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In memoriam

TUssen de oren

In memoriam

Özhan Coskun (1986)

Koos Schot

The Departmental Board wants to express their deepest
sympathies to Özhan’s family and friends, their loss is
unimaginable. About the events that led to his ending, we know that he had been enjoying
an evening out in the City and after coming home, early in the morning the smoke alarm
went off in his apartment. A few minutes later the fire department arrived. They broke in
his door, finding the room full of heavy smoke. Oz was unconscious on the floor. They tried
to resuscitate him, there and on the way to the hospital, but unfortunately without
success. He did not regain consciousness. The police came to the indisputable conclusion
that this has been a very unfortunate accident.

‘Een leven als een gebouw’

Oz started the Automotive Systems Design PDEng program in October last year and was
quickly recognized by his peers as a cheerful, happy and smart person. He loved music,
singing and also travelling was a passion of his. He was always looking for new experiences
throughout his life. He was not afraid to deliver criticism, but always kept a positive attitude.
His fellow trainees describe him as being a unique person who could let you forget your
worries just by having a conversation with him. With his humor he made difficult situations
lighter and easier to manage. He was selfless and supportive to others around him.
His kindness was moving and his compassion memorable.
Altogether Oz was very much appreciated, and very much one of us. He was perceived as
one of the top trainees of his generation.
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Kijk voor nieuws op www.cursor.tue.nl

Ir. J.A. Schot trad in 1958 als wetenschappelijk medewerker in dienst van onze universiteit.
Dit waren de jaren van opbouw. Zoals hij zelf beschrijft, betrok hij “Ons eigen gebouw,
E-laag, met een eigen ingang, een eigen portier en een eigen koffiejuffrouw”. Dit was de
eerste definitieve hal van de nieuwe TH die gereed kwam.
Wij nemen afscheid van Koos Schot op de dag dat de oude gebouwen van de faculteit
Electrical Engineering definitief worden gesloten. Voor mij blijft hij prof. Schot die solide
en integer als een gebouw zijn onderzoek vormgaf, maar bovenal oog had voor het belang
van goed onderwijs. Weinigen oogsten een applaus aan het einde van zijn college, maar
hij kreeg dat voor elkaar. Prof. Schot was ook een wijze leider, het woord manager was
hem vreemd. Als lector en hoogleraar leidde hij de groep Elektromechanica en Vermogens
elektronica geruisloos van klassieke machine-elektronica naar geavanceerde elektronische
omvormers en aandrijvingen.
Wegens zijn bestuurlijke kwaliteiten werd hij geroepen om bij TU Delft de groepen
Elektrische Energietechniek in goede banen te leiden. Ook dit deed hij met zijn rustige,
gedegen en wijze manier van optreden succesvol.
Met het teloorgaan van het gebouw voor Elektrotechniek nemen wij afscheid van één van
de pioniers die dit gebouw vorm hebben gegeven.

We will all miss him dearly. He will not be forgotten.
Jan Blom, namens de faculteit Electrical Engineering
On behalf of the Departmental Board Mathematics & Computer Science, program manager
dr. Peter Heuberger and his close colleagues from the PDEng trainee program ASD and ST

ALGEMEEN
Personeelsvereniging | Vijftig
procent korting op saunabezoek
In samenwerking met Thermen
Prinsejagt kan de PV voor 2015 de
leden een fantastisch aanbod doen:
op vertoon van uw toegangspas krijgt
u 50% korting op de entreeprijs.
Deze actie loopt voor een proefperiode
tot 31 december: gedurende dit jaar
mag iedereen mee profiteren, ook
TU/e-medewerkers en -studenten.
Voor informatie over Thermen
Prinsejagt kan u terecht op de
website: www.thermenprinsejagt.nl
De korting is tijdens deze proef
periode alleen voor PV-leden en
TU/e-medewerkers en -studenten,
niet voor partners en/of familie
leden en alleen op vertoon van een
TU/e-toegangspas of parkeerpas.
ICMS | Lecture prof. Frank S. Bates
We invite you to the following
lecture: “Symmetry breaking and
the formation of ordered phases
in block polymer”.
EPL/ICMS lecture by prof. Frank S.
Bates
March 19, 2015
Location: TU/e, Auditorium, lecture
hall 5
Entrance fee: none

Promoties
Dinsdag 10 maart, 16:00 uur, CZ4:
promotie ir. J.W. Weber (TN)
Promotoren: prof.dr.ir. M.C.M. van
de Sanden en prof.dr.ir. W.M.M.
Kessels
Voorzitter: prof.dr. P.M. Koenraad
Titel proefschrift: “Graphene An
optical diagnostic study”
Woensdag 11 maart, 16:00 uur, CZ4:
promotie R.A.L.F. van Griethuijsen
MSc (ESoE)
Promotor: prof.dr. P.J. den Brok
Voorzitter: prof.dr. D. Beijaard
Titel proefschrift: “Relationships
between students’ interest in
science, views of science and
science teaching in upper primary
and lower secondary education”
Donderdag 12 maart, 16:00 uur,
CZ4: promotie Diplm.-Math.
M. Roth (W&I)
Promotoren: prof.dr. J.H. van Zanten
en prof.dr.ir. G. Jongbloed
Voorzitter: prof.dr. E.H.L. Aarts
Titel proefschrift: “Analysis of trends
in extreme rainfall A regional
approach”

MENS

Maandag 16 maart, 14:00 uur, CZ4:
promotie ir. I.A.W. Filot (ST)
Promotoren: prof.dr.ir. E.J.M.
Hensen en prof.dr. R.A. van Santen
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Quantum
Chemical and Microkinetic Modeling
of the Fischer-Tropsch Reaction”

Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Intreerede
Vrijdag 6 maart, 16.00 uur, BZ:
intreerede prof.Dr.-Ing. A.L.P.
Rosemann (B) - hl
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: “Balancing Light”

Maandag 16 maart, 16:00 uur, CZ4:
promotie ir. M.C. Schaafsma (TN)
Promotoren: prof.dr. J. Gómez Rivas
en prof.dr. P.M. Koenraad
Voorzitter: prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst
Titel proefschrift: “THz resonances
in semiconductor structures”
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UNIVERSITEITSBERICHTEN

Maandag 16 maart, 16:00 uur, CZ5:
promotie Y. Luo MSc (W&I)
Promotor: prof.dr. P.M.E. De Bra
Voorzitter: prof.dr. E.H.L. Aarts
Titel proefschrift: “Designing
algorithms for big graph datasets:
A study of computing bisimulation
and joins”
Dinsdag 17 maart, 16:00 uur, CZ4:
promotie C. Yue MSc (ST)
Promotor: prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Towards Novel
Solid Acids”
Dinsdag 17 maart, 16:00 uur, CZ5:
promotie T. Gunawan MM MPhil
(IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. G.M. Duysters
Voorzitter: prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand
Titel proefschrift: “The determinants
of innovative performance: A study
of SMEs in a developing country”
Woensdag 18 maart, 16:00 uur,
CZ4: promotie ir. R.W. Boekhoven
(BMT)
Promotor: prof.dr.ir. F.N. van de
Vosse
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Mechanical
Characterization of Healthy and
Diseased Carotid Arteries using
Ultrasound”

ESMG Quadrivium | FFnaar classic
Eindhoven Studenten Muziekvereniging Quadrivium bestaat dit jaar 50
jaar en viert dit groots. Onderdeel
van dit lustrumjaar is een groot
verenigingsconcert op 5 maart
(20:00) in de Effenaar, dat samen
georganiseerd wordt met Studium
Generale. Onze vier ondervereni
gingen (een blokfluit ensemble,
symfonie orkest, harmonie orkest
en een gemengd koor) werken voor
dit project samen met uiteenlopende
artiesten; Wudstik, Eefje de Visser,
en als klap op de vuurpijl Wouter
Hamel waarbij je echt uit je dak kunt
gaan op zijn frisse jazzsongs. Het
belooft een spetterende mengeling
van klassieke muziek en andere
muziekstijlen te worden.
Meer informatie en kaartverkoop
over dit muzikale feest via
www.ffnaarclassic.nl.
ESSF | Snelle lopers gezocht
voor 43e Batavierenrace 2015
Het TU/e-Fontysteam bestaande uit
studenten van de TU/e, Fontys en
Design Academy zoekt snelle lopers
voor de 43e editie van de batavierenrace op 25 april. De batavierenrace is de grootste estafetteloop
van de wereld afgelopen en bestaat
uit 25 etappes tussen Nijmegen en
Enschede variërend van 2.6 km tot
12.5 km. De afgelopen drie jaar wist
het TU/e-Fontysteam in de top mee
te doen met drie opeenvolgende
podiumplekken en dit jaar is winst
het doel. Wil jij meerennen met het
TU/e-Fontysteam, meld je dan aan
via bataeindhoven@gmail.com.
Meer informatie is te vinden op
onze website: bata.essf.nl.

ESSF | Looking for fast runners
for the Batavierenrace
The TU/e-Fontys team, consisting of
TU/e, Fontys and Design Academy
students, is looking for fast runners
for the 43rd edition of the Batavieren
race on April 25. The Batavierenrace
is the largest relay run in the world
and consists of 25 stages between
Nijmegen and Enschede varying from
2.6 km to 12.5 km. The TU/e-Fontys
team has reached the podium in the
last three years and this year the
goal is to win. Do you want to run
with the TU/e-Fontys team, sign up
via bataeindhoven@gmail.com.
More information can be found
on our website: bata.essf.nl.

Geflipte colleges?

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.

Illustratie | Sandor Paulus

Joost van Oort is geschiedenisdocent en werkzaam op het Sint Joriscollege te Eindhoven.
Joost merkte dat hij er binnen zijn drukke examenprogramma nauwelijks aan toe kwam om
leerlingen te ondersteunen bij de verwerking van examenstof. Daarnaast liep hij tegen het
probleem aan dat de groep topsport-leerlingen die het Sint Joris rijk is, regelmatig zijn uitleg
tijdens de lessen moest missen in verband met trainingen en andere verplichtingen. Om deze
problemen op te lossen, besloot hij om zijn uitleg van examenonderwerpen om te zetten in
filmpjes, die leerlingen dan als huiswerk via YouTube konden bekijken. Die filmpjes bleken
een groot succes: elk onderwerp van Joost heeft tussen de 150.000-200.000 views (zie www.
youtube.com/user/JORTgeschiedenis). Vele honderden leerlingen van zowel zijn eigen school
als van scholen elders in het land bedanken Joost op zijn website voor zijn heldere uitleg en
gebruiken zijn werk als voorbereiding op de eindexamens.
Dit is geen op zichzelf staande trend. Steeds vaker valt de term flipping the classroom.
Het idee is dat het onderwijs letterlijk omgekeerd (geflipt) wordt: de uitleg wordt huiswerk,
terwijl de les gebruikt wordt voor oefening en begeleiding van de docent daarbij. De aanpak
sluit aan bij onderzoek dat laat zien dat voor goed begrip en presteren de verwerking van
inhoud door de lerende zelf cruciaal is. Interessant is dat de filmpjes meestal vrij online worden
gezet, en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Steeds meer lesstof en uitleg komt daardoor

beschikbaar. Ook van gerenommeerde scholen en instituten. Wil je een college kwantum
mechanica van een prof van Harvard? Geen probleem: effe googelen en klaar is kees!
Wordt dit ook een trend aan de TU/e? Flipping het
college? In ieder geval zijn van steeds meer colleges
opnames beschikbaar die bekeken kunnen worden.
De grote vraag is natuurlijk of het helpt. Worden de
prestaties van studenten beter? Leidt het tot betere
uitleg? Vorig jaar promoveerde Pierre Gorissen bij de
ESoE op dit onderwerp. Wat bleek: vooral studenten die
toch al veel naar colleges komen en al goed presteren,
bekijken de colleges thuis vaker, terwijl degenen die er juist het meest profijt van zouden kunnen
hebben deze meer onbenut laten. Ook bleken de filmpjes meer effect te hebben als de student
(digitale) aantekeningen maakte tijdens het kijken (taggen). Kortom, voorlopig dus nog geen
reden om als docent ‘geflipt te raken’ van deze ontwikkelingen: goede uitleg in rechtstreeks
contact met de student blijft onmisbaar!

Wordt dit
ook een trend
aan de TU/e?

Perry den Brok | hoogleraar Onderwijskunde aan de Eindhoven School of Education

DIVERSEN
Autisme-onderzoek.nl |
Participanten gezocht
Voor onderzoek naar interface
design (van mobiele apps) voor
mensen met autisme zijn wij op
zoek naar participanten. Ben jij
tussen de 16 en 26 jaar, gediagnosticeerd met (een vorm van) autisme,
normaal- tot hoogbegaafd, kijk dan
op www.autisme-onderzoek.nl voor
meer informatie en schrijf je in.
Met jouw ervaringen en ideeën als
input zal een nieuw app worden
ontwikkeld die studeren met
autisme vergemakkelijkt.

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

UR-podium
Alle Nederlandse universiteiten
kampen met fraudeproblemen
en zo ook onze eigen technische
universiteit. In Amerika hebben
ze wellicht een oplossing voor
de fraudeproblemen aan de
Nederlandse universiteiten.
De Honor Code die aan Amerikaanse
universiteiten al decennialang
wordt gebruikt, berust op het
afleggen van een eed. Een eed
waarin gezworen wordt geen
plagiaat te plegen, geen hulp te
ontvangen of geven aan anderen.
Een eed die nageleefd wordt door
alle studenten. De gevolgen van
meineed zijn dan ook zwaar:

‘The Honor Code’

verwijdering van de universiteit.
Fraude is er in allerlei vormen,
maar het grootste probleem aan
de TU/e vormt het afkijken tijdens
tentamens. Studenten zijn de
afgelopen jaren steeds creatiever
geworden met manieren vinden
om te frauderen. De universiteit
neemt allerlei maatregelen om
de creativiteit van studenten tegen
te gaan. Zo worden studenten
tegenwoordig aan het handje
genomen en mogen ze onder het
toeziend oog van een surveillant
naar het toilet gaan.
Niet alleen de toiletbezoeken
worden zorgvuldig gecontroleerd.

De broekzakken van de student
zijn het volgende slachtoffer.
Smartphones worden verbannen
uit de tentamenzalen, want sinds
de komst van deze technologie
is frauderen steeds makkelijker
geworden.
De TU/e steekt veel moeite in het
tegengaan van frauderen door de
student, maar is het niet de student
zélf die uiteindelijk moet stoppen
met frauderen? Er zullen altijd
manieren zijn om de regels te
omzeilen, maar je integriteit en
trots als wetenschappelijk student
gaan naar de maan, wanneer je

je laat verleiden tot zulke overtredingen. Het studeren aan de
universiteit moet als doel hebben
je kennis te verrijken en om het
beste uit jezelf te halen.
Heb genoeg zelfrespect om het
op eigen kracht te doen!

Eefke Win
kelmolen,
Eindhovens
e Studente
nraad

