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'Straks trekken we sterke graafarmen ...
How do we tackle excessive workload?
'Afgestudeerden, val niet in dat ...

Techniek, Bestuur en Management (TBM) gaat een cursus Chinees voor beginners

Rugbyers blijven eigen cultuur trouw

geven om medewerkers en studenten die naar China gaan goed voor te bereiden.

NASA chooses Dutch terahertz detectors

De TU Delft heeft steeds meer contacten met Chinese universiteiten. Om de
medewerkers en studenten die naar China gaan voor te bereiden op hun verblijf, geeft

Studentenraad wil verplichte ...
'Onderzoekers worstelen met open ...

TBM vanaf februari een cursus Chinees voor beginners. In veertien lessen leren de

Hoger onderwijs wil helpen bij ...

cursisten de beginselen van de Chinese taal en cultuur. "Enige beheersing van het

Moet jouw scriptie gelezen worden?

Chinees zal de contacten daar vergemakkelijken", zegt de coördinator van het nieuwe
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vak, dr. Rien Elling.
"Het idee voor een cursus Chinees kwam door de verschillende verzoeken van met
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name Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen. Zij werken veel samen

Naam

met Chinese universiteiten", aldus Elling. Bovendien start TBM in samenwerking met

E-mail

het Harbin Institute of Technology in september 2007 met een double degree-

VERSTUUR »

programma van de masteropleiding engineering and policy analysis. Na dit
programma krijgen de studenten een diploma van beide universiteiten. De Chinese
studenten brengen een semester door in Delft en Nederlandse studenten een semester
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in Harbin. "Voor die Nederlandse studenten is de nieuwe cursus heel geschikt", zegt
Elling.
De cursus Chinees voor beginners wordt gegeven in samenwerking met het DelChiinstituut, dat projecten organiseert om de communicatie tussen Nederlanders en
Chinezen te verbeteren. "De cursisten krijgen alleen conversatieles", zegt mr. Yanmin

MTS

TU DELFT TV

Tao, directeur van het DelChi-instituut. "De uitspraak is al erg moeilijk, omdat in het
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Chinees vier klanken bestaan. Het schrift is nog moeilijker, dus dat laten we
achterwege." Na de lessen kan de cursist eenvoudige gesprekken voeren, bijvoorbeeld
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om een boodschap te doen of af te dingen. Twintig procent van de lessen gaat over de
Chinese cultuur. "We geven op TBM vooral lessen die gaan over de economie en het
educatiesysteem in China."
Elling: "De cursus in februari is een eerste aanzet. Van mensen die terugkomen uit
China horen we graag of ze er ook echt iets aan gehad hebben en of een
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vervolgcursus nodig is." (MM)

Robot planting ...
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Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht

John Schmitz: ‘I keep nothing hidden’

Waarom zouden andere wetenschappers dan hoogleraren het recht moeten

John Schmitz, one of the founders of chip

krijgen om de doctorstitel te verlenen, willen de senatoren van de Eerste Kamer

manufacturer NXP, has been Dean of the Faculty of

van minister Bussemaker weten. Ze kreeg deze week een spervuur van vragen.

Electrical Engineering, Mathematics and Computer
Science since 1 March.
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'Laat weggestuurde tweedejaars meteen weer toe'

K oenders wil opheldering over Hongaarse universiteit

Het duurt maanden voordat onterecht weggestuurde studenten hun studie weer

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil duidelijkheid over de met sluiting

mogen oppikken. Universiteiten en hogescholen moeten hun fouten sneller

bedreigde Central European University in Boedapest.

goedmaken, zegt het Landelijk Studenten Rechtsbureau.
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Bussemaker: stijgende studieschuld was voorzien

Man nog steeds hoogst opgeleid

De studieschuld van studenten steeg de afgelopen jaren explosief,

Nog altijd zijn mannen in een relatie het hoogst opgeleid, al is dit aandeel in

waarschuwde het ISO vorige maand. Maar minister Bussemaker is niet onder de

dertien jaar tijd iets afgenomen. Jonge vrouwen maken een inhaalslag, blijkt uit

indruk en wijst op de groeiende studentenaantallen.

cijfers van het CBS.
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