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In memoriam

Em.prof.dr.ir. Piet Kerkhof
15 december 1945 - 10 maart 2015
Foto | Bart van Overbeeke

Leven onder hoogspanning

Wil Kling studeerde in 1978 af aan de faculteit Electrotechniek van de toenmalige Technische
Hogeschool Eindhoven, bij de voorloper van de leerstoel waaraan hij vanaf 2008 leiding
mocht geven. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij Kema (1978-1983) en daarna bij de
toenmalige SEP die belast was met de productie en transmissie van elektrische energie in
Nederland (1983-1998). Als veelbelovende jonge ingenieur werd hij onder meer een jaar
uitgezonden naar Electricité de France. Van 1998 werkte Wil tot eind 2008 voor Tennet
waar hij verantwoordelijk was voor netwerkplanning en netwerkstrategie.
Wegens zijn kennis op het gebied van hoogspanningsnetten werd hij deeltijdhoogleraar
bij de TU Delft. In 2001 werd hij tevens deeltijdhoogleraar bij de leerstoel Electrical Energy
Systems van de TU/e.
Wil Kling was bij uitstek de specialist op het gebied van hoogspanningsnetten in Nederland.
Het mag geen verbazing wekken dat hij in 2008 voltijdshoogleraar werd bij de leerstoel
EES van de faculteit Electrical Engineering in Eindhoven. Met zijn specialisme op het
gebied van de transmissie van elektrische energie wist hij mede dankzij zijn strategisch
inzicht talloze projecten te verwerven. Hij bouwde de leerstoel EES hiermee uit tot één van
de meest succesvolle groepen van de faculteit.
Natuurlijk werd zijn kennis ook buiten de TU/e gevraagd. De workshop die hij recent in
China leidde om ook daar zijn kennis te delen, is een mooi voorbeeld. Het is triest dat dit
zijn laatste missie is geworden.
Wij gedenken Wil Kling als een zeer deskundig en aimabel mens. Zonder zijn kennis zullen
de netten minder hoog gespannen kunnen zijn.
Namens de faculteit Electrical Engineering,
Prof.dr.ir. Ton Backx, decaan
Em.prof.dr.ir. Jan Blom, oud-decaan
Ir. Alfons Bruekers, directeur bedrijfsvoering

In kamer 0.306 van gebouw Flux is een condoleanceregister geopend. Het boek zal later
aan zijn gezin worden overhandigd. Daarnaast is een online gedenkplaats ingericht op
www.memori.nl/gedenkplaats/wil-kling/.

ALGEMEEN
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Voordrachten
Koninklijke Onderscheidingen
Jaarlijks kunnen er medewerkers
van de TU/e voorgedragen worden
voor een Koninklijke Onderscheiding
die ter gelegenheid van Koningsdag
(Lintjesregen) wordt uitgereikt.
Aanvragen vanuit de TU/e t.b.v.
Lintjesregen 2016 verlopen via
het College van Bestuur en moeten
voor 1 mei as. bij het College zijn
ingediend.
Wanneer u iemand wilt voordragen
wordt u verzocht om eerst contact
op te nemen met mevrouw Nicole
Ummelen, secretaris van de
universiteit (m.m.n.ummelen@tue.nl).

TUssen de oren

In memoriam

Prof.ir. Wil Kling

Professor Piet Kerkhof is in januari 1970 als scheikundig ingenieur afgestudeerd aan
de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven en is in juni 1975 eveneens aan de TH
Eindhoven gepromoveerd in de Fysische Technologie bij prof. Thijssen. Na zijn promotie
heeft hij een tweetal jaren aan de THE gewerkt als wetenschappelijk hoofdmedewerker.
Van 1977 tot eind 1987 heeft hij gewerkt bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
in Ede, aan de HTS in Breda, bij de vakgroep Levensmiddelen‐ en Bioprocestechnologie
van de Wageningen Universiteit en bij Gist‐Brocades in Delft. Op 1 januari 1988 keerde
hij terug naar de TU/e als voltijdshoogleraar Fysische Technologie. Op 1 december 2010
ging professor Kerkhof met emeritaat.

Informatie Expertise Centrum |
Bibliotheek in Paasweekend
geopend
Vanwege de tentamenweken is de
bibliotheek het hele paasweekend
3 t/m 6 april geopend. Op Goede
Vrijdag, Paaszaterdag, Paaszondag
en maandag 2e Paasdag kun je
van 10.00 uur tot 23.00 uur in de
bibliotheek terecht voor studiedoeleinden en de uitleenselfservice.

MENS

Library open during Easter weekend
Because of the exam period the
Library will be open during the
Easter weekend 3 April-6 April. On

Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Donderdag 19 maart, 16:00 uur,
CZ4: promotie ir. J.P.C. Smeets (EE)

Ga je bij de volgende universiteits
raadverkiezing stemmen?

Piet Kerkhof was een ingenieur in hart en nieren. Zijn passie voor het ingenieursvak wist
hij op indrukwekkende wijze over te brengen op studenten en collega’s. Hiernaast was
Piet ook een gedreven onderzoeker. Ontwateringsprocessen vormden het kernthema van
zijn onderzoek. Maar ook andere stofoverdrachtsprocessen konden op zijn aandacht
rekenen. Piet wilde in detail de fundamenten van scheidingsprocessen doorgronden.
Hierbij maakte hij gebruik van zijn uitzonderlijke kennis van de wiskunde. Op het gebied
van drogen van voedingsmiddelen tot materialen behoort Piet tot de wereldtop. Van grote
betekenis is zijn onderzoek aan sproeidrogen. Als erkenning is aan hem tweemaal de
NIRO Award toegekend voor de beste publicatie op het gebied van sproei‐ en wervelbeddrogen.
In Cursor worden iedere twee weken
studenten, docenten, labs, technische
artefacten, de werkomgeving, het weten
schappelijk bedrijf, de campus, het onderwijs en websites onder een psychologische
loep gelegd door de medewerkers van
TU/e-opleiding Psychology & Technology.

Naast het onderzoek heeft Piet Kerkhof een grote bijdrage geleverd aan het onderwijs.
Het aanbrengen van gedegen vakkennis in de fysische aspecten van de procestechnologie
stond bij hem centraal. Vele studenten maar ook industriële partners van de TU/e hebben
groot voordeel gehad van zijn enorme kennis en kunde. Piet had de gave complexe
fundamentele inzichten te vertalen naar praktijktoepassingen.
Professor Kerkhof heeft als wetenschappelijk directeur ook vele jaren leiding gegeven
aan het Post Master Program Process and Product Design. Ook in deze functie heeft hij
vele ontwerpers uitstekend toegerust voor de praktijk in de procesindustrie.
De faculteit Scheikundige Technologie gedenkt professor Piet Kerkhof met grote dankbaarheid voor zijn bijzondere bijdrage aan de vorming van haar studenten, ontwerpers
en promovendi.
Prof.dr.ir. Jaap Schouten, decaan faculteit Scheikundige Technologie
Prof.dr. Jan Meuldijk, wetenschappelijk directeur Post Master Program Process and
Product Design

in organic white light-emitting and
single-carrier devices: Steady-state
and time-dependent responses”

Good Friday, Easter Saturday, Easter
Sunday and Easter Monday the
Library will be at your disposal for
study and self-service book lending
from 10.00 - 23.00 h.
SAI | Information day PDEng
programmes 3TU.SAI Monday
30 March 2015
Are you currently completing your
Master of Science programme?
Are you interested in technological
design and looking to enhance your
skills and expertise to boost your
career? Are you ready for a two-year
training programme while at the
same time receiving a salary?
Then you should consider applying
to one of the Professional Doctorate
in Engineering (PDEng) programmes
at the 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute.
Learn more about the PDEng
programmes by visiting the 3TU.SAI
information day on Monday 30
March at Eindhoven University
of Technology. Entry is for free. For
more information and registration
please visit www.3tu.nl/sai
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Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl
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Dinsdag 31 maart, 14:00 uur, CZ4:
promotie T.T.T. Vu MSc (TN)
Promotoren: prof.dr. E.P.A.M.
Bakkers en prof.dr. J. Gómez Rivas
Titel proefschrift: “Nanowire
Photoluminescence for Photovoltaics”
Dinsdag 31 maart, 16:00 uur, CZ4:
promotie Y. Li MSc (EE)
Promotor: prof.dr.ir. E.F. Steennis
Titel proefschrift: “Extended
Functionality of On-line Partial
Discharge Monitoring Equipment
for Medium-Voltage Power Cables”

Promotor: prof.dr. E.A. Lomonova MSc
Titel proefschrift: “Contactless
Transfer of Energy 3D Modeling and
Design of a Position-Independent
Inductive Coupling Integrated in
a Planar Motor”
Donderdag 26 maart, 16:00 uur,
CZ4: promotie ir. M.W.P. van de Put
(ST)
Promotoren: prof.dr. G. de With
en prof.dr. N.A.J.M. Sommerdijk
Titel proefschrift: “Chemistry and
Morphology of Bio-Inspired
Silicates”
Donderdag 26 maart, 16:00 uur,
CZ5: promotie ir. E. Bechthum (EE)

Promotor: prof.dr.ir. A.H.M. van
Roermund
Titel proefschrift: “Wide-band
Mixing-DACs with high spectral
purity”

Dinsdag 31 maart, 16:00 uur, CZ5:
promotie E. Costante MSc (W&I)
Promotoren: prof.dr. M. Petkovic
en prof.dr. S. Etalle
Titel proefschrift: “Privacy
throughout the Data Cycle”

Maandag 30 maart, 16:00 uur, CZ:
promotie A.G.A. Mohamed (BMT)
Promotoren: prof.dr. K. Nicolay en
prof.dr. L.M.J. Florack
Titel proefschrift: “Accelerating
Cardiovascular MRI”

Intreerede
Vrijdag 27 maart, 16:00 uur, BZ:
intreerede prof.dr.ir. A.M.C.
Lemmens (ESoE) - hl
Titel: “TU/e Bachelor College: een
onderbouwde onderwijsinnovatie”

Maandag 30 maart, 16:00 uur, CZ5:
promotie M. Mesta MSc (TN)
Promotor: prof.dr. R. Coehoorn en
Titel proefschrift: “Molecular-scale
simulation of electronic processes

Ook een bericht plaatsen op
deze pagina? Mail het bericht
(maximaal 100 woorden) dan naar
universiteitsberichten@tue.nl.

Illustratie | Sandor Paulus

Psychologisch onderzoek laat zien dat als je ‘ja’ hebt geantwoord op de bovenstaande vraag,
het waarschijnlijker is dat je ook daadwerkelijk gaat stemmen nu je dit voornemen expliciet
hebt gemaakt voor jezelf.
Ook blijkt dat ongeveer 5% vergeet te stemmen - een herinnering via SMS krijgt alsnog 3% naar
de stembus. Niet dat we relatief te klagen hebben over de opkomst in deze verkiezingen op de
TU/e in vergelijking met andere universiteiten. Een snelle zoektocht op internet laat zien dat
de opkomst afgelopen jaar in Eindhoven (40,5%) alleen achterblijft bij Tilburg (49,1%), waarna
andere universiteiten volgen (bijvoorbeeld Nijmegen, 33,6%, Groningen, 30,9%, Leiden, 21,5%,
en Amsterdam, 20,9%).

Als mensen niet het gevoel hebben gehoord te worden, ervaren ze dat als zeer onrechtvaardig.
Voor een rechtvaardige universiteit is het dus belangrijk om goed te luisteren naar wat
studenten willen, en ze inspraak te geven in beslissingen die voor hen relevant zijn.

Studenten;
blijf dus
stemmen

Het werkt twee kanten op: hoe meer de stem van
studenten gehoord wordt, hoe meer studenten gaan
stemmen, en hoe meer studenten gaan stemmen,
hoe meer hun stem gehoord wordt. Studenten; blijf
dus stemmen. En het bestuur raad ik aan om goed
te luisteren - Yik-Yak schijnt de laatste rage te zijn,
en veel directer kan inspraak op de TU/e niet worden!

Als we kijken waar de afgelopen weken studenten aan het protesteren zijn, zien we vooral
activiteit in Amsterdam, Leiden, Groningen, en Nijmegen. In Tilburg en Eindhoven is het stil.
Eind jaren negentig werd op sommige universiteiten de inspraak van studenten flink verminderd niet toevalligerwijs de universiteiten waar nu de protesten het sterkst zijn. In de psychologie is
veel onderzoek gedaan naar het belang dat mensen hechten om hun mening te kunnen uiten.

UR-podium
Hoewel doorstroming belangrijk is,
en het goed is dat de tijd dat een
WO-opleiding in twaalf jaar werd
afgerond voorbij is, is er ook een
grens aan die efficiëntie. Immers:
student-zijn kan zo veel meer
betekenen dan alleen maar zo
snel mogelijk studiepunten halen
en weer opkrassen. Bestuurlijke
ervaring, extra-curriculaire
activiteiten en andere zaken
die zowel qua persoonlijke
ontwikkeling een rol spelen als
je in staat stellen een CV op te
bouwen tijdens je studie, worden
echter moeilijker gemaakt nu
het studietempo alleen maar
hoger moet worden.

Daniël Lakens | universitair docent Toegepaste Cognitieve Psychologie bij de afdeling Human
Technology Interaction

Rendementsdenken

Eigenlijk is het logisch: je kunt
persoonlijke ontwikkeling, die
Bildung waar men het in de media
steeds over heeft, nu eenmaal niet
uitdrukken in cijfertjes. Anders had
men ook wel een manier gevonden
die te optimaliseren met minimaal
gebruik van middelen. Zoals nu ook
gebeurt met slagingspercentages
en BSA-cijfers. Dat het een lastig
dilemma is, is vanzelfsprekend.
Een vak dat door honderd procent
van de studenten wordt gehaald,
is misschien te makkelijk, maar
levert de universiteiten op termijn
ook het meeste geld op. Want het
enige dat de overheid meet,
is studietempo. En als dat niet

hoog genoeg is, hangt er een
prijskaartje aan.
Als TU hebben we het in sommige
opzichten makkelijker dan andere
universiteiten: al onze studies zijn
lucratief, bieden baankans, hebben
voldoende instroom en zijn makkelijk
te valoriseren, waardoor de
discussies aan de bètafaculteiten
bij ons veel minder spelen.
Aan de andere kant hebben wij
als universiteit júíst een grote
hoeveelheid opleidingen in het
assortiment die maatschappelijk
als zwaar worden gezien, waardoor
de diploma’s zeer waardevol zijn.
Dat élke student die hier instroomt

de eindstreep met vlag en wimpel
kan halen, is onrealistisch en
onwenselijk. Maar in de eisen
die Den Haag stelt, lijkt men hier
wel vanuit te gaan.
Als universiteitsraad waken we
voor onderwijskwaliteit in een tijd
waar de overheid het leveren van
die kwaliteit niet altijd beloont.
De roep om minder rendementsdenken en meer tijd voor Bildung,
moeten we wellicht richting
Den Haag richten. Alleen met
overheidssteun is het blijven
afleveren van hoog ontwikkelde
studenten realistisch.

Bor de Kock

, fractielid
Groep-één
Foto | Tom
Kölker

