 65 procent van
de mondiale dieren pornomarkt in handen
heeft. Hopelijk is deze
totale hoeveelheid niet al
te groot, want ik moet er
niet aan denken dat naast
alle wietplantages ook
nog eens overal in donkere
kamertjes varkens worden
verkracht. Of is het zo dat
het tv-programma ‘boer
zoekt vrouw’ ook onder de
categorie dierenporno
valt? Want dan is het hoge
percentage goed te
verklaren door middel van
dit kijkcijferkanon.
Hoe dan ook, vanaf nu
gaat de Kamer het hebben
over de exacte formulering
van de wet. Dit zal dan
waarschijnlijk uit gaan
draaien op een hoop
miereneuken. Maar ja, dat
is nou eenmaal
toegestaan zolang
niemand er lol aan beleeft!
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

20 maart 2008 Cursor
20/ Ruis

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.
Wie:

Remon Kappen / 25 / zevendejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds 2 maanden
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Ik was in het Textielmuseum te
Tilburg, waar nog op ambachtelijke wijze wordt
geweven, zo ook deze stof met z’n buitengewone
glans. Het was moeilijk te fotograferen: weinig
licht in een obscuur hoekje van het museum. Ik
vind het heel fijn om een beeld als desktop te
hebben, maar niet een al te expliciet beeld. Ik houd
meer van suggesties: een impliciet beeld dat nog
iets aan de verbeelding overlaat. Ik houd van die
suggestie, het mysterie en het doet me denken aan
de rode kamer in David Lynch’s Twin Peaks-film
‘Fire walk with me’. Een
gordijn verhult iets, het
kan het begin of einde
van een voorstelling zijn,
er kan steeds iets anders
achter zitten. Ik heb toen
in het museum trouwens
niet gekeken wat er
achter het gordijn zat
want de verbeelding is al
voldoende.”

Effe zeuren

Fred Steutel
Een koloniale Nederlandse soldaat
vraagt aan een Surinaams meisje “Mag
ik jou tutoyeren?” Antwoord: ” Da’s
goed, maar niet hier in die natte gras”.
Bij het woord meanderen, bekruipt mij
een soortgelijk gevoel; niet helemaal
comme il faut: “Mag ik hier even
meanderen?”
Hoe dat ook zij, de Dommel moet weer
tot meanderen worden gebracht, met
geweld. De Dommel gaat dus ‘op de
schop’. Je houdt je hart vast: als een
landschap in zijn oorspronkelijke of ‘natuurlijke’ staat moet worden teruggebracht, gaat dat doorgaans gepaard met
de inzet van groot materieel, draglines
en bulldozers, want de natuur krijg je

niet zomaar klein. Volgens een bericht
in Cursor 24 zullen de werkzaamheden
echter voornamelijk plaats vinden
“vanaf een boot”. Zouden ze weten dat
de gemiddelde diepte van de Dommel
29,4 cm bedraagt?
Er zijn hoge verwachtingen met
betrekking tot de fauna: terugkeer van
“bosbeekjuffers, staartmezen en
bunzings”. Waterjuffers en allerlei
soorten mezen zijn er al jaren; heb ik
trouwens ook in mijn stadstuin; ik zou
meer geïnteresseerd zijn in ijsvogels.
Bunzings heb ik nooit op de campus
gezien; wel eekhoorns, konijnen en een
enkele muskusrat. Allemaal beesten die
door het gedaver van de machines
ernstig zullen worden verstoord. Ze
kunnen bovendien niet langs de
Dommel de campus ontvluchten, want

bij het passeren van de rondweg en de
Dorgelolaan heeft de Dommel geen
oevers. Mollen hebben we ook; op ons
terrein worden er jaarlijks tientallen
gemold, met klemmen. Er zal (Cursor
24) voorzien worden in een datingservice voor bronstige bunzings.
Overigens is dat natuurlijk allemaal
‘small fry’, een typisch geval van ‘klein
denken’. Waarom zetten we niet wat
vossen uit om de konijnenstand in
evenwicht te brengen? Voor een doelmatige begrazing zouden we
Heckrunderen kunnen inzetten of
Konickpaarden of allebei. Die kunnen
dan weer op peil gehouden worden door
een paar wolven of een enkele beer.
Bovendien kan door de klimaatverandering ook de beekfauna wel wat
worden aangevuld. Naast die paar

baarzen, voorntjes en een enkele paling
valt te denken aan zeekoeien, kaaimannen, piranha’s.
Wat kost dat nou nog? Ruim een
miljoen euro, genoeg om het collegegeld de komende drie jaar niet te
hoeven verhogen.
Na 2011 zal het goed toeven zijn aan de
boorden van de Dommel, maar natuurlijk niet in die natte gras.

In de rubriek Effe zeuren van vorige week is
door een technisch storing de Hebreeuwse
schrijfwijze voor Jahweh vervangen door
vraagtekens.

