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Het PAO-Natuurweten sc happen 

organiseert de vol g en de cursussen: 

Schulm: 

-IndustriesI produkt, technologisch probleem, 
transport medlum- 

4-daagse cursus 
11-12 en 18-19 december 1991, Wageningen 

Schuim kan een gewenst of een ongewenst verschijnsel zijn. In de 
praktijk betekent dit dat het schuimgedrag beheersbaar moet zijn. 
Daarom wordt in de cursus de nadruk gelegd op de mogelijkheid om 
niet alleen vanuit evenwichts-eigenschappen zoals oppervlakte- 
spanning en adsorptie, maar vooral vanuit dynamische eigenschappen 
zoals de oppervlakte-stijfheid, het fysische gedrag van schuim beter 
te leren begrijpen. 

Docenten: prof.dr A. Prins, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, 
LU-Wageningen; prof.dr G. Frens, Fac. der Scheikundige Technologie 
en Materiaalkunde, TU-Delft; dr.ir. J.T.E. Lemmen, centrum papier en 
karton, TNO Delft. 

Zeolieten 
-vormlng, eigenschappen en Industrlële 
toepassingen- 

3- daagse cursus 
29-31 januari 1992, Veldhoven 

Zeolieten zijn kristallijne microporeuze aluminosilicaten die in vele 
gevallen als toevoeging een bulk- of fijnchemisch procès selectiever 
doen verlopen dan met conventionale katalysatoren het geval is. 
Daarenboven worden zeolieten met ionwisselingseigenschappen toege- 
past in bijvb. wasmiddelen en waterbehandeling, terwijl zeolieten met 
specifieke poriediameters in diverse scheidingsprocessen benut 
worden. 

Cursusleiding: prof.dr.ir. H. van Bekkum, vakgroep Organische 
Chemie en Katalyse, TU-Delft 

Bioprocestechnologie 

6-daagse cursus 
4- 5 en 18-19 februari, 3-4 maart 1992, Heelsum 

Bij het op de markt brengen van nieuwe Produkten of het optimaliseren 
van bestaande produktiemethoden zijn bioreaktoren een essentiële 
schakel, met name waar het Produkten betreft die gemaakt worden 
door micro-organismen, plante- of dierlijke celcultures. Deze cursus 
beoogt de basiskennnis, alsmede een aantal praktische regels en 
methoden, te presenteren voor het ontwerp en de optimalisatie van 
bioreaktoren. 

Cursusleiding: prof.dr.ir. K. van 't Riet en prof.dr.ir. J. Tramper, 
vakgr. Levensmiddelentechnologie, Landbouw Universiteit Wageningen. 

Inlichtingen en inschrijving 

Stichting Postacademisch Onderwijs Natuurwetenschappen, 
Schipholweg 94, 2316 XD Leiden, tel. 071-214155, 
fax 071-226549. Een uitgebreide folder (met 
aanmeldingsformulier) is op aanvraag beschikbaar. 
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VACUÜM 

REGELAAR 

Jan Kommandeur, hoogleraar Fy- 
sische Chemie en voorzitter van de 
onderwijscommissie Scheikunde is 
aan de ene kant wel tevreden over het 
huidige basisprogramma: "We doen 
het nu uitermate efficient. De ver- 
schillende onderdelen zijn in wat klei- 
nere stukjes opgedeeld, die allemaal 
goed op elkaar aansluiten. Daardoor 
kan in kortere tijd dezelfde ’op- 
brengst’ gehaald worden. Het systeem 
is daardoor wel wat schoolser gewor- 
den. Een schools systeem werkt heel 
goed voor het verkrijgen van kennis 
en vaardigheden". Maar Komman- 
deur heeft aan de andere kant ook z’n 
twijfels: "Kennis en vaardigheden 
zijn nog geen wetenschap. We probe- 
ren het nog een wetenschappelijk 
sausje te geven met colleges. Boven- 
dien, veel vlugger geleerd betekent 
vaak ook veel vlugger weg. Ik blijf 
altijd met een continue ontevreden- 

heid zitten: de twijfel of alles wat je ze 
in de basis leert nou wel echt nodig is. 
We hebben met 5 trimesters nu al de 
kortste chemie-basis in Nederland, 
maar ik zou dat liever nog korter zien. 
In de basis moet je ze alleen die din- 
gen leren die ze later uit zichzelf niet 
meer leren". Kommandeur geeft toe 
dat één jaar misschien net iets te kort 
is: "dan gaat het misschien pijn 
doen". Zijn ervaring is echter dat de 
"Wet van Posthumus" in de praktijk 
altijd opgaat: "Het maakt voor een 
rendement niet zoveel uit of je een 
Studie zwaarder of lichter maakt. De 
student, en ook de docent, passen zieh 
gewoon aan en na elke verandering 
blijk je uiteindelijk toch weer op een 
rendement van ongeveer 75% uit te 
körnen". Een kortere basis betekent 
een langer hoofdvak, langer onder- 
zoek en dus meer aandacht voor de 
wetenschappelijke kant van het vak. 
Kommandeur: "Ik houd van de 
schoonheid van een vak. Dat dingen 
bijvoorbeeld gekwantiseerd zijn en 
dat dàt dan tot de chemische binding 
leidt. Scheikunde is niet exact, dat is 
juist zo mooi. Dat maakt het een 
avontuur. En dat weten we in de 
hoofdvakperiode denk ik goed over te 
brengen. Je moet onzekerheid kwe- 
ken, daardoor krijgt men plezier in 
het vak". Al met al vindt Komman- 
deur de Groninger scheikundestudie 
in z’n geheel nog wel wetenschappe- 
lijk genoeg, hoewel de basis aan we- 
tenschappelijk karakter iets heeft in- 
geleverd. Een grotere nadruk op het 
hoofdvak, het gedeelte van de Studie 
dat echt leuk is voor de mensen die 
van het vak houden, blijft echter zijn 
wens. • 

De doop van een met Twaron vezels versterkte, door Empacher gebouwde en 
door Akzo aan de Amsterdamse Studenten Roeivereniging Nereus geschon- 
ken gladde vier. Dr. Siep Bergsma, lid van de Raad van Bestuur van Akzo, 
die zieh voor deze sponsoring ingespannen had droeg de boot op 26 Oktober 
in Amsterdam over. Hij prees het gebruikte materiaal en de roeiers. ' Roeiers 
doen het goed in het bedrijfsleven: het zijn volhouders, ze hebben een goede 
conditie en beschikken over een wil om te winnen.' Commentaar van een om- 
stander: Jammer van die Njord kleur. Maar ik heb gehoord dat dit materi- 
aal goed te beschilderen is.' Op de foto v.l.n.r. Siep Bergsma, Martijn All- 
man (bij het roer) en de drie bemanningsieden van de oude vier, (foto Akztrj. 

Ulco Kooystra 

Het studieprogramma Scheikunde 
aan de RU Groningen wordt continu 
bijgesteld en van tijd tot tijd geheel 
herzien. Volgens Jan Kommandeur, 
hoogleraar Fysische Chemie aan de 
RÜG en voorzitter van de Onderwijs- 
commissie van de Afdeling Scheikun- 
de is het huidige studieprogramma 
uitermate efficient, maar wellicht 
minder wetenschappelijk dan wense- 
lijk. Hij pleit voor verkorting van de 
basis tot slechts eén jaar. 

Grondige veranderingen van een 
studieprogramma zijn meestal het ge- 
volg van maatregelen van boven af, 
zoals in 1977 en in 1982. Aan de RU 
Groningen wordt het studieprogram- 
ma ook zonder ministeriële dwang zo 
nu en dan geheel herzien. Enkele jaren 
geleden werd een dergelijke herzie- 
ning doorgevoerd. Hoewel kleine aan- 
passingen jaarlijks nodig blijven, is 
het programma nu in een relatieve 
rust terecht gekomen. 

De basis van de laatste herziening 
waren twee enquêtes, één onder de 
eerste lichting afgestudeerden van de 
in ’82 ingevoerde Eerste Fase en één 
onder de docenten van de basisvak- 
ken. Opmerkelijk was dat de uitkom- 
sten van beide enquêtes grote over- 
eenkomsten vertoonden: een längere 
Periode voor het afstudeeronderzoek, 
meer aandacht voor Informatica in de 
basis, en herinvoering van Quantum- 
mechanica in die basis. Aan al deze 
wensen is in het nieuwe basispro- 
gramma voldaan. Het hoofdvakon- 
derzoek werd uitgebreid tot 30 werk- 
weken en in het eerste studiejaar werd 
ruimte vrijgemaakt voor Quantum- 
mechanica en voor 4 werkweken Che- 
mische Informatica, verdeeld over 
twee geheel nieuwe cursussen. Hier- 
voor werd noodgedwongen het (toch 
al verkleinde) bijvak en een keuzetri- 
mester uit de tweejarige basis opgeof- 
ferd. Met de afschaffing van dit laatste 
trimester, waarin Studenten uit een 
biochemische, technische of ''ge- 
woon "-chemische stroom moesten 

kiezen, werd de basis weer voor alle 
Studenten gelijk. 

Uniek zijn vooral de nieuwe cur- 
sussen Chemische Informatica, waar- 
in naast programmeeronderricht ook 
aandacht is voor "modernere" toe- 
passingen van computers in de Che- 
mie, zoals gebruik van chemische da- 
tabases, molecular modelling, compu- 
terbesturing van opstellingen, nume- 
rieke toepassingen en spreadsheets. 
Getracht is deze zoveel mogelijk te 
integreren met het opdoen van nieu- 

Chemische In- 
formatica is 
onderdeel van 
het huidige ef- 
ficiente studie- 
programma 
aan de RÜG. 
Hierin körnen 
o.a. moderne 
toepassingen 
zoals molecu- 
lar modelling 
aan bod.(foto: 
Ulco Kooij- 
stra) 

we chemische kennis. De nadruk ligt 
op het gebruik van de computer als 
(erg händig) hulpmiddel en niet op 
computergebruik als doel op zieh. 

Uniek binnen de Nederlandse Che- 
mie is volgens Hans Muller, studie- 
eoördinator, ook de uitgebreide aan- 
dacht voor communicatieve vaardig- 
heden in het Groninger studiepro- 
gramma. In practicum 3, aan het eind 
van het eerste jaar, moeten de Studen- 
ten onder deskundige begeleiding een 
"publiceerbaar" verslag schrijven en, 
een voordracht van enig niveau hou- 
den. Dit wordt nog eens uitgebreid 
overgedaan tijdens het colloquium in 
het tweede studiejaar, waar elke stu- 
dent twee weken een onderwerp be- 
studeert waarover hij tijdens een "we- 
tenschappelijke conferentie", die een 
heel weekend duurt, een voordracht 
moet houden. 

Basisprogramma scheikunde 

uitermate efficiënt 

Prof. Kommandeur: ’Ik blijf met 

een ontevredenheid zitten’ 
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